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1برامج وأنشطة قسم التدريب

قسم التدريب:

يقــوم قســم التدريــب بتنفيــذ الربامــج التدريبيــة الداخليــة يف املجــال العلمي/التقنــي، واملجــال اإلداري، 

ومجــال الحاســب اآليل، حيــث يقــوم أخصائيــو التدريــب باملعهــد بتصميــم وتنفيــذ هــذه الــدورات، وذلك بالتنســيق 

مــع املحارضيــن ســواء مــن داخــل املعهــد أو خارجــه.

تصميم وتنفيذ برامج التدريب التالية:

 برنامج التدريب الداخيل.. 	

 برنامج التدريب املحيل.. 	

 برنامج التدريب الخارجي.. 	

 برنامج التدريب اإللكرتوين.. 	

 برنامج التدريب أثناء العمل.. 	

برنامج التدريب الداخيل:

يتــوىل الربنامــج مســئولية تنفيــذ خطــة التدريــب الداخــيل وفقــا لالحتياجــات التدريبيــة املعتمــدة يف املعهــد، 

ــا  ــج مب ــك الربام ــر تل ــوة، وتطوي ــدة املرج ــا للفائ ــة وتحقيقه ــدورات التدريبي ــك ال ــاءة تل ــتوى كف ــة مس ومتابع

ــي. ــر الوظيف ــط التطوي ــة وخط ــدات التنظيمي ــات الوح ــع متطلب ــجم م ينس

معايري اختيار املرشحني للدورات التدريبية الداخلية:

يتــم اختيــار املرشــحني للــدورات التدريبيــة الداخليــة بنــاًء عــى نتائــج تحليــل االحتياجــات التدريبيــة واســتناداً إىل 

القوائــم الخاصــة باملرشــحني، التــي تعــد بواســطة قســم التخطيــط الوظيفــي )التابــع إلدارة املــوارد البرشيــة(، 

عــى أن تكــون مطابقــة للــرشوط التاليــة:

تعطى األولوية للمرشحني الكويتيني املدرجني يف خطة التدريب الداخيل.. 	

ــة . 	 ــب األولوي ــح صاح ــم املرش ــن ث ــة أوىل وم ــي كأولوي ــاج التدريب ــة االحتي ــب أولوي ــح حس ــار املرش ــم اختي يت

ــة. ــة الثالث ــح ذو األولوي ــه املرش ــة يلي الثاني

الرتكيز عى فئة الفنيني واملهنيني من موظفي املراكز البحثية والقطاعات التقنية املساندة.. 	

يجــب عنــد تقديــم ترشــيحات املوظفــني غــر املدرجــني يف خطــة التدريــب الداخــيل أن تصاحــب ذلــك املــربرات . 	

املقنعــة مــن اإلدارات املعنية.

يجب أن يستويف املرشحون متطلبات الربنامج التدريبي املتفق عليها مسبقاً.. 	

أال يكون املرشح قد حرض الدورة نفسها يف السابق.. 	

أن يكون املرشح متفرغاً لحضور الدورة التدريبية الداخلية.  . 	

أن ال يتــم ترشــيح املوظــف لدورتــني تدريبيتــني يف نفــس الوقــت )داخليــة، خارجيــة، محليــة، إلكرتونيــة، تدريب . 	

موجــه أو أثنــاء العمل(.

ال يتــم منــح شــهادة إمتــام دورة للمشــارك الــذي يخفــق يف حضــور مــا ال يقــل عــن %0	 مــن الربنامــج . 	

التدريبــي املرشــح لــه.

