اإلدارة العامة للتخطيط واجلودة

اخلطة التنفيذية والزمنية
للربامج اإلعدادية العامة
العام التدريبي 1441/1440هـ
(الفصل األول)

www.ipa.edu.sa

اخلطة التنفيذية للربامج اإلعدادية العامة املنفذة يف الفصل األول من العام التدريبي 1441/1440هـ
الشهادة املطلوبة

م

اسم البرنامج*

1

إدارة املستشفيات E

الشهادة الثانوية العامة (قسم العلوم الطبيعية)

2

إدارة سالسل االمداد E

الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها

3

السكرتيرالتنفيذي E

الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها

4

برمجة الحاسب اآللي E1

الشهادة الثانوية العامة (قسم العلوم الطبيعية)

5

شبكات الحاسب اآللي E1

الشهادة الثانوية العامة (قسم العلوم الطبيعية)

6

إدارة املوارد البشرية E

الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها

7

األعمال البنكية E

الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها

8

التسويق واملبيعات E

الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها

9

املحاسبة E

الشهادة الثانوية العامة (قسم العلوم الطبيعية
أو العلوم اإلدارية واالجتماعية أو التجارية)

مدة
البرنامج

املركزالرئيس ي
(الرياض)

عامان ونصف



عامان ونصف



عامان ونصف



فرع منطقة مكة املكرمة
بجدة

فرع املنطقة الشرقية
بالدمام

الفرع النسائي
(الرياض)





عامان ونصف





عامان ونصف









عامان ونصف



عامان ونصف



عامان ونصف







عامان ونصف







*يشرتط التفرغ الكامل للدراسة يف مجيع هذه الربامج  ،و ملزيد من املعلومات حول الربامج يرجى الرجوع إيل دليل الربامج االعدادية على موقع املعهد على شبكة االنرتنت www.ipa.edu.sa
 Eينفذ الربانمج كامالً ابللغة اإلجنليزية حيث ختصص السنة األوىل لدراسة اللغة اإلجنليزية
 E1يتطلب الربانمج دراسة اللغة اإلجنليزية ملدة عام تدرييب
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اخلطة الزمنية للربامج اإلعدادية للعام التدرييب  1441/1440هـ
النشاطات

اليوم
األحد

فتح نظام التسجيل االلكتروني
الخميس
إعالن نتائج املقبولين الدفعة األولى وبدأ تسليم ملفات
املقبولين للبريد املمتاز وبداية تأكيد من لم يتم قبولهم
ويرغبون
اإلعدادية
ملفات املعهد
االلتحاق ببرامج
األساسيين للبريد
املقبولين
موعد لتسليم
آخر
املمتاز ،وانتهاء فترة تأكيد من لم يتم قبولهم

األحد
األربعاء

إعالن نتــائج املقبولين الــدفعــة الثــانيــة وبــدأ تسـ ـ ـ ــليم ملف ـات
املقبولين للبريد املمتاز

األحد

آخر موعــد لتسـ ـ ـ ــليم ملفــات املقبولين الــدفعــة الثــانيــة للبريــد
املمتاز

االربعاء

إعالن نتــائج املقبولين الــدفعــة الثــالثــة وبــدأ تسـ ـ ـ ــليم ملفــات
املقبولين للبريد املمتاز

االحد

آخر موعــد لتسـ ـ ـ ــليم ملفــات املقبولين الــدفعــة الثــالثــة للبريــد
املمتاز

الخميس

بداية الدراسة

األحد

إجازة اليوم الوطني

اإلثنين

بداية االختبارات
نهاية الدراسة

إجازة منتصف العام الدراس ي

الخميس
األحد
الخميس
األحد

إجازة عيد الفطر املبارك
الخميس
بداية اختبارات اإلعادة

األحد

-2-

الفصل الدراس ي األول

الفصل الدراس ي الثاني

1440/10/27هـ

1441/3/13هـ

-30يونيو2019-م

-10نوفمبر2019-م

1440/11/15هـ

1441/3/24هـ

-18يوليو2019-م

-21نوفمبر2019-م

1440/11/18هـ

1441/3/27هـ

-21يوليو2019-م

-24نوفمبر2019-م

1440/11/21هـ

1441/3/30هـ

-24يوليو2019-م

-27نوفمبر2019-م

1440/11/25هـ

1441/4/4هـ

-28يوليو2019-م

-1ديسمبر2019-م

1440/11/28هـ

1441/4/7هـ

-31يوليو2019-م

-4ديسمبر2019-م

1440/12/3هـ

1441/4/11هـ

-4أغسطس2019-م

-8ديسمبر2019-م

1440/12/7هـ

1441/4/15ه ـ

-8أغسطس2019-م

-12ديسمبر2019-م

1441/1/2هـ

1441/5/24هـ

-1سبتمبر2019-م

-19يناير2020-م

1441/1/24هـ
-23سبتمبر2019-م
األحد1441/4/25 :هـ

الثالثاء1441/10/10 :هـ

-22ديسمبر2019-م

-2يونيو2020-م

1441/5/7هـ

1441/10/19هـ

-2يناير2020-م

-11يونيو2020-م

1441/5/10هـ
-5يناير2020-م
1441/5/21هـ
-16يناير2020-م
1441/9/17هـ
-10مايو2020-م
1441/10/5هـ
-28مايو2020-م
1441/5/24هـ

1441/10/22هـ

-19يناير2020-م

-14يونيو2020-م

معاييرالقبول للبرامج اإلعدادية الثانوية:
إذا كان الطالب حاصل على الثانوية العامة تخصص العلوم الطبيعية فإن (النسبة املكافئة = %30
نسبة الثانوية العامة  %30 +اختبار القدرات  %40 +درجة االختبار التحصيلي) أما إذا كان الطالب
حاصل على الثانوية العامة تخصص العلوم اإلدارية أو االجتماعية أو العلوم الشرعية فإن (النسبة
املكافئة =  %40نسبة الثانوية العامة  %60 +اختبار القدرات) ويتم القبول عن طريق املفاضلة بين
ً
املتقدمين تنافسيا وفق نسبتهم املكافئة وحسب ترتيب الرغبات وتوفر املقاعد وشروط القبول في كل
برنامج.
املزايا :
املزايا
 توفير السكن مدة الدراسة( .ال يوفر املعهد سكن للطالبات)
 مكافأة شه ه ه هههرية در ا ( )1500ريال لحملة الشه ه ه هههادة ال امعية
و( )1000ريال لحملة الشهادة الثانوية.
 تؤ ل ذه البرامج للعمل في كل من القطاعين :الحكومي واأل لي.
معلومات عامة:
مكان التنفيذ
املركز الرئيس ي بالرياض

فرع املنطقة الشر ية بالدمام

فرع منطقة مكة املكرمة
بجدة
الفرع النسائي
بالرياض

العنوان
مدير عام شئون املتدربين
معهد اإلدارة العامة
ص .ب – 205 .الرياض 11141
اتف 4768888 :تحويلة  - 1587فاكس 4792136
مدير عام فرع املعهد باملنطقة الشر ية
ص .ب – 1455 .الدمام 31141
اتف– 8268300 :فاكس8268881 :
مدير عام فرع املعهد بمنطقة مكة املكرمة
ص .ب – 5014 .جدة 21141
اتف  – 6314629فاكس 6313442
مديرة عام الفرع النسائي ملعهد اإلدارة العامة
ص .ب – 205 .الرياض 11141
اتف –0118286700 :فاكس0118286544 :
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