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 سياسة التطوير الوظيفي 

 .نشر االبحاث تطوير جميع الموظفين من حيث الشهادات األكاديمية والتدريبية بما في ذلك كلية الخوارزمي الدولية تشجع 

قوي للموظفين للتأكد من أن موظفيها مجهزين بأحدث  مهنيإلى الحفاظ على برنامج تطوير كلية الخوارزمي الدولية  تحتاج 

 المعارف والمهارات المهنية في مجالهم.

كلية الخوارزمي يتعين على جميع الموظفين في مستويات التوظيف المختلفة تطوير مهاراتهم المهنية باستمرار طالما بقوا مع 

 . الدولية

لتدريب من حيث التأهيل األكاديمي )برامج الدراسات العليا(،  تعتبر مخرجات األداء التقييمي حاسمة في تطوير خطة ا

 والشهادات المهنية، وورش العمل، والمشاركة في المؤتمرات ... إلخ. 

 الهدف: 

 تم تصميم هذه السياسة من أجل:  

 ز فرص التدريب والتطوير لجميع الموظفين. يتوفير بيئة مواتية لألداء الفعال وتعز •

 توفير إطار للتدريب والتطوير يضمن للموظفين الكفاءات الالزمة لتقديم خطط الخوارزمي اإلستراتيجية والتشغيلية. •

يتم تخصيص ميزانية التدريب والتطوير بشكل عادل ومنصف وإدارتها باستخدام إجراءات موحدة لجميع  •

 الموظفين.

 المجال:  

 بق هذه السياسة على جميع الموظفين الدائمين بدوام كامل في شركة الخوارزمي القابضة والشركات التابعة لها.تنط

 :  المسؤوليات والتراخيص

 الموظفون:  

يتحمل الموظف المسؤولية الفردية لتحديد أي فرص للتطوير الذاتي والتي من شأنها تعزيز أداء العمل من خالل   •

 المهارات والمعرفة. زيادة 

 

المشاركة بنشاط في أنشطة التدريب والتطوير لضمان تكملة التدريب المطلوب بشكل مناسب ضمن الجداول الزمنية  •

 المتفق عليها.

 : مباشرونالمدراء ال

المباشرون مسؤولون عن مساعدة الموظفين على تحديد احتياجات التدريب وتقديم مالحظات حول المهارات  المدراء •

 .  ةالحاليلوظيفتهم والمعرفة المطلوبة 

 تشجيع / تسهيل مشاركة أعضاء فريقهم في أنشطة التدريب والتطوير.  •

جميع التدريبات المطلوبة ضمن  تكملة  البشرية لضمانالمباشرون مسؤولون بالتعاون مع إدارة الموارد راء المد •

 الزمنية المتفق عليها.   الجداول 

 رصد وتقييم فعالية التعلم للموظفين الذين خضعوا للتدريب والتطوير. •
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 قسم الموارد البشرية: 

 يتعلق بالتدريب والتطوير يشمل:  في تسيير كل ما يلعب قسم الموارد البشرية دوًرا  

 األدوات الالزمة لدعم التدريب والتطوير توفير  •

 . وتشجيعهم على أنشطة التدريب والتطويرمباشرين ال راءموظفين والمدتوجيه ال •

تنسيق تقديم أنشطة تدريب وتطوير معينة يتم تنظيمها مركزيًا والتنسيق مع فريق الشؤون المالية لتخصيص  •

 الميزانية.

 وظفين. السجالت فيما يتعلق بتطوير الماالحتفاظ ب  •

 إجراء تقييم التطوير المهني الالحق المستمر لرصد فعالية التدريب. •

 :اإلدارة

 الخوارزمي الدولية من تحقيق أهدافها. كلية اإلدارة مسؤولة عن التشجيع الفعال للتدريب والتطوير كوسيلة لتمكين  •

 ضمان توفير الموارد لهذا الغرض. •

 برامج تدريبية

نوع   ة/المعنية /احتياجات تدريب الموظفين من خالل مراجعة األداء. يقرر المدير المباشر باالتفاق مع الموظفيتم تحديد 

 التدريب األنسب أو المطلوب لتلبية احتياجاته التدريبية.