عدم التعارض بني حضور املرشح وأي التزام آخر )بعثة دراسية / إجازة سنوية/ غرها(.. 0	
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برنامج التدريب املحيل:

يهــدف إىل تلبيــة جــزء مــن االحتياجــات التدريبيــة ملوظفــي املعهــد؛ ســواء العلميــة أو اإلداريــة أو املتعلقــة 

بتقنيــات الحاســب اآليل ونظــم املعلومــات أو برامــج اللغــة اإلنجليزيــة؛ وذلــك مــن خــالل االســتفادة مــن الفــرص 

التدريبيــة املتوافــرة محليــاً بتكلفــة أقــل مــن تلــك الخاصــة بربنامــج التدريــب الخارجــي، وتتــم مطابقــة االحتياجــات 

التدريبيــة مــع الفــرص التدريبيــة املعروضــة مــن قبــل املؤسســات املحليــة وفقــاً لخطــة برنامــج التدريــب املحيل.

معايري الرتشيح للدورات التدريبية املحلية:

يجب أن يكون اسم املرشح مدرجاً يف خطة التدريب املحيل لإلدارة التي يتبعها املرشح.. 	

يجوز ملرشحي برنامج اللغة اإلنجليزية تكرار الرتشح إلكامل مستويات دراسة اللغة.. 	

يجب عى املتدرب تعبئة منوذج تقييم الربنامج التدريبي فور عودته من برنامج التدريب املحيل.. 	

ــات . 	 ــارشاً باالحتياج ــاً مب ــط ارتباط ــي مرتب ــا تخص ــيل إم ــي مح ــج تدريب ــاركة يف برنام ــف املش ــق للموظ يح

ــاً. ــراً داخلي ــون متواف ــى أال يك ــذات ع ــر ال ــج تطوي ــن برام ــة أو م التدريبي

يجــب أن يحصــل أي ترشــيح لربنامــج التدريــب املحــيل عــى موافقــة دائــرة تنميــة القــوى العاملــة قبــل بدايــة . 	

الربنامج.

يجب أن يتم تقديم طلب الرتشيح للدورات املحلية قبل شهر من بدء الربنامج.. 	

تقــوم دائــرة تنميــة القــوى العاملــة بالنظــر يف جميــع الرتشــيحات ويف مــدى مطابقتهــا لضوابــط ومعايــر . 	

الرتشــيح ومــدى مطابقتهــا مبهــام املوظــف واحتياجــه التدريبــي.

قبــول حــاالت االســتبدال يف الخطــة يف حــدود ضيقــة بعــد توافــر املــربرات املقنعــة للدائــرة ووجــود احتيــاج . 	

تدريبــي للمرشــح املســتبدل بــه وبعــد اعتــامد وموافقــة املديــر التنفيــذي املختــص.

ال يجــوز ترشــيح أي موظــف للربنامــج متــى كان قــد وقعــت عليــه العقوبــة التأديبيــة الخاصــة بالــدورات . 	

التدريبيــة إال بعــد انقضــاء فــرتة محــو العقوبــة، وهــي ســتة أشــهر مــن تاريــخ العقوبــة.

أن يتــم تعويــض املوظــف عــن مصاريــف التقــدم لالختبــار املصاحــب للــدورات التدريبيــة املعتمــدة بعــد . 0	

اســتالم شــهادة اجتيــاز االختبــار.

عــى املتــدرب الــذي يخفــق يف حضــور الربنامــج التدريبــي أو ينســحب منــه بعــد مــي الفــرتة املســموح . 		

بهــا واملحــددة مــن قبــل املؤسســة دون تقديــم عــذر مقبــول أن يتحمــل رســوم اإللغــاء إن وجــدت.

يتــم إخطــار اإلدارة املعنيــة عــن املتــدرب الــذي يخفــق يف حضــور مــا ال يقــل عــن %0	 مــن الربنامــج التدريبي . 		

أو الــذي يكــون تقييمــه مــن قبــل منظــم الــدورة غــر مــرٍض دون تقديــم أي عــذر مقبول، وذلــك التخــاذ اإلجراء 

املالئــم عــى أســاس اللوائــح املعتمدة.

