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 مقدمة
 

 
ألهداف االسرتاتيجية للوزارة وذلك من خالل لتحقيق ا ادارة التدريب تسعى 

املراقبات واالقسام لديها مع البحث عن املستجدات يف جمال العملية التدريبية 

االداء  يسـاعد علـى رفـع كفـاءة    واضافتها اوال بأول يف الربامج التدريبيـة اـا   

 الوظيفي للموارد البشرية يف الوزارة.

اجراءات خاصة بها والذي يهـدف ا  حتديـد    وقد قامت االدارة بإعداد دليل 

االجراءات املستخدمة بدقة ووضوح إلمكانيـة االـالع املـوظفني واملتـدربني     

م اخلـدمات  واجلهات التدريبية على هذه االجراءات واالستفادة منها يف تقدي

 املطلوبة يف سهولة ويسر.

 الشـفافية  ثقافـة  نشـر  يف املنشـود  اهلدف الدليل هذا حيقق أن االدارة أملوت  

 الضوابط تطبيق خالل من الوظيفي األداء استوى واالرتفاع ، املوظفني بني

 يف اإلداريــة املســتويات خمتلــف يف ووضــوح دقــة بكــل واإلجــراءات والقواعــد

 . الوزارة

 

 التوفيق ولي واللــــــه                                                                              
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 دليل إجراءات أعمال إدارة التدريب

 : اهلدف العام

توفري مرجعية موثقة وشاملة لكافة اإلجراءات املتبعة داخل أقسام إدارة التدريب ، وكذلك 

 التدريب  بوزارة املالية . إلدارةاالنشطة الالزمة 

 : جماالت األنشطة

تقوم ادارة التدريب بتنفيذ جمموعة من األنشطة من خالل أقسامها املختلفة ووفقا هليكلها 

 االدارة، وذلك على النحو التالي :التنظيمي ، وسوف نستعرض يف هذا الدليل البيعة أنشطة 

 

 ا. ختطيط وتصميم الربامج التدريبية

 النشاط من خالل االجراءات التاليةويتم هذا 

 

 

يهدف هذا االجراء ا  تأهيل وتنمية مهارات موظفي وزارة املالية من خالل دورات 

 تدريبية تساهم يف رفع مستوى ادائهم الوظيفي.

 حتديد االحتياجات التدريبية  .0

 ادارة.حصر االحتياجات التدريبية لكل  -

 تفريغ االحتياجات يف الكشوفات املعتمدة. -

 حصر االدارات الطالبة للربامج واالدارات املستفيدة. -

 اختيار الربامج التدريبية واعتمادها .1

مشارك لتنفيذ (  04 )يتم اختيار الربامج املستوفية للعدد املطلوب حبد ادني -

 الربنامج.

 من الربامج احمللية.ادراج الربامج اليت ال يوجد بها اعداد كافية ض -

 وضع اهداف وحماور الربامج التدريبية املختارة. -

 حتديد مواعيد تنفيذ الربنامج .3

حتديد الفرتات املناسبة ومواعيد االنعقاد لتنفيذ الربامج التدريبية بناء على  -

 رغبة االدارات.

 حجز القاعات التدريبية لربامج اخلطة وادراجها بالكشوفات. -

 : السنوية التدريبية اخلطة إعداد( اوال
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 كشف امجالي برامج اخلطة التدريبية( -كشف حصر االحتياجات التدريبية   النماذج املستخدمة )
 

 

 

