منوذج ترشيح لربنامج تدريبي

ملوظفي ديوان الخدمة املدنية

دولة الكويت
ديوان الخدمة املدنية
مركز تنمية املوارد البرشية

اسم الربنامج التدريبي:
تاريخ اإلنعقاد:
الفئة الوظيفية:

من 20 / / :إلـــى/ / :
وسطـى

عليــا

الفرتة:

20

إرشافية

تنفيذية

الجهة املنفـذة:

رسـوم املشاركة:

اســـم املرشح :
الرقـم املدنــي :
املسمــى الوظيفي :
املؤهل العلمي :
قطاع العمـــل :
رقــم الهاتــف :
تاريــخ التعيــن :

الجنس :
التخصص :
اإلدارة :
القسم :
الفاكس :

اجـادة

اللغـة

اإلنجليزية:

قـــراءة :
كتابـــة :

جيـد
جيـد

ضعيف
ضعيف

يجب ذكر الربامج التدريبية السابقه كمتطلبات لحضور الدورة( :

اعتامد الوكيل املساعد اللذي يتبعة املوظف :

رأي املدير او الرئيس املبارش للموظف :

صباحية

مسائية

تخصصية
دينار كويتي
الجنسية :

جيد جداً
جيد جداً

ممتـاز
ممتـاز

)

إقرار وتعهد
أنا املوقع أدناه قد تم العلم لدي بأن ديوان الخدمة املدنية قد قام بقبول
ترشيحي للمشاركة يف الربنامج املذكور بالنموذج أعاله ويف حالة
عدم التحاقي بالربنامج التدريبي يحق لجهة عملياسرتداد أية مبالغ
مرتتبة عىل ترشيحي للربنامج املذكور من مرتبي كاملة .حتى وإن
ثبت عدم اشرتايك بالربنامج ألي سبب من كان وهذا إقرار مني بذلك

رأي قسم االتدريب الداخيل :

رأي واعتامد مدير مركز تنمية املوارد البرشية :

التاريخ :

املرجع :

توقيع طالب الدورة

التــاريخ :

مالحظة:
* يحق لكل موظف املشاركة يف أربع أنشطة تدريبية خالل املوسم التدريبي عىل أن يكون نشاطني بالفرتة الصباحية ونشاطني بالفرتة املسائية فقط .
* يجب إرفاق نسخة الربنامج تتضمن ( الهدف  -املحتوى  -رشوط االلتحاق ) وذلك للدورات التي ال يعقدها املركز سواء داخليـة أو خارجـية
وتسليمها إىل قسم الربامج الخاصة بعد توقيع الرئيس املبارش  ،ويف حالة عدم تعبئة النمـوذج فإنه سوف لن يعتد به دون تحمل أية مسئولية تجاه الغري .
* ترسل جميع الرتشحات إىل  :مركز تنمية املوارد البرشية  -مراقبة التقنيات التدريبية  -قسم التدريب الداخيل  -هاتف . 3214 - 5611
* عىل املشارك تسليم نسخة من شهادة اجتياز الربنامج التدريبي لقسم التدريب الداخيل وذلك لألهميه .