برنامج التدريب الخارجي:

ــادرة يف  ــة أو الن ــد املتقدم ــي املعه ــات موظف ــن احتياج ــزء م ــة ج ــي إىل تلبي ــب الخارج ــج التدري ــدف برنام يه

املجــاالت العلميــة أو املتعلقــة بتقنيــات الحاســب اآليل أو الربامــج اإلداريــة املتقدمــة؛ وذلــك حســب خطــة 

االحتياجــات التدريبيــة الســنوية مــع مراعــاة عــدم توافــر هــذا النــوع مــن االحتياجــات ضمــن برامــج التدريــب الداخيل 

ــيل. أو املح
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معايري الرتشيح للدورات التدريبية الخارجية:

ــوارد . 	 ــع إلدارة امل ــي )التاب ــط الوظيف ــم التخطي ــن قس ــتلمة م ــي املس ــب الخارج ــة التدري ــون خط ــب أن تك يج

ــر  ــر املركــز /القطــاع ومدي ــل مدي البرشيــة( للمرشــحني الكويتيــني بنســبة %00	 وأن تكــون معتمــدة مــن قب

اإلدارة املعنيــة.

يجــب أن تقــدم ترشــيحات املوظفــني غــر الكويتيــني مــع املــربرات املقنعــة؛ رشيطــة أن يتــم الحصــول عــى . 	

موافقــة مــن مديــر املركــز/ القطــاع ومديــر اإلدارة املعنيــة واملديــر العــام.

ــلمه . 	 ــة، وأن تتس ــر اإلدارة املعني ــة مدي ــى موافق ــي ع ــب الخارج ــج التدري ــيح لربام ــل أي ترش ــب أن يحص يج

ــج. ــة الربنام ــن بداي ــهر م ــل ش ــل قب ــى األق ــة ع ــوى العامل ــة الق ــرة تنمي دائ

ــاك مــدة ال . 	 ــه يتطلــب أن تكــون هن ــات / اإلجــازات الدراســية فإن ــدرب مرشــحاً كذلــك لربنامــج البعث إذا كان املت

تقــل عــن ســتة أشــهر بــني الربنامــج التدريبــي وتاريــخ بــدء برنامــج البعثــة / اإلجــازة الدراســية.

يجــب أن يكــون الربنامــج التدريبــي املرفــق للرتشــيح تخصصيــاً ومرتبطــاً ارتباطــاً مبــارشاً باالحتياجــات التدريبيــة . 	

للمرشــح وباملحتــوى التدريبــي للربنامــج بالتفصيــل.

ــة . 	 ــرة تنمي ــة لدائ ــربرات املقنع ــر امل ــد تواف ــداً وبع ــة ج ــدود ضيق ــة يف ح ــاالت االســتبدال يف الخط ــول ح قب

القــوى العاملــة؛ مــع إمكانيــة اإلضافــة بعــد التأكــد مــن توافــر امليزانيــة. كــام يشــرتط أن يكــون املرشــح قــد 

أمــى فــرتة ســنة عــى األقــل يف خدمــة املعهــد أو ســنة بعــد الحصــول عــى درجــة علميــة قبــل طلــب 

الــدورة.   

يجــوز للعاملــني يف املراكــز البحثيــة / القطاعــات مــن فئــة الوظائــف اإلرشافيــة املشــاركة بربنامــج خارجــي . 	

ــول  ــة الحص ــك؛ رشيط ــة لذل ــت الحاج ــة إذا دع ــات املرموق ــدى املؤسس ــدم يف إح ــي أو إداري متق تخص

عــى موافقــة مديــر القطــاع / املركــز املختــص.

ــربرات . 	 ــاك م ــن هن ــا مل تك ــنة، م ــط كل س ــدة فق ــرة واح ــة م ــة تدريبي ــاركة يف مهم ــدرب باملش ــمح للمت يس

ــني. ــني املهمت ــهر ب ــتة أش ــن س ــل ع ــدة ال تق ــاح م ــرشط أن تت ــة، وب ــتثنائية ومقنع اس

عنــد تقديــم املــربرات املقنعــة وحســب االحتياجــات التدريبيــة، ال ميكــن للمتــدرب حضــور برنامجــني تدريبيــني . 	

