
 إعلان

(                ONLINE( برنامج )30تعلن وزارة العدل عن رغبتها في تنفيذ عدد)

 2021/2020للموسم التدريبي 

 

 الفئة التاريخ اسم البرنامج م

 صياغة الكتب –إعداد التقارير  1

20-24/12/2020 

 متنوع

 متنوع إعداد صحف الدعاوي وصياغاتها 2

3 
حكيم الت –دورات متعلقة بالتحكيم )طرق التحكيم 

 التحكيم التجاري( –الدولي 

27-31/12/2020 

 متنوع

4 ICDL متنوع + علوم الكمبيوتر المتقدم 

 متنوع قانون الخدمة المدنية ومستجداته 5

 مهارات الكتابة والترجمة والصياغة القانونية 6

10-14/1/2021 

 متنوع

7 
والمهارات اإلحصائية على النظم تنمية القدرات 

 المتكاملة للخدمة المدنية
 متنوع

 حقوق وواجبات الموظف العام  8

17-21/1/2021 

 متنوع

 متنوع مواجهة الفساد اإلداري والمالي 9

10 
القيادة اإلشرافية في ظل الرؤية الوطنية للكويت 

2035 
 إشرافي( –)وسطي 

11 
اإلحتياجات الخاصة مهارات التعامل مع ذوي 

 لإلدارات ذات الطابع الخدمي

24-28/1/2021 

 متنوع

 متنوع إعداد مدرب إلكتروني معتمد 12

13 
التخطيط التشغيلي )كيف تخطط بفاعلية في 

 المدى القصير(
 إشرافي( –)وسطي 

 منازعات الموظف العام أمام القضاء اإلداري 14
31/1/2021-
4/2/2021 

 متنوع

 متنوع المرافعاتقانون  15



 

 

 متنوع 4/2/2021-31/1/2021 المحافظة على المال العام 16

 برنامج طرق الكشف عن التزويير والتزييف 17

7-11/2/2021 

 متنوع

 متنوع تبسيط إجراءات العمل 18

 دورة إدارة اللجان واإلجتماعات عن بعد                   19

14-18/2/2021 

 إشرافي( –)وسطي 

 متنوع      IBM AS/400دورة الحاسب اآللي  20

 إشرافي( –)وسطي  فن اإللقاء والخطابة عن بعد 21

22 
تنمية القدرات والمهارات اإلحصائية على النظم 

 المتكاملة للخدمة المدنية

28/2/2021-4/3/2021 

 متنوع

 متنوع تحديد االحتياجات التدريبية  23

24 IBM AIX  متنوع 

 متنوع 18/3/2021-14 برامج خاصة بالحاسب اآللي  25

 متنوع 24/12/2020-20 كيفية التعامل مع الصدمات النفسية 26

26 
 نظرية االختيار والعالج الواقعي 27 متنوع 10-14/1/2021

 متنوع 11/2/2021-7 إدارة مخاوف األطفال 28

28 

14-18/3/2021 

 إعداد أخصائي نفسي معتمد 29 متنوع

30 
مهارات تحليل اإلستبانات التدريبية وقياس األثر 

 التدريبي 
 متنوع



 

 

 

 

 

 طريقة تقديم العروض:

 .(TRAINING@MOJ.GOV.COM)يتم تقديم العروض التدريبية عن طريق إيميل اإلدارة  -

مرفق معه العرض الكامل لكل  على حدهتدريبي الجدول المرفق لكل برنامج تعبئة بيانات على الجهة المنفذة  -

 .(لعامة للتعليم التطبيقي والتدريبالهيئة ا – ديوان الخدمة المدنيةتراخيص ) باإلضافة إلى تدريبيبرنامج 

 :شروط تنفيذ البرنامج التدريبي

 .( TEAMSأو ZOOMسيكون عن طريق ) التدريبي عقد البرنامج -

 .المنعقد الجهة المنفذة األمور الفنية الخاصة بالبرنامج التدريبيتتحمل  -

تقييم البرنامج التدريبي عن طريق واتساب المشاركين ومن ثم واتساب إدارة إلكترونية ليتم إرسال استبانات  -

 (.PDFالتدريب )

الخاصة  النتائجيم ويتم تسل إضافة إختبار خاص بمدى اإلستفادة من البرنامج التدريبي في آخر يوم تدريبي -

 .عن طريق تقرير خاص لكل برنامجبه إلدارة التدريب 

 :يتم توزيع الشهادات -

 (.شهادة إجتياز برنامج تدريبيلمن إجتاز اإلختبار بنجاح يتم منحه ) .1

 .(فقطشهادة حضور ) أما من لم يجتاز اإلختبار يتم منحه .2

  .وإلدارة التدريب إلكترونياً للمشاركين ويتم إرسالها

 .19/11/2020آخر يوم لتلقى العروض  -

 :مالحظات

 التراخيص. –سيتم استبعاد أي عرض ال يحتوي على الجدول المرفق  -

 :اإليميل

(TRAINING@MOJ.GOV.COM) 

 :إلدارةواتساب ا

- 22406471. 

 :أرقام التواصل

- 22486140 - 22486190. 
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mailto:TRAINING@MOJ.GOV.COM


 تاريخ إنعقاد البرنامج التدريبي:                                      التدريبي: اسم البرنامج

 اسم الشركة -

 التدريبية
 المحاضر ألهداف التدريبيةا

 السيرة الذاتية

 للمحاضر

امج للبرن التكلفة المالية

 التدريبي

     


