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قسم املكتب الفني والدورات التدريبية  )1(

دولة الكويت
رقم الكتاب:ديوان اخلدمة املدنية

اسم البرنامج التدريبي:

تاريخ اإلنعقاد:         من:         /        /         20    إلـــى:         /         /        20                    الفترة:          صباحية       مسائية

الفئة الوظيفية:         عليــا               وسطى           إشرافية            تنفيذية            تخصصية                      

رسـوم املشاركة:                   دينار كويتي اجلهة املنفـذة:                          

اســـم املــرشــح: 

ــم املــدنــي: ــرق ال

ــي: ــل العلم املؤه

املسمى الوظيفي:

ــل: العم ــة  جـهـ

رقـــم الــهــاتــف:

اجـادة اللغـة اإلجنليزية:

ــور بالنموذج ــي البرنامج املذك ــاركة ف ــيحي للمش ــة املدنية قد قام بقبول ترش ــوان اخلدم ــد مت العلم لدي بأن دي ــاه ق ــع أدن ــا املوق     أن
ــيحي للبرنامج املذكور ــى ترش ــة مبالغ مترتبة عل ــترداد أي ــي يحق جلهة عملي اس ــي بالبرنامج التدريب ــدم إلتحاق ــي حالة ع ــاه وف أع

من مرتبي كاملة وإن ثبت عدم اشتراكي بالبرنامج ألي سبب كان.
توقيع طالب الدورة:

اسم ورأي واعتماد املسئول املباشر في اجلهة الطالبة:

اسم ورأي واعتماد مسئول التدريب في اجلهة الطالبة:

اسم ورأي واعتماد جهة التدريب بديوان اخلدمة املدنية:

اإلدارة املـختـصـة:

التوقيع:

التوقيع:

التوقيع:

الفاكس:الهـاتف:

إقرار وتعهد

يرجى ذكر البرامج التجريبية السابقة التي شارك بها املرشح:

قــراءة:

كـتابة:

ضعيف

ضعيف

جيد

جيد

جيد جداً

جيد جداً

ممتـاز

ممتـاز

اجلنس:

التخصص:

اإلدارة:

القسم:

رقم الفاكس:

اجلنسية:

تاريخ الكتاب:         /        /

ملوظفي اجلهـات احلكومية

منوذج ترشيح لبرنامج تدريبي

ــهر ــة البرنامج التدريبي بش ــل بداي ــيح قب ــال طلب الترش ــى مراعاة إرس ــة: يرج مالحظ
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دليل إجراءات عمل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

تفاصيل خطوات إجناز اإلجراء:

الرقم النماذج املستخدمة باإلجراء:        

إدارة:قطاع:

قسم:مراقبة:

رقم اإلجراء:اسم اإلجراء:

اجلهات املشاركة باالجراء:
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وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 


