
 

 ديوان الخدمة المدنية

 2020/2019دورات تدريبية للعام 

 

 

 

 الفئة العلياأوال: 

 تاريخ انعقاد الدورة اسم الدورة 

 12-2020/1/15 فن التحدث أمام وسائل اإلعالم المرئية )المستوى األول( 1

 1-2020/3/4 االتيكيت والبروتوكول الدولي للقيادين 2

 6-2020/4/8 تأهيل الصف الثانيدور القيادات العليا في  3

 

 ثانيا: الفئة الوسطى

 تاريخ انعقاد الدورة اسم الدورة 

 15-2019/12/19 قانون المناقصات العامة والئحته التنفيذية 1

 12-2020/1/16 اعداد الميزانيات التقديرية السنوية )الباب األول( 2

 26-2020/1/30 مستجدات قانون التأمينات االجتماعية 3

 2-2020/2/6 فن التحدث امام وسائل االعالم المرئية 4

 16-2020/2/20 طرق معالجة مالحظات مراقبي شئون التوظف 5

 15-2020/3/19 االتيكيت والبروتوكول الدولي 6

 

 ثالثا: الفئة االشرافية

 تاريخ انعقاد الدورة اسم الدورة 

 8-2019/12/12 الوالء المؤسسي والعمل بروح الفريق الواحد 1

 15-2019/12/19 اللقاء في المنتديات العامةالمهارات المتقدمة للتحدث وا 2

 9-2020/2/13 الوالء المؤسسي والعمل بروح الفريق الواحد 3

 16-2020/2/20 (2017/15نظام تقييم الكفاءة السنوي للموظفين )قرار  4

 15-2020/3/19 الخدمة المدنية نظام مستجدات 5

 5-2020/4/9 كتابة المذكرات والتقارير المالية واالدارية 6

 5-2020/4/9 مستجدات قانون التأمينات االجتماعية 7

 5-2020/4/9 تأهيل كوادر شاغلي الوظائف االشرافية حديثا 8

 12-2020/4/16 المهارات المتقدمة للتحدث وااللقاء في المنتديات العامة 9

 



 رابعا: الفئة التنفيذية

 تاريخ انعقاد الدورة اسم االدورة 

 1-2019/12/5 إدارة الوقت وضغوط العمل 1

 8-2019/12/12 مهارات العرض والتقديم 2

 22-2019/12/26 حقوق وواجبات الموظف العام 3

 5-2020/1/9 الوالء المؤسسي والعمل بروح الفريق الواحد 4

 12-2020/1/16 ثقافة المبادرة واالبتكار في العمل 5

 19-2020/1/23 جودة تقديم الخدمة للمراجعين 6

 26-2020/1/30 الخدمة المدنية نظام مستجدات 7

 2-2020/2/6 مستجدات قانون التأمينات االجتماعية 8

 9-2020/2/13 إعداد وكتابة المذكرات الداخلية والتقارير ومحاضر االجتماع 9

 9-2020/2/13 مهارات العرض والتقديم 10

 1-2020/3/5 الوالء المؤسسي والعمل بروح الفريق الواحد 11

 8-2020/3/12 إدارة الوقت وضغوط العمل 12

 8-2020/3/12 جودة تقديم الخدمة للمراجعين 13

 15-2020/3/19 ثقافة المبادرة واالبتكار في العمل 14

 2020/3/29-2020/4/2 الخدمة المدنيةنظام مستجدات  15

 2020/3/29-2020/4/2 المذكرات الداخلية والتقارير ومحاضر االجتماعإعداد وكتابة  16

 12-2020/4/16 حقوق وواجبات الموظف العام 17

 

 خامسا: الفئة التخصصية

 تاريخ انعقاد الدورة اسم الدورة 

 1-2019/12/5 تهيئة المعينين الجدد 1

 8-20219/12/12 الجودة في إعداد المذكرات القانونية 2

 22-2019/12/26 مهارات العالقات العامة واالتصال الجماهيري 3

 19-2020/1/23 ل القوائم المالية والميزانيات الحكوميةإعداد وتحلي 4

 2020/1/26-2020/2/6 االستراتيجيات المعاصرة في تحديد االحتياجات التدريبية 5

 1-2020/3/5 تحديد االحتياجات الوظيفية 6

 8-2020/3/12 العامة واالتصال الجماهيريمهارات العالقات  7

 8-2020/3/19 متقدم -اعداد مدرب  8

 19-2020/4/23 الئحة البعثات الدراسية والدورات التدريبية الخارجية 9

 19-2020/4/23 تهيئة المعينين الجدد 10

 