متعاقبــني يف مهمــة تدريبيــة واحــدة إال إذا كانــت الفــرتة بينهــام عطلــة نهايــة أســبوع، وأن يكــون موقــع 

الربنامجيــني التدريبــني املتعاقبــني قريبــاً )املؤسســة أو املدينــة نفســها(.

ال يجــوز للموظــف املشــاركة يف برنامــج التدريــب الخارجــي إذا كان قــد شــارك يف برنامــج التدريــب العمــيل . 0	

والتطويــر املوجــه بنفــس الســنة.

مدة الربنامج التدريبي يجب أن ال تزيد عن شهر وأن ال تقل عن أسبوع.. 		

معايري الرتشيح لربنامج التدريب الخارجي لإلدارات اإلدارية املساندة:

تم تقسيم هذه املعايري بناًء عىل الدرجات الوظيفية للعاملني كالتايل:

فئات املهنيني واإلداريني من ذوي الدرجات الوظيفية )3	-0	(:. 	

أ . يحــق للموظــف املشــاركة يف برنامــج تدريبــي خارجــي واحــد يف الســنة عــى أن يكون يف مجــال التخصص 

ويكــون اســمه مدرجاً يف خطــة التدريــب الخارجي.

ب . يجب أن ال تزيد مدة الربنامج التدريبي عن أسبوع واحد فقط.

ت . يشرتط قضاء املوظف سنة عى األقل يف املعهد قبل الرتشيح للدورة.

ث . أن يكــون مــكان انعقــاد الربنامــج التدريبــي يف إحــدى الــدول الخليجيــة، العربيــة، أو الجمهويــة الرتكيــة، 

ويتــم اســتثناء أصحــاب الخــربة ممــن أمضــوا 0	 ســنوات أو أكــر مــن هــذا الــرشط.
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شاغيل الدرجات )4	 وما فوق( أو ممن لديهم خدمة 0	 سنة فأكرث:. 	

أ . يحــق للموظــف املشــاركة يف برنامــج تدريبــي خارجــي واحــد يف الســنة عــى أن يكون يف مجــال التخصص 

أو ذا عالقــة مبــارشة مبهــام عمــل املرشــح أو بربامــج تتعلــق بتطوير مهــارات العمل.

ب . أن تكــون الجهــة املقدمــة للــدورة متخصصــة وتقــدم برامــج تدريبيــة معتمــدة أو ذات ســمعة عاليــة 

ومرموقــة يف هــذا املجــال.

ت . يحــق للموظــف املشــاركة يف برنامــج تدريبــي يف الــدول األجنبيــة عــى أن يكــون مقدمــاً باللغــة 

اإلنجليزيــة ويعقــد الربنامــج التدريبــي يف بلــد املنشــأ للجهــة املنظمــة.

ث . الربامج التدريبية التي تعقد باللغة العربية يجب أن يكون مكان انعقادها يف إحدى الدول العربية.

ج . أن ال تزيــد مــدة الربنامــج التدريبــي عــن أســبوع واحــد فقــط، عــدا الربامــج املقدمــة مــن هيئــات ومؤسســات 

عاملية.

ويف جميــع األحــوال يتعــني عــى املوظــف بعــد إنهــاء الــدورة التدريبيــة الخارجيــة أن يقــدم محــارضة عــن هــذه 

الــدورة لوحدتــه التنظيميــة، وذلــك خــالل أســبوعني مــن تاريــخ عودتــه وتســليم نســخة مــن محتوى املحــارضة إىل 

دائــرة تنميــة القــوى العاملــة، وتعبئــة منــوذج تقييــم فــور عودتــه مــن التدريــب الخارجــي، وتعبئــة منــوذج تقييــم 

آخــر بعــد ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ اســتكامل الربنامــج التدريبــي مــن قبــل املتــدرب واملــرشف املختــص.