 .يهدف هذا االجراء ا  وضع تكاليف تقديرية لربامج خطة التدريب السنوية

 اجراءات عمل امليزانية التقديرية .0

 .التدريبوضع الربامج املعتمدة خلطة  -

 تحتديد أعداد املشاركني يف كل برنامج بناء على االعداد املطلوبة باالحتياجا -

وضع التكاليف اخلاصة بكل برنامج بناء على متوسط تكلفة الربنامج يف  -

 زانيات الفعلية للسنوات السابقة .املي

 صرف سيتم اليت االلي احلاسب وبرامج األلية بالنظم املتعلقة الربامج اختيار -

 . املعلومات لتكنولوجيا املركزي اجلهاز ميزانية ضمن تكلفتها

 ديوان ميزانية على تكلفتها  صرف سيتم اليت التعاقدية الربامج اختيار -

 . ك. د( 0511 )قدرها  مالية تكلفة اتوسط املدنية اخلدمة

 املتوقعة التكلفة امجالي واعتماد نوعيتها اختلف الربامج جلميع تكاليف مجع -

 .التدريبية اخلطة لربامج
 

 (منوذج امليزانية التقديريةالنماذج املستخدمة ) 
 

 

 

 دراسة االحتياجات االدارات لتنفيذ برنامج الارئ   .يهدف هذا االجراء ا  

 اجراءات تنفيذ برنامج الارئ    .0
 للربنامج الطارئ   .دراسة احتياج االدارة الطالبة  -

 التأكد من مدى توافر ميزانية لتنفيذ الربنامج . -
حتويل الربنامج لقسم املتابعة وتقييم الربامج التدريبية يف حال  استيفائه  -

 للمعايري الالزمة لتنفيذه  .
 ارسال مذكرة اعتذار لإلدارة الطالبة يف حال عدم امكانية تنفيذ الربنامج  . -

 

 

 اعداد امليزانية التقديرية لربامج اخلطة التدريبية ثانيا(

 دراسة االحتياجات من الربامج الطارئة    ثالثا(
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وذلك  اجلدد املعينني برنامج جيتازا مل الذين املوظفني اعداد يهدف هذا االجراء ا  حصر

   لتحديد عدد سالسل املعينني اجلدد يف خطة التدريب.

 -اجراءات حتديث أعداد املشاركني يف برنامج املعينني اجلدد   : .0

املعينني اجلدد يف مجيع إدارات الوزارة والذين مل يشاركوا يف سلسة حتديد امساء  -

 املعينني اجلدد     .

 . اء اجملتازين للربنامج يف الكشفسلسة من برنامج املعينني اجلدد إلغاء أمسحتديث  -

اعداد احصائية بإمجالي عدد املعينني اجلدد غري اجملتازين للربنامج إ  نهاية السنة  -

السابقة ، وأعداد املشاركني املتوقع تدريبهم بالسنة املالية القادمة بناء على املالية 

 عدد السالسل املطلوب ادراجها يف خطة التدريب القادمة الستيفاء هذه األعداد .

 

 (كشف بأعداد املوظفني الذين مل يشاركوا يف سلسلة املعينني اجلدد النماذج املستخدمة ) 

 

 

 

يهدف هذا االجراء ا  وضع املشاريع اخلاصة بإدارة التدريب اليت سيتم اجنازها خالل 

 . احلاليةاملالية السنة 

 -اجراءات عمل مشروع اخلطة التشغيلية  : .0

 حتديد املشاريع اخلاصة بإدارة التدريب سواء مشاريع منطية أو مشاريع تطويرية   . -

النموذج اخلاص اشروعات اخلطة التشغيلية من أهداف ومؤشرات وخطوات  تعبئة -

 تنفيذية وفرتة تنفيذ املشروع    .

 .ارساهلا  إ  إدارة التخطيط واملتابعة ملراجعتها والتعديل عليها من ثم اعتمادها  -

متابعة تنفيذ اجراءات املشروع اخلاص بإدارة التدريب بالتنسيق مع إدارة التخطيط  -

 .تابعةوامل

 

 

 حتديث أعداد املشاركني يف برنامج املعينني اجلدد رابعا(

 اعداد مشاريع اخلطة التشغيلية  خامسا(
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 .موظفي الوزارة  ببيانات  يهدف هذا االجراء ا  حتديث النظام االلي اخلاص

 -اجراءات حتديث بيانات املوظفني يف النظام االلي للتدريب   :  -0

 نظام التدريب .الشئون االدارية يف من إدارة  الواردةادخال قرارات التعيني  -

  -ندب –استقالة  –التعديل على بيانات املوظفني من خالل قرارات االدارية ) تقاعد  -

 وفاة (   . 

