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 لانــــــــإع
 

محلننننن  عللننننن   لعم ع ننننن  تنننننهع د    مج ننننن( دع31تعلنننننر  العد لععنننننها فنننننر ععدت ننننن   ننننن  ت   ننننن  فنننننهه  :  أولـــــا  

 :  عم ظ    العد لععها 9132/9191

 اســـم الـــبرنامج  م

 دورة في قانون المرافعات   (3

  ICDL (PowerPoint–Word–Excel)دورة في الحاسب اآللي لموظفي الوزارة    (9

  الفساد اإلداري والماليمكافحة دورة   (1

 .دورة إعداد مدرب )التدريب أثناء العمل(   (4

  IBM (AS400 – AIX)   دورة في برنامج   (5

  االتيكيت( ) فن دورة تنمية مهارات موظفي االستقبال  (6

 وكيفية التعامل مع الجمهور  دورة مهارات االتصال  (7

  دورة إعداد ومتابعة الخطط االستراتيجية  (8

مهااااااارات إعااااااداد الصااااااحا وانوكاااااااو والعقااااااود القانونيااااااة والجوانااااااب القانونيااااااة   (2

 الخاصة بها

 برنامج اإلرشاد انسري وكيفية التعامل مع الحاالت انسرية   (31

 برنامج خاص بالمنهج المتكامل في التدريب   (33

 قانون الخدمة المدنية دورة في   (39

  (NLP) البرمجة اللغوية العصبية  (31

 علماً بأن الفترة الزمنية النعقاد البرامج التدريبية ستحدد الحقاً . 

 : طع ق  لعتقه م

ماااااع  ااااارورة إباااااراز  المنااااادوب ( –ياااااتي تقاااااديي العاااااروا مااااان قبااااال )صااااااوب الع قاااااة  -

 الهوية الرسمية .  

ياااااتي تساااااجيل البياناااااات الخاصاااااة باااااالعروا التدريبياااااة باالساااااتمارة الخاصاااااة بااااا ل  لاااااد   -

 سكرتارية مدير اإلدارة . 

المنااااااادوب( فاااااااي الصااااااااندو   –ياااااااتي و اااااااع المغلاااااااا مااااااان قباااااااال )صااااااااوب الع قاااااااة  -

 المخصص له ا الغرا . 

صااااااباوا  ووتااااااي  03:8ة أوقااااااات تقااااااديي العااااااروا )انوااااااد إلاااااا  الخمااااااي ( ماااااان الساااااااع -

 بعد الظهر .  033:8الساعة 



 
 

 

تقااااادو امياااااع العاااااروا المالياااااة والفنياااااة للبااااارامج التدريبياااااة الخاراياااااة فاااااي ظااااار  مغلااااا   -

 .  0/00/3802ومختوو بموعد أقصاه 
 

 : مالحظــــــــ ت 

  كاااااال مغلااااااا يحتااااااوي ااااااادوال  خاااااااص لكاااااال برنااااااامج تاااااادريبي مت اااااامن )التكلفااااااة الماليااااااة– 

 أسي المحا ر( .  –انهدا  التدريبية، والتي تتواف  مع عنوان البرنامج 

  سااااااايتي اساااااااتبعاد أي عااااااارا تااااااادريبي ال يحتاااااااو  علااااااا  الجااااااادول الخااااااااص لكااااااال برناااااااامج

 تدريبي خاراي . 

  .  سيتي استبعاد المغلا في والة عدو و عه في الصندو  الخاص ب ل 
 

 : لعم قــــــــع 

إدارة  -( الطاااااااااب  انر ااااااااي 01بلااااااااو  رقااااااااي ) -ل وزارة العااااااااد –مجمااااااااع الااااااااوزارات  -

الرماااااااااا  البرياااااااااادي  –( الصاااااااااافاة 6ص .ب ) –سااااااااااكرتارية ماااااااااادير اإلدارة  –التاااااااااادريب 

 . ( الكويت 0:880)

 

 :  للأستفسار

 .  33106018 – :3310603 3  ت -

-  WhatsApp  :99416473  . 

 

 

 