ويســتثنى مــن ذلــك أي حالــة ال تشــملها القواعــد والنظــم املذكــورة أعــاله تقــوم دائــرة القــوى العاملــة 

بدراســتها ومناقشــتها كحالــة خاصــة ؛ مــع األخــذ بعــني االعتبــار وضــع املرشــح، وذلــك للتوصــل إىل قــرار مناســب 

ــة. ــة الخارجي ــدورات التدريبي ــحي ال ــار مرش ــة اختي ــر إىل لجن ــة األم ــم إحال ــن ث وم

الجزاءات :

تتــم كتابــة تقريــر إىل اإلدارة املعنيــة عــن املتــدرب الــذي يخفــق يف حضــور مــا ال يقــل عــن %0	 مــن الربنامج 	 

التدريبــي أو الــذي يكــون تقييمــه مــن قبــل منظــم الــدورة غــر مــرٍض دون تقديــم أي عــذر مقبــول؛ وذلــك 

التخــاذ اإلجــراء املالئــم عــى أســاس اللوائــح املعتمــدة.

عــى املتــدرب الــذي يخفــق يف حضــور الربنامــج التدريبــي أو ينســحب منــه بعــد مــي الفــرتة املســموح 	 

بهــا واملحــددة مــن قبــل املؤسســة دون تقديــم عــذر مقبــول أن يتحمــل رســوم اإللغــاء إن وجــدت.

ــدى 	  ــه ل ــال ب ــا لالتص ــرتك عنوان ــه أن ي ــي فعلي ــج التدريب ــل الربنام ــه قب ــع بإجازت ــزم التمت ــدرب يعت إن كان املت

ــج  ــاء الربنام ــل أو إلغ ــل أو تأجي ــم تعدي ــن أن يت ــث ميك ــر رضوري حي ــو أم ــة، وه ــوى العامل ــة الق ــرة تنمي دائ

ــي. التدريب

برنامج التدريب اإللكرتوين:

النظم والقواعد:

تعطى األولوية للمرشحني الكويتيني، وال مانع من ترشيح غر الكويتيني من املوظفني الدامئني.. 	

ــج . 	 ــر الربنام ــاع أو مدي ــر القط ــر اإلدارة ومدي ــرة ومدي ــر الدائ ــل مدي ــن قب ــداً م ــيح معتم ــون الرتش ــب أن يك يج

ومديــر إدارة العمليــات للمراكــز البحثيــة.

يتم استالم طلب الرتشيح قبل شهر من بداية عقد الربنامج التدريبي.. 	

ال يجوز الجمع بني برنامجني تدريبني يف الوقت ذاته.. 	

ــى أن . 	 ــذات ع ــر ال ــج تطوي ــدى برام ــن إح ــي أو م ــق تخص ــي املرف ــج التدريب ــوى الربنام ــون محت ــب أن يك يج

ــدة. ــات املعتم ــب االحتياج ــح وحس ــة للمرش ــام الوظيفي ــارشاً بامله ــاً مب ــاً ارتباط ــون مرتبط يك
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يجب عى املتدرب إرسال نسخة من شهادة إمتام الربنامج التدريبي إىل دائرة تنمية القوى العاملة.. 	

يف حــال عــدم التــزام املرشــح بحضــور الربنامــج التدريبــي يتــم تطبيــق األحــكام املقــررة مبعايــر وضوابــط . 	

الرتشــيح للــدورات التدريبيــة الداخليــة واملحليــة والخارجيــة والتدريــب أثنــاء العمــل بهــذا الشــأن.

يســمح للموظــف املشــاركة يف عــدد )	( دورة تدريبيــة محليــة عــن بعــد وعــدد )	( دورة تدريبيــة خارجيــة عــن . 	

بعــد كحــد أقــى خــالل الســنة املاليــة الواحــدة ووفقــاً للميزانيــة املعتمــدة.

أن يتــم التدريــب يف مؤسســات عامليــة وإقليميــة مرموقــة ومعتمــدة للتدريــب الخارجــي ويف مؤسســات . 	

