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Uإعالن 
 ) برنامج تعاقدي25تعلن وزارة العدل عن رغبتها في تنفيذ عدد (

 2019 / 2020للموسم التدريبي 
 

 م اسم البرنامج التاريخ الفئه

8/8/2019-4 تنفيذي  1 مهارات التنافس البناء وفرق العمل 

22/8/2019-18 تنفيذي بداع يف خدمة العمالء وتطوير االداءالتميز واإل   2 

12/9/2019-8 تنفيذي التميز يف حل النزاعات واخلالفات ومهارات  
 احلوار اهلادف

3 

19/9/2019-15 اشرايف املهارات اإلشرافية املتقدمة وتعزيز بيئة العمل  
 جبودة ومتيز

4 

26/9/2019-22 متنوع  5 دارياإلحلول التسيب  

26/9/2019-22 تنفيذي  6 التحول من املوظف التقليدي إىل االلكرتوين 

10/10/2019-6 اشرايف  7 صناعة القرار و اثره على التميز املؤسسي 

17/10/2019-13 اشرايف دارة باالهداف وقياس النتائجاإل   8 

24/10/2019-20 تنفيذي جتاه اجلهه احلكوميةاحقوق املوظف و واجباته    9 

31/10/2019-27 وسطى (مراقبني)  10 اختاذ القرارات وحل املشكالت 

7/11/2019-3 متنوع  11 ختطيط املسار الوظيفي للعاملني 

14/11/2019-10 اشرايف قناعمهارات التفاوض والثأثري واإل   12 

21/11/2019-17 تنفيذي دارة الوقت ومهارات تنظيم االجتماعاتإ   13 

28/11/2019-24 متنوع  14 توظيف القدرات الشخصية لتحقيق التميز 
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سرتاتيجي للتنمية املستدامةالتخطيط اإل 5/12/2019-1 وسطى (مدراء)  15 

12/12/2019-8 متنوع التوجهات احلديثه ألساليب التخطيط  
 وتطبيقاته

16 

19/12/2019-15 اشرايف داء املرؤوسنياسرتاتيجية تقييم وتطوير أ   17 

26/12/2019-22 متنوع ساليب حتويل العادات السلبية إىل إجيابية أ 
 واثرها على رفع االداء الوظيفي

18 

26/12/2019-22 متنوع دارية والفنيةاغة املذكرات وإعداد التقارير اإلصي   19 

9/1/2020-5 وسطى (مراقبني) دارة االجتماعات واجراء اسرتاتيجيات إ 
 املقابالت

20 

16/1/2020-12 اشرايف جراءات العمل / أساسيإتبسيط    21 

23/1/2020-19 متنوع  22 مهارات فن اخلطابة والعرض 

30/1/2020-26 متنوع  23 فن االجناز السريع 

6/2/2020-2 متنوع  24 الضغوط النفسية والسيطره عليها يف العمل 

6/2/2020-2 تنفيذي  25 تنمية املهارات السلوكية 
 

 

 المدنية الخاصة بالبرامج التعاقدية.وذلك وفقا لضوابط ديوان الخدمة 
 

U: طريقة التقديم 
المندوب) مع ضرورة إبراز الهوية  –يتم تقديم العروض التدريبية من قبل (صاحب العالقة  -

 الرسمية.
لدى سكرتارية مدير  بذلكيتم تسجيل البيانات الخاصة بالعروض التدريبية باالستمارة الخاصة  -

 اإلدارة.
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ندوب) في الصندوق المخصص لهذا الم –ل (صاحب العالقة يتم وضع المغلف من قب -
 رض.الغ

 1:30صباحا وحتى الساعة  8:30أوقات تقديم العروض (األحد إلى الخميس) من الساعة  -
 بعد الظهر.

تقدم جميع العروض المالية والفنية لبرامج التدريب في ظرف مغلق ومختوم بموعد أقصاه  -
30/5/2019 . 

 
Uمالحظات : 

 .بذلكسيتم استبعاد أي مغلف لم يتم وضعه في الصندوق الخاص  -
 أسماء -( التكلفة المالية كل مغلف يحتوي جدوال خاص لكل برنامج تدريبي متضمن  -

 .) هداف التدريبيةاأل -المحاضرين 
 تدريبي.الجدول الخاص لكل برنامج ال يحتوي على  تدريبي سيتم استبعاد أي عرض -
 .30/5/2019بعد تاريخ  تدريبي سيتم استبعاد أي عرض -

Uالموقع : 
 سكرتارية مدير اإلدارة. –إدارة التدريب  –وزارة العدل  -
 الطابق األرضي. – 14بلوك رقم  –مجمع الوزارات  -
 الكويت.  13001الرمز البريدي  –الصفاة  6ص.ب:  -

 
 
 

 
  