بأمساء  احملدثةارسال مذكرة رمسية إ  إدارة الشئون االدارية لتزويدنا بالكشوفات  -

ام لوظيفية يف مجيع إدارات الوزارة  وذلك إلدخاهلا يف النظاملوظفني ومسمياتهم ا

 االلي.
 

 

 

 املنفذةالتدريبية  اجلهات من املقدمة العلمية املواد تقييم يهدف هذا االجراء ا  متابعة و

 .  للمعايري املوضوعية والشكلية إلعداد املواد العلمية مطابقتها من للتأكدللربامج 

تقييم املواد العلمية املقدمة إ  ادارة التدريب من الشركات التدريبية اجراءات  .0

 --قبل بداية الربنامج  :

 قراءة املادة العلمية وتقيمها بناء على املعايري الشكلية املوضوعية   . -

 املتخصص وذلك التقييم إ  االدارة الطالبة للربنامج جارسال املادة العلمية مع النموذ -

 وإعادة ارساهلا.لتقيمها 

الختاذ  تسليم منوذج تقييم املادة العلمية لقسم املتابعة وتقييم الربامج التدريبية -

 .  االجراءات الالزمة بشان املالحظات الواردة

 (معايري تقييم املواد العلميةالنماذج املستخدمة ) 

 

 القسم المختص: قسم تخطيط وتصميم البرامج التدريبية

  22618422-22618422رقم الهاتف:

  

 االيل النظام يف املوظفني بيانات حتديث سادسا(
للتدريب

تقييم املواد العلمية املقدمة من اجلهات التدريبية  سابعا(
للتدريب
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  متابعة وتقييم الربامج التدريبية -ب

 التالية االجراءات خالل من النشاط هذا ويتم

 

 

 

استويات التدريب وتطويره حتى حتقيق  لالرتقاء تقييم الربامج يهدف هذا االجراء ا 

     التدريب.حتقق اهلدف من 

 -:   التدريبية الربامج انعقاد قبل املتبعة االجراءات -0

 شركات ترشيح خالل من التدريبية اخلطة يف املدرجة بالربامج شهري كشف اعداد -

(  املعلومات لتكنولوجيا املركزي اجلهاز/  املدنية اخلدمة ديوان يف مسجلة)  تدريبية

 . العروض لتقديم

/  التدريبية اهليئة وخربة كفاءة)  واملالية الفنية اجلوانب من املقدمة العروض دراسة -

 . (املقرتحة املالية التكلفة/  املدرجة التدريبية احملاور

 . املسؤولني قبل من واعتماده املناسبة العروض اختيار -

  التدريب إدارة بإشراف املنفذة والشركة الطالبة االدارة بني تنسيقي اجتماع عقد -

 للربنامج واالدارية الفنية اجلوانب حول عليه االتفاق مت ما يتضمن اجتماع حمضر إعداد -

 .  املطبوعة العلمية واملادة

 .للربنامج املنفذة التدريبية للجهات تقييم -

 :  التدريبية الربامج انعقاد أثناء املتبعة االجراءات -1

 .  واملتدربني املدرب على انعقاده أثناء الربنامج سري اتابعة اخلاصة االستبانات توزيع-

