تقرير إنجازات قطاع التدريب
خالل شهر يونية 2020
-----
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ثانياً :التخطيط والتقييم والمتابعه:

أعمال تم االنتهاء منها:

 oنشر الخطة التدريبية للعام المالى  ٢0٢١/٢0٢0على موقع وصفحة القطاع.
 oاعداد فيلم استرشادى لتوضيح آليات اعداد الخطة التدريبية ومنهجية القطاع فى تنفيذها وخطوات

الترشح لحضور برنامج تدريبي وحاالت استبعاد المرشحين وجميع ما يهم السادة المتدربين فيما

يخص الخطة التدريبية ورفعة على موقع وصفحة القطاع.

 oتصنيف الخطة التدريبية على موقع القطاع التاحة إمكانية الوصول السريع للدورة المطلوبة عن
طريق البحث في الموقع عن اي دورة تدريبية بإدخال أي من اآلتي  :مجال الدورة – المؤهل

الدراسي – موعد التنفيذ  -اسم الدورة – مكان اإلنعقاد.

 oاخراج الخطة التدريبية بشكل جمالى مناسب للنشر والطباعة.
 oتحويل الخطة التدريبية للقطاع الى كتيب للتصفح اإللكتروني ليسهل إرسالها بالبريد اإللكتروني
ألي جهه.

أعمال جارى القيام بها:

 oدراسة طرح عملية تنفيذ الخطة التدريبية للعام المالى  ٢0٢١/٢0٢0بمناقصة بنظام االتفاقية
اإلطارية واعداد االشتراطات الفنية لكراسة الشروط ،واعداد مذكرة لهيئة الخدمات الحكومية
لالستفسار عن قواعد واجراءات االتفاقية االطارية وبعض االمور القانونية المتعلقة بها وآلية

تنفيذها.

 oاعداد برنامج تحليل تقييم السادة المتدربين والمشرفين الفنيين للحصول على التقييم النهائى لجميع
عناصر التدريب.

 oاعداد بيان بأسماء شركات التدريب التى أثبتت كفاءة وجدارة والتزام أثناء تنفيذ البرامج التدريبية
للقطاع على مدار العام الماضى ليتم اقرارها من خالل لجنة تقييم المحاضرين كشركات معتمدة
لدى قطاع التدريب.
 oتصميم نماذج ليتم استيفائها بواسطة شركات التدريب المختلفة ليسهل على اللجنة اجراء المقارنات
الفنية والمالية بين الشركات.

 oتصميم نموذج تقييم شركات التدريب ليتم تفعيل تطبيقه خالل تنفيذ الخطط التدريبية المستقبلية،
لتصبح مرجع أساسى لتقييم آداء الشركات مستقبال.

 oجمع عروض شركات التدريب لتنفيذ الخطة التدريبية للعام المالى .٢0٢١/٢0٢0

 oاعداد تقرير يوضح نسب الدورات المستحدثة التى تم ادراجها بخطة العام المالى ٢0٢١ /٢0٢0
بالمقر الرئيسى واالفرع.

 oاعداد التقييم المجمع لكافة الدورات التى تم تنفيذها بالمقر الرئيسى واالفرع خالل العام المالى
.٢0٢0 /٢0١9
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أعمال تتم بشكل دورى:

 oتسجيل الدورات المنفذه من الخطة التدريبية أوال بأول وإعداد بيان بها لمتابعة تنفيذ الخطة.
 oتحليل استمارات تقييم الدورات المحلية التى يتم تنفيذها بالقطاع وفروعه للوقوف على التقييم النهائى
للسادة المحاضرين وللخدمات المقدمة للسادة المتدربين العداد تقارير نهائية للعمل فى ضوئها.

 oمتابعة أداء السادة المحاضرين أثناء تنفيذ الدورات التدريبية لتقييم مدى تجاوبهم مع السادة المتدربين
ومدى تغطية عناصر البرنامج التدريبى.

 oمتابعة الدورات التى يتم تنفيذها  on lineللوقوف على المعوقات وتحديد سبل تذليلها مع العمل
على التطوير والتحسين المستمر.

 oد ارسة السيرة الذاتية للمحاضرين ليتم االستعانه بافضلهم فى تنفيذ الدورات التدريبية.

 oإعداد تقارير إنجازات القطاع مدعمة بالصور والرسومات البيانية وتقديمها للو ازرة بصفة دورية.
 oإعداد تقارير بالمشروعات التى يقوم القطاع بتنفيذها.
ثالثاً :شـــئون المقـــــر:
األعـمـال المــدنــيــة :

▪ تركيب ستائر جديدة بالغرف اآلتية .١0٨ – ١07 – ١06
▪ صيانة لعدد (  ) ١00كرسي أخري.

▪ صيانة األماكن المتضررة من األمطار في المبني اإلداري والفنادق بالقطاع.
▪ تركيب ستائر جديدة لقاعات أرقام . ٢٢4 -١٢0 - ١١٨

 -1أعمال جاري القيام بها :

▪ تغيير ستائر للمكاتب .٢١9 – ٢١٨ – ٢١7 – ٢١6 – ٢١5
▪ جرد محتويات الفندق.

