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 تعلن وزارة العدل عن رغبتها
 خارجيةيف تنفيذ برامج تدريبية 
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 النـــإع

 
 

 وزارة العدل 
 قطاع التطوير اإلداري ومراكز الخدمة

 إدارة التدريب              

 

 

 

ي تنفيذ عدد )
 ةخارجي ةتدريبي برامج( 5تعلن وزارة العدل عن رغبتها ف 

ي    2022/  2021للموسم التدريب 

 

 

 

 

  

 اإليفادبلد  التاريخ التدريبي الربنامج م

ي  الشخصية األحوال دعاوي أحكام تنفيذ  1
 تركيا 20/1/2022-16 األرسة محكمة قانون ظل ف 

ي  المعرفة وإدارة الرقمي  التطور  2
ي  محاكم ف  ي  20/1/2022-16 دب   دب 

ونية الحكومة 3  تركيا 27/1/2022-23 العالمية المعايت   أحدث وفق الذكية األنظمة وإدارة اإللكتر

4 
 باسااااااااااتخدام المؤسااااااااااسااااااااااية البنية وتعزيز  والمالي  اإلداري الفساااااااااااد  مكافحة

 المعلومات تكنولوجيا 
 تركيا 23-27/1/2022

5 

ي  الحديثة التقنيات
ي  العمل آلية ف 

ي  المالية واألنظمة القضاااااااااااااب 
 تعتمدها  البر

 – تساااااااااا يات – شاااااااااايكات إساااااااااات م – إيداع – رصف طلبات)  التنفيذ  إدارة

ي  الدفع
وب   (اإللكتر

 تركيا 30/1-3/2/2022
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 طريقة تقديم العروض: 
ي الخاصيتم تقديم العروض التدريبية عن طريق  -

ون  يد اإللكبر  (. TRAINING@MOJ.GOV.KW) بإدارة التدريب البر

( ال ةةامةةه ل ةةه  بةة عىل الجهةةة الفذةةةعة تعبيةةة بيةةاوةةال الجةةدول الفرجق ل ةةه بروةةام  عىل  ةةد  مرجق  - /الفةةا(ي ي
العرض )الةن 

ي باإلضاجة إ( تراخيص )ديوان الخدمة الفدوية  ي والتدريب(.  –بروام  تدرينر
 الهيية العامة للتعليم التطبيقر

ي  وام  التدرينر وط تذةيع البر
 : شر

وام  -  ) عقد البر
ً
ي  ضوريا ي الخارجر ي  التدرينر

 
 (.  وجوم  5قاعة جذدقية ف

ي والت لةةةةةةةة الفاليةةةةةةةة  أن يتضةةةةةةفن -
ي عةةةةةةىل الف تةةةةةةةو  الةةةةةةةةن   (للفتةةةةةةةدرد الوا ةةةةةةةد / د.ك  450) ال تزيةةةةةةد عةةةةةةةن  عةةةةةةةىل أنالعةةةةةةةرض التةةةةةةةدرينر

 . ي ي الخارجر وام  التدرينر  إلوعقاد البر

وويةةةةةةةةةة لتقيةةةةةةةةةيم - ي ب ةةةةةةةةةي ة ) يةةةةةةةةةتم إرنةةةةةةةةةال انةةةةةةةةةيماوال تقيةةةةةةةةةيم إلكبر وةةةةةةةةةام  التةةةةةةةةةدرينر عة، عةةةةةةةةةىل أن ةةةةةةةةةةركة الفذةللشةةةةةةةةة (PDFالبر

ي الخةةةةةةةاصوإعةةةةةةةادة إرنةةةةةةةالها عةةةةةةةىل  تقةةةةةةةوم بتعب تهةةةةةةةا مةةةةةةةن قمةةةةةةةه الفشةةةةةةةارك    
ون  يةةةةةةةد اإللكةةةةةةةبر بعةةةةةةةد اوتهةةةةةةةا   إدارة التةةةةةةةدريببةةةةةةة البر

 
 
ة ي مماشر وام  التدرينر  . البر

-  . ي وام  التدرينر ي البر
 
 يتم مذح شهادال تدريبية جاخرة للفشارك    ف

 ةرافةةةةةةةةةال ضةةةةةةةةور واإلو  كشةةةةةةةة   –التدريبيةةةةةةةةة  وةةةةةةةةورة عةةةةةةةةن الشةةةةةةةةهادال –إدارة التةةةةةةةةدريب )أوةةةةةةةةه الةةةةةةةةةاتورة  يةةةةةةةةتم   ةةةةةةةةليم -

( بفوعد أق ا  ةةةييم الف تق ي وام  التدرينر  للبر
. ااض  ي وام  التدرينر  نبوع من تاريةةةةخ وهاية البر

 للجدول الفرجق -
ً
ي وجقا ام بملد اإليةاد ل ه بروام  تدرينر

 . يتم اإللبر 

ي العروض آخر -
 م. 4/12/2021 الفواجق ال بتهو  التدريبية يوم لتلقر

 مال ظال هامة: 

اخيص  –نيتم انيمعاد أي عرض ال ي توي عىل )الجدول الفرجق  - ي  –البر
(. و  العرض الةن   الفا(ي

ي 
ون  يد اإللكبر  (. TRAINING@MOJ.GOV.KW) : البر

 التدريب:  وا  اد إدارة

 

 أرقام التواوه: 

22486140 – 22486181 
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   نامج التدريبر  : اسم البر
 

  : نامج التدريبر   تاري    خ إنعقاد البر
 

 

كة   اسم الشر
 التدريبية 

 األهداف التدريبية 
 العامة

 اسم المحاض  

 
ة الذاتية   السبر

 المخترصة للمحاض  
 

نامج التدريبر    التكلفة المالية للبر

     


