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تأسيس برنامج مراكز 
التأهيل والتوظيف

 برامج جديدة تم تدشينها: 
برنامج حافز البحث      

عن عمل
برنامج إعادة    
 تأهيل  حملة 

 الدبلومات 
الصحية

المنتدى الافتتاحي لملتقى 
)CYM( التخصصات العالمية

برامج جديدة تم تدشينها:
برنامج تشغيل وتقديم     

خدمات التدريب في 
كليات التميز
حافز صعوبة    

الحصول علىعمل  
برنامج الدعم     

 الإضافي
للأجور 

برامج جديدة تم 
تدشينها:

برنامج التدريب    
 المرتبط 

 بالتوظيف خارج 
المنشأة  

   برنامج التنظيم 
 الوطني للتدريب 

المشترك 

الفوز بجائزة 
القمة العالمية 

لأفضل المبادرات 
والمبتكرات الرقمية 

المحلية

 برامج جديدة تم 
تدشينها:

   برنامج دعم 
المعلمين 

والمعلمات في 
المدارس الأهلية
برنامج التدريب    

الصيفي )صيفي(   

تأسيس صندوق تنمية 
الموارد البشرية     

برامج جديدة تم 
تدشينها:

برنامج دعم    
التدريب والتعليم 

لحملة الدبلومات 
والبكالوريوس

برامج جديدة تم 
تدشينها:  

“دروب” منصة    
وطنية للتدريب   

الإلكتروني 
برنامج توظيف      
 الأشخاص ذوي 

الإعاقة )توافق( 
برنامج جائزة    
 الإصرار )في 

 البحث عن وظيفة( - 
المرحلة الأولى 

مبادرة “عقبالك”   

برامج جديدة تم تدشينها:
برامج دعم      

التدريب والتوظيف
   برنامج دعم ملاك 
المنشآت الصغيرة
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تدشين الفرع رقم 100 
للصندوق في المملكة

إطلاق  البوابة الوطنية للعمل 
Taqat.sa - )طاقات(

تدشين موقع صندوق تنمية 
الموارد البشرية والبوابة 

السعودية للموارد البشرية 

الفوز بجائزة ستيفي العالمية 
للفئات )الذهبية، الفضية، 

والبرونزية( لعدة مجالات في 
خدمة العملاء

الفوز بالجائزة الذهبية ـك 
 “أفضل مركز اتصال” خلال 

حفل توزيع جوائز مركز اتصال 
الشرق الأوسط

برامج جديدة تم 
تدشينها:

دعم تأهيل أخصائي    
الموارد البشرية

تدشين أول فرع متنقل 

الحصول على شهادة الأيزو 

إطلاق مشروع “شبابنا مستقبلنا”

 برامج جديدة تم تدشينها:  
   برنامج دعم أجر أيام 

غسيل الكلى 
برنامج جائزة الإصرار    

 )في البحث عن 
وظيفة( - المرحلة الثانية

برامج جديدة تم 
تدشينها:

برنامج ماهر    
 لتأهيل الكوادر 

المتخصصة
برنامج التدريب    
 في المعاهد غير 

الربحية  

 برامج جديدة تم 
تدشينها:

حوافز الاستقرار     
الوظيفي للموظفين 

المدعومين

2016

2007

20152017

20082009

الفوز بالجائزة الذهبية ـك “أفضل مركز 
اتصال” خلال حفل توزيع جوائز مركز اتصال 

الشرق الأوسط

الفوز بالميدالية الذهبية ـك “أفضل مركز 
اتصال” و “أفضل استخدام لقنوات التواصل 

الاجتماعي” خلال حفل توزيع جوائز مركز 
الاتصال العالمية

برامج جديدة تم تدشينها:
برنامج سبل      

برنامج تمهير  
  برنامج إعادة تأهيل خريجات كليات 

العلوم في القطاع الصحي
برنامج توطين المولات  
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