 . الربنامج سري ومتابعة لتقييم وذلك التدريبية اجللسات حضور -

 : التدرييب الربنامج انتهاء بعد املتبعة االجراءات-3

 الربنامج نهاية يف التدريب أالراف على الباحث قبل من التقييم استبيانات توزيع -

 . التدرييب

 . األلي التدريب نظام خالل من االستبانات حتليل -

 وتوصيات ومالحظات التدريبية واهليئة التدرييب الربنامج تقييم يتضمن تقرير اعداد-

 . املختص الباحث

 التدريبية  الربامج وتقييم ومتابعة تنفيذ اوال(
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 6 إ  شهور 3)  بني ما ترتاوح فرتة خالل التدريبية الربامج من التدرييب االثر قياس -

 . قياسها املطلوب واملعلومات للمهارات وفقا(  شهور

 –حمضر االجتماع  -تفريغ العروض التدريبية  –كشف الشركات املقرتحة النماذج املستخدمة )

تقرير   -استبيانات نهاية الربنامج   -استبيانات املتابعة اليومية    -تقييم اجلهات التدريبية 

 (منوذج استبيانات وتقرير قياس االثر التدرييب –الربنامج 

 

 

 

 العجز أو الفائض وتقدير التدريبة للربامج االنفاق معدالت يهدف هذا االجراء ا  متابعة 

 . امليزانية من

 سري على االالالع بهدف التدريبية اخلطة تنفيذ أثناء شهريا التدريب ميزانية متابعة-0

 -:  التدريب بند خالل من االنفاق

 .  بها اخلاصة املالية تكاليف وحتديد شهر فرتة خالل عقدت اليت الربامج حصر -

 .  املالية السنة من املتبقية فرتة خالل ستنفذ اليت للربامج املالية التكلفة تقدير -

 . املعتمدة امليزانية للربامج التقديرية التكلفة إ  باإلضافة املنفذة الربامج تكلفة خصم -

 . بأول أوال امليزانية يف العجز أو الفائض تقدير -

 (منوذج ميزانية الربامج التدريبةالنماذج املستخدمة ) 

 

 

 

 مدى من والتأكد املالية السنة نهاية يف التدريبية اخلطة سري تقييميهدف هذا االجراء ا  

     .التدريبية اخلطة لتنفيذ الواردة املالحظات أهم وحتديد ، بها اخلاصة االهداف حتقيق

 اخلطة سري تقييم بهدف املالية السنة نهاية يف التدريبية اخلطة تقييم تقرير اعداد -0

 -:التالية للمعايري وفقا

 . املالية السنة نهاية يف اخلطة أهداف حتقيق مدى تقييم -

 . والفعلية املتوقعة واملشاركني الربامج اعداد بني املقارنة -

 متابعة ميزانية التدريب أثناء تنفيذ اخلطة    ثانيا(

   املالية السنة نهاية يف التدريبية اخلطة تقييم تقرير اعداد ثالثا(
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 . املالية السنة خالل املنفذة الربامج تكاليف حتديد -

 . معها التعامل مت اليت التدريبية الشركات كفاءة تقييم -

 . التدريبية اخلطة برامج تنفيذ يف بها االستعانة متت اليت التدريبية اهليئة كفاءة تقييم -

 .  التدريبية اخلطة تنفيذ تصاحب اليت املالحظات أهم حتديد -

 .املستقبلية التدريبية خطط يف منها لالستفادة وذلك التوصيات بعض صياغة -

 (منوذج تقييم اخلطة التدريبيةالنماذج املستخدمة ) 

 

 

من قبل  الرضا مستوى ومعرفة التدريبية الشركات تقييم يهدف هذا االجراء ا 

 املتدربني.