تدريبيــة مرموقــة ومعتمــدة مــن قبــل ديــوان الخدمــة املدنيــة للتدريــب املحــيل.

أن تكــون األولويــة لجهــات التدريــب الحكوميــة التــي تكــون لهــا اتفاقيــات ثنائيــة مــع دولــة الكويــت للربامــج . 0	

التعاقديــة الخارجيــة.

إعفاء املشارك من العمل خالل أيام الربنامج التدريبي فقط.. 		

ــة . 		 ــدورة التدريبي ــام ال ــالل أي ــدرب خ ــة للمت ــررة بالالئح ــفر املق ــر الس ــة وتذاك ــات املالي ــدم رصف املخصص ع

ــد. ــن بع ــي ع ــب الخارج ــج التدري ــة برنام ــع طبيع ــب م لتتناس

يلتــزم املتــدرب بتعبئــة منــوذج تقييــم الربنامــج التدريبــي بعــد إكاملــه الربنامــج خــالل فــرتة ال تتعــدى أســبوعاً . 		

مــن تاريــخ انتهــاء الربنامــج التدريبــي وتســليمه لدائــرة تنميــة القــوى العاملــة.

االعتذار عن حضور دورة تدريبية )داخلية أو محلية أو خارجية أو إلكرتونية )عن بعد((:

يف حالــة اعتــذار املشــارك عــن الحضــور للــدورة املشــارك فيهــا يجــب إرســال مذكــرة رســمية مــن قبــل املركــز/ 

القطــاع/ اإلدارة موجهــة إىل دائــرة تنميــة القــوى العاملــة خــالل فــرتة ال تقــل عــن 	 أيــام قبــل انعقــاد الربنامــج 

ــان  ــة حرم ــق عقوب ــيتم تطبي ــورة فس ــرتة املذك ــالل الف ــذار خ ــرة اعت ــال أي مذك ــدم إرس ــال ع ــي، ويف ح التدريب

املوظــف مــن املشــاركة يف الــدورات التدريبيــة الداخليــة/ املحليــة/ الخارجيــة/ اإللكرتونيــة لســنة ماليــة كاملــة 

بــدءاً مــن تاريــخ تطبيــق العقوبــة. 

 برنامج التدريب أثناء العمل :

يعتــرب برنامــج التدريــب أثنــاء العمــل مــن أهــم الربامــج املتعلقــة بالتدريــب، حيــث باإلمــكان االســتفادة منــه بشــكل 

مبــارش يف تدريــب املوظفــني الحديثــني يف املعهــد والجهــات الخارجيــة وكذلــك طلبــة الجامعــات واملعاهــد 

املحليــة والخارجيــة عــى اكتســاب املهــارات مــن املوظفــني ذوي الخــربة يف املعهــد.

النظم والقواعد:

الخطوات املتبعة يف تنفيذ برنامج التدريب أثناء العمل:

أوال: يف حال كون املتدرب من خارج املعهد:

أال يقل املعدل الدرايس للطالب عن ثالث نقاط.. 	

تقــوم الجهــة املعنيــة بتزويــد املعهــد بكتــاب رســمي يتضمــن طلــب تدريــب أثنــاء العمــل لعــدد مــن املوظفني أو 

الطلبــة عــى برنامــج محــدد املجــال، وتقــوم دائــرة تنميــة القــوى العاملــة مبخاطبــة مراكــز / قطاعــات املعهــد 

ملعرفــة مــدى إمكانيــة تدريــب املرشــحني، ويف حــال عــدم وجــود مدربــني مــن املعهــد فإنــه يتــم االعتــذار إىل 

ــم  ــوف يت ــذي س ــكان ال ــدرب وامل ــم امل ــد اس ــم تحدي ــه يت ــن فإن ــود محارضي ــال وج ــا يف ح ــة، أم ــة الخارجي الجه

التدريــب فيــه أثنــاء العمــل، وذلــك يف كتــاب رســمي يتــم توجيهــه إىل الجهــة املعنيــة.
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ييل ذلك إجراءات داخلية تقوم بها دائرة تنمية القوى العاملة تتمثل يف التايل:

يتــم تزويــد الدائــرة املعنيــة يف املعهــد بنمــوذج تصميــم برنامــج أثنــاء العمــل ويتضمــن األهــداف املــراد . 	