   التدريب العام

ء ومهارات االتصال يشمل التدريب المعرفة أو المهارات التي تنطبق على العديد من مجاالت العمل مثل خدمة العمال

 ومهارات التعامل مع اآلخرين، واإلدارة، والقيادة، وغيرها. 

   التدريب الفردي

الخاصة بوظائفهم مثل المعرفة في تطبيق البرمجيات، والمهارات التقنية  راءاالحتياجات التدريبية المحددة بين الموظفين والمد

 المحددة من بين أمور أخرى. 

 المبادئ التوجيهية العامة 

على أساس مستمر. هذا جزء أساسي من  ينبغي تحديد متطلبات التدريب من قبل الموظفين والمدراء المباشرين  •

 عملية المراجعة.  

يجب أن تكون الدورات التدريبية مرتبطة بالعمل وتتوافق مع الدور الوظيفي للموظف ويجب أن تساعد الموظفين   •

 على التطور في مهامهم الحالية.  

الموظف لم يستطع ذا . إلقاءاتيجب على جميع الموظفين المشاركة بشكل كامل في التدريبات بحضور جميع ال •

 ستتم مناقشة ذلك مع المدير المباشر.  وإذا استدعى االمر، قسم الموارد البشرية.  عالمحضور التدريب، يجب عليه إ 

 موافقة المدير المباشر و / أو مستوى اإلدارة العليا قبل تقديمها. الحصول على تتطلب جميع الطلبات  •

 سيتم رصد جميع عمليات التدريب والتطوير وتسجيلها وتقييمها لضمان تنفيذ أنشطة التطوير المناسبة.  •

 يحق لإلدارة طلب إثبات حضور جميع التدريبات التي تم حضورها خالل ساعات العمل. •

ل الدورة  يجب على الموظف تزويد مديره المباشر بتحديثات منتظمة حول التقدم المحرز والحضور واإلنجاز خال •

 التدريبية.
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سيتم حفظ سجل الحضور في جميع التدريبات وكذلك نسخ من أي شهادات تدريب في ملف الموظفين الخاص   •

 بالموظف. 

 بعد االنتهاء من التدريب، سيتم إصدار شهادة للموظف وسيتم اعتبارها كجزء من تطوير طاقمه.  •

 ل من إجمالي ساعات التدريب.  ٪ على األق75الموظف  تمملن يتم منح أي شهادة إذا لم ي •

من خالل يجب على الموظفين تحقيق أقصى استفادة من تدريباتهم من خالل تطبيق المعارف والمهارات المكتسبة   •

 .  او انجاز مهامهم عملهم تطوير فيالتدريبات 

الموارد الكافية متاحة  يجب أن يتأكد المدير المباشر من وجود أكثر من واحد من موظفيه في نفس التدريب، وأن  •

 للتشغيل المستمر إلدارته / إدارتها.

 تعتمد الموافقة على تمويل التدريب على ميزانية التدريب المعتمدة في اإلدارات.   •

عند االنتهاء من التدريب، يجب إكمال "تقييم التطوير المهني المستمر" من قبل المدير المباشر والموظف لتقييم   •

 لتقييم ما إذا كانت المعرفة والمهارات المكتسبة يتم تطبيقها في أنشطة العمل اليومية. فعالية التدريب وكذلك

 الدورة التدريبية في حالة:  تكلفة قد تكون هناك حاجة إلى سداد  •

 ضمن األخرى التدريب متطلبات إكمال  أو امتحان أداء عدم أو التدريبية الدورة من الموظف انسحاب ▪

 تستدعي ذلك.  ظروف هناك  تكن لم ما الزمنية، الجداول 

 ".للموظفين  األكاديمي التطوير  التزام"  في عليها المنصوص الشروط سببب ▪

كتابةً في   5.14يجب على الموظف إبالغ مديره المباشر وكذلك قسم الموارد البشرية بنفس المخاوف المذكورة في  •

 أقرب وقت ممكن.

 

 

 

 

 

  

 


