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 20/   /        : تاريخ التقديم

  

 بيانات البرنامج التدريبي

  ج التدريبيــسم البرناما 

 جــــتاريخ انعقاد البرنام                             :من :إلى

 جــــامــــــــالبرنرة ــــفت          مسائي                  صباحي           

 فني                      اداري       

 حاسب آلي       

 نوع االنعقــــــــــــــــــاد 

 )تعاقدي(

تخصصية                     تنفيذية          

كوادر وطنية                         عليا         
 الفئــــة المستحقـــــــــة 

:إلى  جـامـــــــــــت البرنــــوق                                             :من 

 مقر الوزارة        

   نجوم 5 فندق         

 معهدالمقر          
 جـامـــــان البرنـــــــــمك 

صباحي      مسائي                                     يوجد         
 ةــــــــارات دوليـــــاختب 

 ال يوجد          

 ةــــميـــــادة العلـــــــالم  ةأصلية                      نسخ       

 لغة البرنامج  اللغة االنجليزية        اللغة عربية       

 اليـــــــــــــالعرض الم

  عدد المتدربين 

 تكلفة الفرد  شامل البوفيه  بدون البوفيه  

  المجموعةتكلفة   شامل البوفيه  بدون البوفيه 

  )تكلفة االختبارات الدولية)للفرد 

o ديوان الخدمة المدنية تسجيل المعهد لدى عتماداتا 

o الجهاز المركزي تسجيل المعهد لدى اعتمادات 

o السيرة الذاتية للمحاضر 

o المحتوى العلمي 

 المرفقات المطلوبة 
 
 
 
 
 
 
 

 **ملحوظة: 

  باللغة العربيةدورات الديوان البد أن يكون محتواها العلمي 

 د.ك للدورات الحاسب اآللي.2000ود.ك للدورات اإلدارية والفنية 1800تتعدى  تكلفة المجموعة ال 

 

  

 

 

 

  للدورات التعاقدية و فني عرض ماليموذج تقديم ن
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 مالحظات هامة
 

 

  دورات الحاسب اآللي تكون حسب  والفنية امااإلدارية ساعات للبرامج  5بواقع أيام تدريبية باألسبوع  5رنامج :مدة انعقاد البتكون

 العامة. و التخصصيةساعات للدورات  5الساعات التدريبية المخصصة وبواقع 

  لكل الدورات التدريبية أساسي شرط عائد التدريباختبار. 

 :عدد المتدربين 

o  ب متدر 20-15 الفنية:للبرامج 

o  تدرب.م 25-20:االداريةللبرامج 

o  متدربين. 15-10 :(العامةت )الدورا الحاسب اآللي لدورات 

o متدربين. 10-5 :التخصصية(ت )الدورا الحاسب اآللي لدورات  

 ووسائل توضيحية عرضأجهزة  استخدام. 

  بها. وشروط االلتحاقتحديد الفئات المستحقة لكل دورة 

 الطرق التالية:ب يم العرضلتس تمالغيا ي واال يعتبرواإلبالغ من تاريخ تسليم النموذج  ينخالل مدة ال تتجاوز اسبوع تسليم الطلب 

o  :عن طريق بريد اإلدارةtraining@mew.gov.kw 

o اآلليللحاسب  بريد منسق الدورات التعاقدية :Foali@mew.gov.kw 

o :25371351فاكس اإلدارة  

o .تسليم باليد 

 يجب ارفاق التالي مع الفاتورة األصلية: عند انتهاء البرنامج التدريبي 

o كشوفات الجهاز المركزي في حال دورات الحاسب اآللي(.إضافة ) كشف الحضور واالنصراف 

o نسخة من شهادات الحضور 

o  التقييم.تعبئة نماذج 

  والتدريبإدارة التطوير اإلداري تقييم. 

 دورات الحاسبالجهاز المركزي ل تقييم. 

o نتائج اختبار عائد التدريب 