تحقيقهــا مــن الربنامــج وكيفيــة تدريــب املتدربــني لتحقيــق كل هــدف وكذلــك الفــرتة الزمنيــة الالزمــة لتحقيــق 

كل هــدف، ويتــم اعتــامد هــذا النمــوذج مــن قبــل املــدرب واملتدربــني ومديــر اإلدارة املعنيــة.

ــرشف . 	 ــق م ــن طري ــي ع ــم اليوم ــة حضوره ــك ملتابع ــني، وذل ــاب للمتدرب ــور والغي ــف الحض ــز كش ــم تجهي يت

ــأول. ــا أوالً ب ــدت – ملعالجته ــور – إن وج ــه القص ــة أوج ــوم مبتابع ــذي يق ــج وال الربنام

عند انتهاء الربنامج يتم توزيع شهادة إمتام الربنامج عى املتدربني وشهادة تقدير للمدرب.. 	

يتــم توزيــع تقييــم املــدرب للمتدربــني، وكذلــك تقييــم املتدربــني للمــدرب، بغــرض التأكــد مــن إمتــام الربامــج . 	

بكفــاءة.

يتــم إدخــال البيانــات الخاصــة بالربنامــج أثنــاء العمــل يف النظــام الخــاص بــه وتحفــظ املســتندات يف امللــف . 	

املخصــص لربنامــج التدريــب أثنــاء العمــل.

ثانياً: يف حال كون املتدرب من داخل املعهد:

مدة برنامج التدريب أثناء العمل ال تقل عن 	 أيام عمل وال تزيد عن 0	 يوم عمل مبعدل ساعتني يومياً.

ــة اإلدارة يف تدريــب  ــرة تنميــة القــوى العاملــة مبذكــرة داخليــة تتضمــن رغب تقــوم اإلدارة املعنيــة بتزويــد دائ

عــدد مــن املوظفــني، ومــن ثــم تقــوم دائــرة تنميــة القــوى العاملــة بنفــس اإلجــراءات الداخليــة الســابق ذكرهــا 

يف حــال كــون املتــدرب مــن خــارج املعهــد.
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منى الفيلكاوي

قسم التدريب

9446
mshimeri@kisr.edu.kw رئيس قسم التدريب مثال الشمري

9432 سكرتارية القسم

9434
aalrashed@kisr.edu.kw اخصايئ تدريب رئييس أنور الراشد

التدريب أثناء العمل 

)OJT(

9398
anasar@kisr.edu.kw اخصايئ مهام خاصة عبدالله النصار

التدريب أثناء العمل 

)OJT(

9423
hasfoor@kisr.edu.kw 3 اخصايئ تدريب هناء العصفور

التدريب املحيل

 Local/Online(

)Training

9453
stukhaim@kisr.edu.kw 3 اخصايئ تدريب شيامء الطخيم

التدريب الخارجي

 Abroad/Online(

)Training

6749
nbohaimed@kisr.edu.kw 2 اخصايئ تدريب نورة بوحيمد

التدريب الداخيل

)In-house Training(

9095
skjazzaf@kisr.edu.kw اخصايئ تدريب 2 شهد الجزاف

التدريب الداخيل

)In-house Training(

9587
rismail@kisr.edu.kw اخصايئ تدريب متدرب رزان إسامعيل

التدريب الداخيل

)In-house Training(

6748
nmaswadeh@kisr.edu.kw اخصايئ تدريب متدرب نرسين مسودة

التدريب الداخيل

)In-house Training(

6516
esenam@kisr.edu.kw مساعد مسئول تدريب ابتسام زايد

التدريب الداخيل

)In-house Training(