 . املالية السنة خالل معها التعامل مت اليت الشركات كشف متابعة-0

 االنعقاد وتاريخ الربنامج اسم ، شركة كل مع التعامل معدل ، التدريبية الشركات ادراج -

 .    الربنامج وتكلفة

 . احملاضر تقييم ونسبة احملاضر واسم الربنامج تقييم نسبة ادراج -

 . التدريبية اجلهات تقييم نسبة ادراج -

 التعامل مت اليت املالية الوزارة داخل من احملاضرين أمساء كشف متابعة عمل إجراءات - 1

  املالية السنة خالل معهم

 . بالوزارة هلم التابعني االدارات من احملاضرين حتديد -

 . السنوية التدريب خطة من االنعقاد وتاريخ الربنامج اسم إدراج -

 . احملاضر تقييم ونسبة الربنامج تقييم نسبة إدراج -

 .املالية التكلفة إدراج -

 (كشف احملاضرين من داخل الوزارة –كشف الشركات اليت مت التعامل معها النماذج املستخدمة ) 

 

 

 

 التدريبية الشركات مع التعامل معدل وحتديث اعداد رابعا(
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 نتائج على واحلصول التدريبية الربامج من االستفادة مستوى قياسيهدف هذا االجراء ا  

     .الطرح شفافية خالل من مصداقية أكثر

 حلاجة وفقا لتدريبية الربامج وتقييم متابعة يف املستخدمة االستبانات وحتديث تقييم-0

 -:   العمل

 .   االستبيان من اهلدف حتديد -

 . االسئلة صياغة -

 . واختبارها االسئلة مراجعة -

 . املناسبة بالصورة االستبيان الباعة -

  

 

 . التدريبية باجلهات اخلاصة التفصيلية لبياناتل قاعدة ريتوفيهدف هذا االجراء ا  

 :  التدريبية بالشركات اخلاصة بيانات قاعدة وحتديث إعداد عمل اجراءات-0

 منـوذج  ارفـاق  مع ، لديهم املسئولني قبل من الشركات ببيانات اخلاص النموذج استيفاء -

 .   املعلومات لتكنولوجيا املركزي واجلاز املدنية اخلدمة ديوان يف الشركة تسجيل

 املعتمـدة  التدريبيـة  املعاهـد  كشـف  علـى  اسـتنادا  دوريـا  الشركات بيانات قاعدة حتديث -

 لتكنولوجيـا  املركـزي  اجلهـاز  لـدى  املعتمـدة  الشـركات  وكشـف  املدنية اخلدمة ديوان لدى

 املعلومات

 (بيانات اجلهة التدريبيةالنماذج املستخدمة ) 

 

 

 القسم املختص: متابعة وتقييم الربامج التدريبية

 11480646-11480641رقم اهلاتف:

 

    الربامج وتقييم متابعة يف املستخدمة االستبانات وحتديث تقييم خامسا(

    التدريبية باجلهات اخلاصة بيانات قاعدة وحتديث اعداد سادسا(
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 تنفيذ الربامج التدريبية  -جـ 

 التالية االجراءات خالل من النشاط هذا ويتم

 

 

 

