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 2021/2022) للموسم التدريبي ONLINEبرامج تدريبية عن بعد (

 

 الفئة خالل الفرتة اسم الربنامج م

 إدارة االجتماعات والمؤتمرات 1

19-23/9/2021 

 - إشرافي
 ىوسط

 تنفیذي الخریطة الذھنیة واستخدامھا  بالعمل 2

 تخصصي المحاسبةمنھجیة الرد على تقاریر دیوان  3

 مھارات قیادة فرق العمل اإلبداعیة 4

26-30/9/2021 

 إشرافي

 - إشرافي القیادة المنھجیة  5
 ىوسط

 متنوع المختلفة من البشر وكیفیة التعامل والسیطرة علیھا األنماط 6

 في إعداد الخطط اإلستراتیجیة المتقدمةالمھارات  7

3-7/10/2021 

 - إشرافي
 ىوسط

ً تحدید االحتیاجات التدریبیة وتقییم التدریب وفق 8 للخطة االستراتیجیة  ا
 تخصصي وبطاقة الوصف الوظیفي

تطویر الموارد البشریة وتقییم اإلداء وربط المسار الوظیفي بخطط  9
 تخصصي التدریب

 تحسین الخطدورة  10
10-14/10/2021 

 متنوع

 تخصصي التفتیش والتدقیق على عقود الصیانة 11

 قوة التركیز ومواجھة ضغوط العمل 12

24-28/10/2021 

 تنفیذي

 - إشرافي كیفیة إعداد الخطط التشغیلیة وتنفیذھا  13
 ىوسط

 متنوع مھارات التعامل مع ذوي الھمم 14

 مبادئ لغة اإلشارة  15

31-10/2021 
4-11/2021 

 متنوع

 تخصصي المحاسبیةإعداد مدقق مالي معتمد وفقاً ألحداث المعاییر  16

 تخصصي صیانة المباني وطرق رقابة معالجة العیوب في المشاریع اإلنشائیة 17



 
  

 

 

 الفئة خالل الفرتة اسم الربنامج م

االتجاھات الحدیثة في إدارة وإعداد المیزانیات وتحویلھا لخطط  18
 تشغیلیة

7-11/11/2021 

 متنوع

الجرد (مھارات الرقابة الدفتریة والفعلیة للمخازن والمستودعات  19
   تخصصي )والتفتیش

السیاسات اإلداریة العلیا والتمییز اإلداري في إدارة االجتماعات عن  20
 وسطى - قیادي بعد   

المنظومة القیادیة المتكاملة للتفكیر اإلستراتیجي واألداء اإلبداعي  21
 لتحدید وتحقیق أھداف المنظمة 

14-18/11/2021 

 وسطى - قیادي

منھجیات واستراتیجیات وآلیات التعریف واإلرشاد المھني للموظف  22
   تنفیذي العام

   تخصصي قانون التسجیل العقاري والتوثیق 23

 تخصصي المھارات السلوكیة للمفتشینتنمیة  24

 اصالح ذات البین 25

21-25/11/2021 

 تخصصي

 تخصصي ورشة عمل إعداد خطط الوزارة  26

   تنفیذي كیفیة إعداد وصیاغة وتحلیل أنواع اإلستبیانات 27

إعداد وصیاغة الكتب والتقاریر والمراسالت اإلداریة والمذكرات  28
 الرسمیة 

5-9/12/2021 

   تنفیذي

   تنفیذي طرق الكشف عن التزویر 29

 تخصصي التفتیش والتدقیق على تنفیذ عقود التورید والخدمات 30

 )برامج المایكرو سوفت(ICDL دورة   31

9-13/1/2022 

   تنفیذي

 تخصصي منازعات الموظف العام أمام القضاء اإلداري 32

   المعینین الجدد  المعینین الجددحقوق وواجبات الموظف العام وتھیئة  33

أسالیب دراسة وتقییم نظم الرقابة الداخلیة في اإلدارات المشمولة  34
 1/2022-30 برقابة مكتب التفتیش والتدقیق

3-2/2022 

 تخصصي

 متنوع سمات الشخصیة اإلداریة الطموحة 35



 
 
 

 

 

 

 )ONLINE( شروط التسجيل يف الربامج التدريبية لربامج
 
 

ص����باحاً بواقع ثالث س����اعات تدریبیة بالیوم لمدة خمس أیام 12-9تعقد البرامج التدریبیة من الس����اعة  -1

 . تدریبیة

 . یتضمن البرنامج التدریبي إختبار خاص في آخر یوم تدریبي -2

بنجاح یمنح ش�����ھادة إجتیاز للبرنامج التدریبي وفي حال عدم إجتیاز اإلختبار یمنح  من یجتاز اإلختبار -3

 . المتدرب شھادة حضور للبرنامج التدریبي فقط

من متطلبات حض������ور البرنامج التدریبي تش������غیل الكامیرا طوال فترة انعقاد البرنامج التدریبي وذلك  -4

 . لضمان تواجد وتفاعل المتدربین

 ). (TEAMS/ZOOMدریبیة عن طریق برنامج سیتم بث الدورات الت -5

 . سیتم إرسال الرابط الخاص بالبرنامج التدریبي عن طریق واتساب المشارك من قبل إدارة التدریب -6

یتحمل المش���ارك مس���ئولیة متابعة المراس���الت الخاص���ة بقبول إلتحاقھ بالبرنامج التدریبي عن طریق  -7

 . الواتساب

 . أو من ینوب عنھ معتمد من مدیر اإلدارةتسجیل غیر لن یتم قبول أي نموذج  -8

 
 

 
 

 دلـــــوزارة الع

 ومراكز الخدمةقطاع التطویر اإلداري 

 إدارة التدریب 

   

 لإلستفسار واالتصال 
22486190 
22486140 

   

 طالع على دلیل البرامج التدریبیةلإل

 والوال 



 نموذج ترشیح لبرنامج تدریبي لموظفي الجھات الحكومیة  
 وزارة العدل      

 الخدمةقطاع التطویر اإلداري ومراكز 

إدارة التدریب   

اسم البرنامج التدریبي: 

إلى:    من:      تاریخ انعقاد البرنامج التدریبي 

تنفیذیة              تخصصیة           إشراقیةعلیا         وسطى                          الفئة: 

اسم المرشح: 

 الرقم المدني:

الجنسیة: المؤھل العلمي: 

رقم النقال: المسمى الوظیفي:

 أرضي:

 تاریخ التعیین: اإلدارة التابعة لھا الموظـف:

 البرید اإللكتروني :

 ضعیف:                     جید:                      جید جداً:                ممتاز:  اللغة اإلنجلیزیة : 

یجب ذكر البرامج التدریبیة التي تم االلتحاق بھا خالل الموسمین التدریبیین السابقین: 

رأي واعتماد وتوقیع المسئول المباشر / المدیر 

 :رأي واعتماد مسئول التدریب في الجھـة
...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

توقیع المرشح
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