وزارة العدل
قطاع التطوير اإلداري ومراكز الخدمة
إدارة التدريب

تعلن وزارة العدل عن رغبتها

يف تنفيذ برامج تدريبية ()Online

بالتعاون مع ديوان اخلدمة املدنية
للموسم التدريبي 2022/2021
(تعاقدي  -فردي)

الربامـــــج التدريبيـــــة (التعاقديــــــة)

م

اسم البرنامج

تاريخ االنعقاد

1

عب منهجية Six Sigma
المنظومة المتكاملة لتقييم وتطوير األداء وتطبيق الجودة ر

2022/1/13-9

2

ر
اإلسباتيجية
إعداد وصياغة المشاري ع

2022/1/13-9

3

عالقة الموظف بالوظيفة من خالل قانون الخدمة

2022/1/20-16

4

المهارات المتكاملة يف خدمة العمالء وفن التعامل مع الجمهور

2022/1/27-23

5

جدولة وتحليل األفكار إىل خطط عمل

2022/1/27-23

6

المنهج المتكامل إلعداد قادة المستقبل

2022/2/10-6

7

فن اإللقاء والتحدث أمام الجمهور

2022/2/3 – 2022/1/30

8

ر
اإللكبونية
نظم المعلومات المكتبية والحفظ واألرشفة

2022/2/17-13

برامج تدريبية حملية ( فردية )

م

اسم البرنامج

تاريخ االنعقاد

1

إعداد وتأهيل المحاسبي

2022/1/20-16

2

آليه القضاء عىل الفساد اإلداري

2022/1/20-16

3

الحوكمة يف المؤسسات الحكومية

2022/1/27-23

4

تنمية القدرات والمهارات اإلحصائية عىل النظم المتكاملة للخدمة المدنية

2022/1/27-23

5

قانون المرافعات

2022/2/3 – 2022/1/30

وزارة العدل
قطاع التطوير اإلداري ومراكز الخدمة
إدارة التدريب

طريقة تقديم العروض التدريبية:
 يتم تقديم العروض التدريبية عن طريق إيميل اإلدارة (.)TRAINING@MOJ.GOV.KW علىىىل ال اىىىة المعبىىىبة تعب ىىىة ليالىىىا ال ىىىدول المرحىىىق لقىىىل لرلىىىامل علىىىل لىىىدل مرحىىىق معىىىج العىىىرض (البع المىىىال ) القامىىىل لقىىىل لرلىىىاملتىىىدريب لاإلضىىىاحة إلىىىل تىىىرانيا (ديىىىواد الخدمىىىة المدليىىىة – الاي ىىىة العامىىىة للتعلىىىيم التطبيقىىى والتىىىدريب) علىىىل د تقىىىود التىىىرانيا
لديثة.
شروط تنفيذ البرنامج التدريبي:
 عقد البرلامل التدريب عن طريق لرلامل (.)Zoom التواء العرض التدريب علل المحتوى البع والتقلبة المالية الت ال تزيد عن ( 900د.ك) إللعقاد البرلامل التدريب (.)online يتم إرسال استبالا إلقترولية لتقييم البرلامل التدريب عن طريق واتساب المشاركين ومن ثم واتساب إدارة التدريب لصيغة (.)PDF إضاحة إنتبار ناص لمدى اإلستبادة من البرلامل التدريب ح آنر يوم تدريب ويتم تسليم العتائل الخاصة لاإلنتبار إلدارة التدريب . يتم توزيع الشاادا التدريبية وحقا ً للشروط التالية- : -1يتم معح (شاادة إجتياز لرلامل تدريب ) لمن لضر البرلامل التدريب واجتاز اإلنتبار لع اح.
 -2يتم معح (شاادة لضور حقط) لمن لضر البرلامل التدريب ولم ي تاز اإلنتبار.
 -3يىىىتم تسىىىليم إدارة التىىىدريب ( صىىىل البىىىاتورة – الشىىىاادة التدريبيىىىة اوصىىىلية وصىىىورة ععاىىىا مىىىع تغليىىى

حىىىانر – تقريىىىر عىىىن

البرلامل التدريب – لتائل اإلنتبارا – تقييم المحاضر للبرلامل التدريب ).
 نر يوم لتلق العروض 2021 11 25م.ماللظا هامة:
 -مراعاة إضاحة ضالط اتصال (رقم الاات

العقال – البريد اإللقترول ).

 سيتم استبعاد ي عرض ال يحتوي علل (ال دول المرحق – الترانيا – العرض البع المال ). -ح لال المواحقة علل تعبيب البرلامل التدريب سيتم إلرام عقد ناص لتعبيب البرلامل التدريب لين الوزارة وال اة المعببة.

اإليميل:
(.)TRAINING@MOJ.GOV.KW
واتساب إدارة التدريب:

أرقام التواصل:
22486140-22486190

اسم الربنامج التدريبي:

اسم الشركة
التدريبية

األهداف التدريبية
العامة

تاريخ إنعقاد الربنامج التدريبي:

اسم احملاضر

السرية الذاتية

املختصرة للمحاضر

التكلفة املالية للربنامج التدريبي
()Online

