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 ةــــــج تدريبيـــــي لبرامــــي ومالــــرض فنـــــلب عـــط

 والماء(الكهرباء  )وزارة يـة لموظفـة وفنيـإداري

 2018/2019 يـــــــــام التدريبـــــــــــللع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         

 
يرجى مراعاة الشروط التالية عند تقديم  أعاله،وع ـي الموضــــارة إلــــباإلش         

 - التالي:حسب الترتيب بعلى أن تكون العروض 

  التدريبي. البرنامجاسم  -1

 .المرفقحسب الجدول /مسائية صباحية  االنعقاد:فترة  -2

لبرامج بواقع خمس ساعات ل باألسبوعأيام تدريبية  5 االنعقاد:مدة  -3

 .التخصصية والتنفيذية 

( متدرب للبرامج 20) اإلدارية،للبرامج  ( متدرب20) المتدربين:عدد  -4

 .للبرنامج الحاسب اآللي( 15) ،الفنية

 .المقدمة للبرامج التدريبية تزويدنا بالمادة التدريبية:المادة  -5

 والشهادات للمدربينتزويدنا بالسيرة الذاتية  للمدربين:السيرة الذاتية  -6

 .ين عليهاالحاصل

مقر  التدريب،، مقر مركز بأحد فنادق الدرجة األولى االنعقاد:مكان   -7

 الوزارة.

غير  و تكلفة الدورةشامل البوفيه أ تكلفة الدورة العرض يشملأن  البوفيه: -8

 بوفيه.الشامل 

بداية الدورة  قبل للمتدربين يقدم المعهد اختباريجب أن  :االداءاختبار قياس  -9

  .لقياس عائد التدريبالتدريبية الدورة  نهاية وبعد

  ال.دولي او  اختبار دذكر وجويرجى في حال الطلب  الدولية: االختبارات -10

 والفنية، اعتماداتالديوان للدورات اإلدارية  )اعتماداتاعتمادات المعهد  -11

 اآللي(.الجهاز المركزي لدورات الحاسب 

 :للبرامجيرجي تحديد التكلفة  للبرامج:التكلفة المالية  -12

 نجوم. 5فنادق  -1

 الوزارة.مقر  -2

 التدريب.مقر مركز  -3

 تكلفة الفرد والمجموعة. -4

  العرض.توفير أجهزة  -13



 

 

 

 
  اعاله.لن يتم قبول أي عرض ال يشمل البنود المذكورة  هعلما بأن

 

  بالتالي:تزويدنا يجب البرنامج التدريبي  من عقد نتهاءاالكما ننوه أنه عند  

  الحضور.نسخة من شهادات 

  واالنصراف.كشوف الحضور 

  تعبئة نموذج استمارة تقييم البرنامج التدريبي المرفق بتعميم الجهاز

( من قبل المرشحين في 2012/1المركزي لتكنولوجيا المعلومات رقم )

 اآللي.حال كانت الدورة في مجال الحاسب 

 .نماذج التقييم الخاصة بالمعهد 

 .نماذج التقييم الخاصة بالديوان 

  تقرير يبين سلبيات وايجابيات البرنامج التدريبي ومدى انضباط

من ناحية الحضور واالنصراف ومدى تفاعل المشاركين في المشاركين 

 التدريبي.البرنامج 

  للمتدربين. قياس األداءنتائج اختبار 

 

 التمنيات،مع أطيب          

 

 

 
 

 إدارة التطوير اإلداري والتدريب                                                      

 

 

 للتواصل

 
 25291000 ة:ـالبدالرقم 

 25371350رقم المباشر:

  25371351 :فاكسرقم ال

 training@mew.gov.kw: االلكترونيبريد ال

 

  14604داخلي /     دالل العليوي / السيدة لفنيةمنسقة الدورات ا

 14604داخلي /  يدالل العليوالسيدة / رية اداإلامنسقة الدورات 

    14144السيدة / أمينه بوحمد داخلي /                                 

                            

                                          14602الداخلي /   مصطفي فاطمةالسيدة /  الحاسب اآلليمنسقة دورات 

 14615السيدة / بتول عماد  الداخلي/     -    14610بتول االستاد  الداخلي / السيدة / 

 

 


