
 

 

 
 

 

 

 
 وزارة الكهرباء و الماء

 

  
 دولة الكويت

 

 شروط ومتطلبات االلتحاق بالبرنامج التدريبي )داخل الكويت(

 .أن يكون المرشح للبرنامج التدريبي كويتي الجنسية 

 .ال يجوز للمرشح الترشيح في أكثر من برنامج تدريبي لنفس الجهة المعدة 
 .ال يجوز للمرشح الترشيح ألكثر من برنامج تدريبي تعاقدي )بتكلفة( خالل السنة التدريبية 
 يببل أي ترشيح يير مرفق بكتا  رسمي من قبل جهة العمل.ال  
 ال يتم قبول أي نموذج ترشيح يير معتمد من قبل المسئول المباشر 
  .يعتبر الترشيح اليياً تلبائياً في حال عدم استكمال البيانات 
  ال يببل أي حالة اعتذار إال بكتا  رسمي معتمد من قبل مسئول العمل المباشر مرفق معه

 .با  االعتذارأس

  يخضع المرشح للوائح الغيا  في حال عدم التزامه بمواعيد الحضور واالنصراف الخاصة
بديوان الخدمة المدنية وذلك للدورات اإلدارية والفنية ويخضع للوائح الجهاز المركزي 

 لدورات الحاس  اآللي.
 ال تبل عن أسبوعين  ال يتم قبول أي اعتذار رسمي إال قبل بداية البرنامج التدريبي بفترة

وذلك ليتم إخطار ديوان الخدمة المدنية/الجهاز المركزي وفي حال أراد االعتذار بعد 
 وصول الموافبة باسمه يج  وضع بديل.

  يتحمل المرشح تكاليف البرنامج التدريبي طبباً لبانون ديوان الخدمة المدنية/الجهاز
 ه عن البرنامج التدريبي.المركزي في حال االعتذار المتأخر أو في حال تغيب

   يعتبر يائباً عن البرنامج التدريبي أي  % 85في حال كانت نسبة حضور المرشح اقل من

 أيام. 5أيام ونصف يوم لدورة  10أنه على المرشح أال يغي  أكثر من يوم واحد فبط لدورة 

   في حال ييا  أو اعتذار المرشح عن البرنامج التدريبي سوف يتم إخطار جهة عمله
 وديوان الخدمة المدنية/الجهاز المركزي رسمياً بذلك التخاذ الالزم.

  عن البرنامج  %15ال يستحق المرشح شهادة انتهاء البرنامج التدريبي في حال تغيبه بنسبة

 مة المدنية/الجهاز المركزي.التدريبي وسوف يخضع لبوانين ديوان الخد
  في حال االستبالة أو النبل أو االجازة يرجى تبليغ إدارة التدري  بكتا  رسمي قبل انعباد

البرنامج بشهر وذلك حتى ال يتم استبطاع مبالغ مالية من الرات  من قبل ديوان الخدمة 
 المدنية.

 لحاسو  ستحدد بداية الدورة مواعيد االختبارات الدولية لدورات الرخصة الدولية لبيادة ا
وحس  ما يتم االتفاق عليه وال يمكن تغييرها بعد ذلك ومن يتخلف عن حضور االختبار 

 تسبط عنه مجانية االختبار وسيتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة في حبه.
   سيخضع المتدر  الختبارات قياس األداء في جميع الدورات اإلدارية والفنية والحاس

 اآللي.
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