
 
 

 اعالن
( برنامج تدريبي 35تعلن وزارة العدل عن رغبتها يف تنفيذ عدد )

 2021/2022للموسم التدريبي 

 

 الفئة خالل الفرتة اسم الربنامج م
 إدارة االجتماعات والمؤتمرات 1

19-23/9/2021 

  
اف   - إشر

 وسط  

 تنفيذي الخريطة الذهنية واستخدامها  بالعمل 2

 تخصص   ديوان المحاسبة منهجية الرد عىل تقارير  3

 مهارات قيادة فرق العمل اإلبداعية 4

26-30/9/2021 

  
اف   إشر

 القيادة المنهجية  5
  
اف   - إشر

 وسط  

 متنوع المختلفة من البشر وكيفية التعامل والسيطرة عليها األنماط 6

اتيجية المتقدمةالمهارات  7   إعداد الخطط اإلستر
 ف 

3-7/10/2021 

  
اف   - إشر

 وسط  

8 
 تحديد االحتياجات التدريبية وتقييم التدريب وفق
 
اتيجية  ا للخطة االستر
  
 وبطاقة الوصف الوظيف 

 تخصص  

9 
  بخطط 

ية وتقييم اإلداء وربط المسار الوظيف  تطوير الموارد البشر
 التدريب

 تخصص  

 تحسي   الخطدورة  10
10-14/10/2021 

 متنوع

 تخصص   التفتيش والتدقيق عىل عقود الصيانة 11

كت   ومواجهة ضغوط العمل 12
 قوة التر

24-28/10/2021 

 تنفيذي

 كيفية إعداد الخطط التشغيلية وتنفيذها  13
  
اف   - إشر

 وسط  

 متنوع مهارات التعامل مع ذوي الهمم 14

 مبادئ لغة اإلشارة  15

31/10 – 4/11/2021 
 

 متنوع

 ألحدإ 16
 
 تخصص   المحاسبيةث المعايت  عداد مدقق مال  معتمد وفقا

  المشاري    ع اإلنشائية 17
  وطرق رقابة معالجة العيوب ف 

 تخصص   صيانة المبان 



  

 

 

 

 

 

 الفئة خالل الفرتة اسم الربنامج م
18 

انيات وتحويلها لخطط    إدارة وإعداد المت  
االتجاهات الحديثة ف 

 تشغيلية

7-11/11/2021 

 متنوع

19 
ية والفعلية  للمخازن والمستودعات )الجرد مهارات الرقابة الدفتر

 والتفتيش(
   تخصص  

 إدارة االجتماعات عن بعد    و السياسات اإلدارية العليا والتميت   اإلداري  20
 - قيادي

 وسط

21 
اتيج   واألداء اإلبداع  لتحديد  المنظومة القيادية المتكاملة للتفكت  اإلستر

 وتحقيق أهداف المنظمة 

14-18/11/2021 

 - قيادي

 وسط

22 
  للموظف 

اتيجيات وآليات التعريف واإلرشاد المهن  منهجيات واستر
 العام

   تنفيذي

   تخصص   قانون التسجيل العقاري والتوثيق 23

 تخصص   تنمية المهارات السلوكية للمفتشي    24

 اصالح ذات البي    25

21-25/11/2021 

 تخصص  

 تخصص   ورشة عمل إعداد خطط الوزارة  26

   تنفيذي كيفية إعداد وصياغة وتحليل أنواع اإلستبيانات 27

 إعداد وصياغة الكتب والتقارير والمراسالت اإلدارية والمذكرات الرسمية  28

5-9/12/2021 

   تنفيذي

وير 29    تنفيذي طرق الكشف عن التر 

 تخصيص   التفتيش والتدقيق عىل تنفيذ عقود التوريد والخدمات 30

 )برامج المايكرو سوفت(ICDL دورة   31

9-13/1/2022 

   تنفيذي

 تخصص   منازعات الموظف العام أمام القضاء اإلداري 32

 حقوق وواجبات الموظف العام وتهيئة المعيني   الجدد 33
المعيني   
   الجدد 

34 
  اإلدارات المشمولة برقابة 

أساليب دراسة وتقييم نظم الرقابة الداخلية ف 
 3/2/2022 – 30/1 التفتيش والتدقيقمكتب 

 

 تخصص  

 متنوع سمات الشخصية اإلدارية الطموحة 35



 

 طريقة تقديم العروض:

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

الجةةدول المر ق ل ةةل برذةة مح على فةةدع مر ق معةة  العرض  على الجهةةة المذةةةعة تعبيةةة بيةة ذةة   -
الهيية  –)الةذي/الم لي( ال  مل ل ل برذ مح تدريبي ب إلضةةةةةةة  ة إلى تراوين )ديوان الودمة المدذية 

 الع مة للتعليم التطبيقي والتدريب(.

 شروط تذةيع البرذ مح التدريبي:

 (.TEAMSعقد البرذ مح سي ون عن طريق ) -

 ذجوم(. 5(،)ق عة  ذدقية ONLINEعرض الم لي، الت لةة الم لية )أن يفتوى ال -

 تتفمل الجهة المذةعة األمور الةذية الو صة ب لبرذ مح التدريبي. -

يتم إرسةةةة ل اسةةةةتب ذ   إل تروذية لتقييم البرذ مح التدريبي عن طريق واتسةةةة ب المشةةةة ر ين ومن  م  -
 (.PDFواتس ب إدارة التدريب )

ن بمدى اإلستة دة من البرذ مح التدريبي  ي آور يوم تدريبي ويتم تسليم الذت يح إض  ة إوتب ر و  - 
 الو صة ب  إلدارة التدريب عن طريق تقرير و ن ل ل برذ مح.

 -يتم توزيع الشه دا : -

 لمن إجت ز اإلوتب ر بذج ح يتم مذف  )شه دة إجتي ز برذ مح تدريبي(.  -1 

 ف  )شه دة فضور  قط(.أم  من لم يجت ز اإلوتب ر يتم مذ -2

سليم إدارة التدريب )أصل الة تورة  -3 شه دة التدريبية األصلية مع تغليف   ور –يتم ت تقرير –ال
 تقييم المف ضر للبرذ مح التدريبي( .  –ذت يح اإلوتب را   –عن البرذ مح التدريبي 

 م. 17/6/2021أور يوم لتلقي العروض  -

 مالفظ  :

 العرض الةذي/الم لي(.  –التراوين  – * يفتوي على )الجدول المر قسيتم استبع د أي عرض ال -

 

 اإليميل:

(TRAINING@MOJ.GOV.KW.) 

 

 اإلدارة: WhatsApp ورقم الة  س 

22406471  
 
 
 
 
 

 أرق م التواصل:

22486140 – 22486190 
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  الجدول المر ق  - 

 تاريخ إنعقاد الربنامج التدريبي:                                                       : سم الربنامجا
 

 

 اسم الشركة 
 التدريبية 

 األهداف التدريبية 
 احملاضراسم  العامة

 
 السرية الذاتية 

 للمحاضراملختصرة 
 

 
 التكلفة املالية للربنامج التدريبي

(ONLINE - فندقيةقاعة ) مخس جنوم 
 

     