 الربامج تنفيذ خالل من املالية وزارة يف العاملني كفاءة رفعيهدف هذا االجراء ا  

 .التدريبية

 والتخصصية: االدارية الربامج تنفيذ اجراءات.0

 . لتقديم عروض للربامج املدرجة يف خطة التدريب التدريبية اجلهات خماالبة -

 . الرتشيحات لطلب الوزارة ادارات خماالبة -

 العرض وتفريغ التدريبية العروض جلمع الربامج وتقييم متابعة قسم مع التنسيق -

 .  هاتفيا املدنية اخلدمة ديوان خماالبة كتب يف كمرفق لتقدميه

 .الربنامج على للموافقة املدنية اخلدمة ديوان خماالبة -

  تدرييب برنامج لتنفيذ عقد جتهيز -

  التدرييب الربنامج يف املشاركني لتفرغ االدارية الشئون ادارة خماالبة -

 .للربنامج املشاركني حضور نسب حصر -

 (.املشاركني شهادات) الربنامج بانتهاء االدارية الشئون ادارة خماالبة -

 .واعتماده التدرييب الربنامج تقييم تقرير على االالالع -

 االلي: احلاسب برامج تنفيذ اجراءات.1

 خطة يف املدرجة احلاسب االلي لربامج عروض لتقديم  التدريبية اجلهات خماالبة -

 .التدريب

 . الرتشيحات لطلب الوزارة ادارات خماالبة -

 العرض وتفريغ التدريبية العروض جلمع الربامج وتقييم متابعة قسم مع التنسيق -

 .  هاتفيا املدنية اخلدمة ديوان خماالبة كتب يف كمرفق لتقدميه

 .الربنامج على للموافقة املعلومات لتكنولوجيا املركزي اجلهاز خماالبة -

 السنوية التدريب خطة ضمن الداخلية الربامج تنفيذ اوال(
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 .املعلومات لتكنولوجيا املركزي اجلهاز موافقة رد استالم -

 . املشاركني معلومات بيان توزيع - تدرييب برنامج لتنفيذ عقد جتهيز -

  التدرييب الربنامج يف املشاركني لتفرغ االدارية الشئون ادارة خماالبة -

 .للربنامج املشاركني حضور نسب حصر -

 (.احلضور شهادات صور)  الربنامج بانتهاء االدارية الشئون ادارة خماالبة -

 .واعتماده التدرييب الربنامج تقييم تقرير على االالالع -

 ( :بند الباب االول من امليزانية -حماضرين تكلفة) التدريبية الربامج تنفيذ اجراءات.3

 .الرتشيحات لطلب الوزارة ادارات خماالبة -

 .الربنامج تقديمل حماضر لرتشيح املعنية االدارات خماالبة -

 .االدارات قبل من الرتشيحات ردود استالم -

 .الربنامجلتقديم  منها حماضر برتشيح املعنية االدارة ردود استالم -

  التدرييب الربنامج يف املشاركني لتفرغ االدارية الشئون ادارة خماالبة -

 . احملاضرين اكافآت اخلاص املالي النموذج جتهيز -

 (.احلضور شهادات صور)  الربنامج بانتهاء االدارية الشئون ادارة خماالبة -

 .واعتماده التدرييب الربنامج تقييم تقرير على االالالع -

 –كشف بيانات حماضرين من داخل الوزارة  –منوذج ترشيح لربنامج تدرييب النماذج املستخدمة ) 

منوذج لقسم التقنيات  –كشف نسب حضور املشاركني  –كشف بيانات حماضرين من خارج الوزارة 

 (كشف احلضور والغياب -بيان معلومات الربنامج  –
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 يف للعاملني السنوية التدريب خطة ضمن التدريبية الربامج تنفيذيهدف هذا االجراء ا   

 العاملني كفاءة رفع خالل من هدافالا حتقيقو واملستقلة وامللحقة احلكومية القطاعات

 .الدولة يف احلكومية واهليئات الوزارات يف املاليني

 :عامة مالية برامجاجراءات .0 

 الربنامج يف احملاضرات إللقاء حماضرين ترشيح لطلب الوزارة يف املعنية االدارات خماالبة -

 .التدرييب

 . التدرييب الربنامج يف املشاركني لرتشيح اخلارجية احلكومية اجلهات خماالبة -

 من الستبعاد االمساء على والتدقيق احلكومية اجلهات قبل من الرتشيحات ردود استالم -

 .الربنامج حضور له سبق

 القاء يف املشاركني احملاضرين امساء على للتأكيد الربامج وتقييم متابعة قسم مع التنسيق -

 .احملاضرات

 .هاتفيا العلمية املادة إلعداد املرشحني احملاضرين متابعة -

 .التدرييب الربنامج يف املشاركني وغياب حضور كشف اعداد -

 .الربنامج انعقاد موعد تأكيدلل الربنامج يف باملشاركني اهلاتفية االتصاالت -

 .الشهادات وعمل القاعة لتجهيز التقنيات قسم متابعة -

 .الربنامج وافتتاح املتدربني استقبال -

 امساء ، املشاركني امساء ، الربنامج اسم) االلي التدريب نظام يف الربنامج بيانات ادخال -