 -2أعمال تتم بشكل دوري :

✓ إدارة وتشغيل الفندق وملحقاته

▪ تشغيل سخانات الغاز والمغاسل.
▪ تشغيل ونظافة حمام السباحة.

▪ النظافة والصيانة وتجهيز الغرف.
▪ توفير الخامات وتواجد العاملين.

✓ نظافة المبنى اإلدارى وملحقاته

▪ النظافة والصيانة و تجهيز القاعات.
▪ توفير الخامات وتواجد العاملين.
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▪ الصيانة المستمرة العمال (السباكة – االلوميتال – الستائر – الكراسى).

األعمال الكهربائية:

 -1أعمال تم االنتهاء منها :

▪ تغيير لمبات  60سم ليد موفرة لعدد ( )3٢كشاف بقاعة أميانتيت.
▪ تغيير وصيانه كشافات ١٢0سم بالجراج والمخازن.
▪ اصالح كابل كهرباء بوابة رقم (.)٢
 -2أعمال جاري القيام بها :
▪ متابعة شركة الكهرباء لتغيير اللوحة الحلقية لخط ( )٢وخط ( )١الخاص بالقطاع وكذلك عدد ()٢
كابل داخلي.
▪ متابعة شركة الكهرباء إلعداد مقايسة تقديرية لتغيير عدد ( )٢محول  ١.6ميجاوات.
 -3أعمال تتم بشكل دوري
▪ صيانة أعمال الكهرباء.

▪ متابعة غرفة المحوالت.
▪ متابعة صيانة المولدات ( الدايو – الدويتس ).
األعمال الميكانيكية:

 -1أعمال تم االنتهاء منها :

▪ صيانة وشحن فريون لعدد ( )١جهاز إسبليت مكتب التصوير وتغيير كارته.
▪ تركيب عدد ( )١كونتاكتور تكييف مكتب شئون المقر.

▪ تغيير وتركيب عدد ( )٢موتور بالور لفان كويل مكتب مدير الحسابات.
▪ صيانة وغسيل الوحدات الخارجية ألجهزة إسبليت قاعة .٢006،٢009

▪ صيانة وإصالح وتركيب رلمان بلي لعدد ( )٢موتور كوندنسير شيلر مركزي.

▪ صيانة وتركيب قطع الغيار الالزمة لعدد ( )١موتور وحدة مناولة الهواء بقاعة المؤتمرات.
▪ صيانة وشحن فريون لتكييفات إسبليت مكتب الشئون التعاقدية.
▪ صيانة فان كويل مكتب المحفوظات.

▪ صيانة تكييفات إسبليت قاعة .٢005
 -2أعمال تتم بشكل دوري :

▪ الصيانة المستمرة ألعطال التكييف (مركزى – إسبليت) .

▪ متابعة تشغيل الشيلرات وضغوط المياه ونظام التكييف المركزي.
▪ متابعة وتشغيل قاعات المحاضرات.
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▪ متابعة تشغيل الوحدات بالمكاتب والوحدات اإلسبليت.
▪ متابعة أعمال التشغيل والصيانة لطلمبات :حمام السباحة -نظام االطفاء بالمياه للفندق -التكييف
المركزى

أعمال السيارات:

 -1أعمال تم االنتهاء منها

▪ تغيير مساعدين أمامي وخلفي وبيض مقصات وجلب شدادات خلفية للسيارة تويوتا برادو رقم ع ر/
. 3١97

▪ تغيير عفشة كاملة للسيارة رقم ط ر 6٢43 /شيفروليه دوبل كابينة  ،سيارة رقم ص ر9645 /
تويوتا أفانزا.

▪ اجراء عمرة موتور كاملة للسيارة رقم ط ر ١75٢ /نيسان دوبل كابينة.

▪ تغيير عدد ( )٢صرة عجل أمامي يمين وشمال وسير كاتينة وبلي كاتينة للسيارة رقم ع ر4٨3١ /
تويوتا ميكروباص.

 -2أعمال تتم بشكل دوري

▪ الصيانة المستمرة و العاجلة لتغيير زيت وفالتر وتيل فرامل للسيارات وأي أعطال من تنظيف دورة
الجاز وتنظيف دورة البنزين وغسيل البوابة.

أعمال ماكينات الطباعة والتصوير والسنتراالت:

▪ متابعة أعمال صيانة ماكينات التصوير والفاكسات.
▪ الصيانة المستمرة ألعمال التليفونات والسنترال.

▪ جاري عمل مقايسات لتحسين شبكة التليفونات.
رابعاً :مركز المعلومات:

بيانات المرشحين الواردة من الجهات المختلفة من الو ازرة:

-

إدخال الترشيحات الواردة لدورات الخطة التدريبية المحلية من الجهات المختلفة بالو ازرة.

-

تجهيز كشوفات بأسماء السادة المرشحين لحضور الدورات التدريبية التى سيتم تنفيذها بعد

-

اعداد بيان دورى يوضح اعداد السادة المرشحين لحضور دورات الخطة التدريبية

التأكد من مطابقتهم إلشتراطات الحضور المذكورة بالخطة وإرسالها إلدارة تنفيذ البرامج لتنفيذ
تلك الدورات التدريبية في الميعاد المحدد لها.

التقارير:

 إعداد تقارير إنجازات بالرسومات البيانية توضح األنشطة المحلية المنفذة بالقطاع و فروعهوتقديمها للو ازرة.
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 جارى إعداد تقرير سنوى يوضح نسبة ما تم تنفيذه الى ما لم يتم تنفيذه من خطة العامالمالى  ٢0٢0 /٢0١9بالمقر الرئيسى واالفرع ،وتقرير يوضح نسبة ما تم تنفيذه من داخل
الخطة الى ما تم تنفيذه من خارجها بالمقر الرئيسى واالفرع.

حفظ البيانات:

 السيرة الذاتية وبيانات المحاضرين. -تقيييمات المحاضرين بعد إنتهاء الدورات التدريبية بالتنسيق مع إدارة التقييم والمتابعة .

 إدخال وتحديث بيانات المتدربين المشاركين فى األنشطة المحلية المنفذة بالمقر الرئيسيواألفرع.
الموقع اإللكترونى:

 -يتم تغذية الموقع بأخبار القطاع بصفة يومية.

 يتم تحديث الموقع االلكترونى بصفة مستمرة لتحسين وتطوير الخدمات. جارى رفع الموقع اإلكترونى للقطاع (باللغة االنجليزية). -رفع الخطة التدريبية والفيديو الخاص بها.

 رفع نماذج تقديم شركات التدريب للمشاركة فى تنفيذ الخطة التدريبية على الموقع.قواعد البيانات:

 -جارى اعداد قاعدة بيانات لنزالء الفندق

 يتم تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالدورات التدريبية والمتدربين والمدربين بصفة مستمرةبما يتوافق مع المستجدات.

 -جارى إعداد قاعدة بيانات للشركات التى تقوم بتنفيذ الدورات التدريبية.

 جارى إعداد قاعدة بيانات لعروض شركات التدريب لتنفيذ الخطة التدريبية.\خامساً :التسويق واالعالم :

النشاط االعالمي ( للمقر الرئيسي والفروع ):

• نشر جميع اخبار تنفيذ األنشطة التدريبية المحلية واإلقليمية في المقر الرئيسي واألفرع على صفحة
التواصل االجتماعي.

• متابعة الردود واإلستفسارات على صفحة التواصل االجتماعي.
• إعداد وتصميم ونشر اإلعالنات على صفحة القطاع.

• إعداد وتصميم النشرة االخبارية الشهرية للقطاع باللغتين العربية واإلنجليزية.
• إعداد النشرات الصحفية إلنجازات القطاع االسبوعية والشهرية والسنوية وارسالها لإلعالم المائي.
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النشاط التسويقي ( للمقر الرئيسي والفروع ):
•
•
•

جاري دراسة إمكانية عمل اعالنات مدفوعة على صفحات التواصل اإلجتماعي للتعريف بالقطاع
جاري دراسة للتطبيقات التسويقية على االندرويد لتفعيل دور القطاع من خاللها.

تحويل البروشور التسويقي للقطاع الى كتيب للتصفح اإللكتروني إلرساله بالبريد اإللكتروني لجهات

اخرى.

سادساً :فعاليات أخرى :

▪ بناء" على توجيهات السيد الدكتور وزير الموارد المائية والري ،يقوم قطاع التدريب بصفة مستمرة
بتطبيق اإلجراءات اإلحت ارزية لمواجهة فيروس كورونا المستجد  Covid19حفاظا على سالمة
وصحة العاملين بالقطاع حيث يتم التعقيم والتطهير بشكل دوري لكافة الغرف والقاعات والطرقات

بالمبنى االدارى والفنادق وكذلك يتم تعقيم وتطهير جميع السيارات.

▪ إجراء إختبار التقييم اإللكتروني للسادة المتقدمين لشغل وظيفة رؤساء ادارات مركزية ومديرين
عموم.
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حرص قطاع التدريب على المشاركة فى االحتفال اإللكتروني باليوم العالمي للتصحر والجفاف 2020

من خالل منظمة اليونسكو التى يعمل القطاع تحت مظلتها وذلك يوم االربعاء الموافق  ١7يونيو.٢0٢0 /

حيث قام مكتب اليونسكو االقليمي للعلوم للدول العربية بالتنسيق مع مكاتب اليونسكو الميدانية في المنطقة
وبالشراكة مع لجنة االمم المتحدة االجتماعية وااالقتصادية لغرب أسيا (األسكوا) بتنظيم اللقاء االفتراضي

المنوط بالفعالية االقليمية للمنطقة العربية والذى تم من خالله اطالق تقرير األمم المتحدة العالمي عن تنمية
الموارد المائية لعام  ٢0٢0والذى يساهم بشكل فعال فى مكافحة التصحر والجفاف وهى من اهم التحديات
في المنطقة العربية شحيحة المياه والتي تفاقمت بسبب تغير المناخ.
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