 (.احملاضرين

 .التقنيات قسم قبل من الربنامج يف املشاركني حضور شهادات اعداد -

 .املشاركني على الشهادات وتوزيع الربنامج ختام -

 حضور شهادات الستالم رمسية بكتب الربنامج يف املشاركة اخلارجية اجلهات خماالبة -

 . املشاركني

 . الربنامج يف املشاركني حضور نسب كشف اعداد -

  .واعتماده التدرييب الربنامج تقييم تقرير على االالالع -

 املالية العامة يف دولة الكويت الربامج تنفيذ ثانيا(
السنوية



07 
 

 –كشف بيانات حماضرين من داخل الوزارة  –منوذج ترشيح لربنامج تدرييب النماذج املستخدمة ) 

منوذج لقسم التقنيات  –كشف نسب حضور املشاركني  –كشف بيانات حماضرين من خارج الوزارة 

 (كشف احلضور والغياب – بيان معلومات الربنامج  –

 املختص: تنفيذ الربامج التدريبية القسم

 11480611-11480609رقم اهلاتف:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



08 
 

 متابعة الربامج احمللية  - د

 التالية االجراءات خالل من النشاط هذا ويتم

 

 

 

 للتعليم العامة اهليئة ومعاهد جامعات والالبات اللبة ا  تدريب يهدف هذا االجراء

 .العمل جمال يف خربة واكسابهم العملي اجلانب على الكويت لدولة التطبيقي

ومعاهد   اخلاصة واجلامعات الكويت جامعة والالبات لطلبة امليداني التدريب اجراءات.0

 : اهليئة العامة للتعليم التطبيقي

 املطلوب والتخصصات امليداني التدريب بوقت العلمية اجلهة من بالفاكس كتاب استالم -

 . تدريبها

 . تدريبها املطلوب والتخصصات الطلبة اعداد لتحديد الوزارة ادارات خماالبة -

 الطلبة اعداد وحصر والتخصصات الطلبة اعداد بها مرفق االدارات من الردود استالم -

 .وختصصاتهم

 . تدريبها املطلوب والتخصصات الطلبة اعداد يبني العلمية اجلهة خماالبة -

 .وختصصاتهم تدريبهم املطلوب الطلبة اعداد يبني العلمية اجلهة من كتاب استالم -

 .الطالبة االدارات على ختصصاتهم حسب جبدول املتدربني توزيع -

 . االدارات على اسبوعيا وتوزيعها ادارة لكل املتدربني بأمساء باحلضور كشف الباعة -

 امليداني بالتدريب املتعلقة اجلوانب بعض لتوضيح املتدربني للطلبة تنويري لقاء عقد -

 .التدريب ضوابط قائمة وتوزيع

 .بالتدريب املختصة لإلدارات امليداني التدريب ملسؤولي احلضور كشوف توزيع -

 .االدارات من اسبوعيا احلضور كشوفات استالم -

 واملساهمة هلا التابع العلمية اجلهة من املادة مشرف مع والتنسيق املتدربني متابعة -

 . امليداني التدريب فرتة نهاية يف املتدربني بتقييم

 –كشف التدريب امليداني  –منوذج التخصصات املطروحة من اجلهة العلمية النماذج املستخدمة ) 

 كشف احلضور واالنصراف لطلبة امليداني (

 امليداني التدريب اوال(
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 االحتياجات تغطية خالل من املالية وزارة موظفي كفاءة رفعيهدف هذا االجراء ا  

 .الفردية التدريبية

 :  املدنية اخلدمة ديوان بدورات االلتحاق اجراءات.0

 . املدنية اخلدمة ديوان قبل من املرسلة اخلطة فرز -

 . التدريبية لإلدارات االحتياجات حسب كل التدريبية الربامج وزيعت -

 .املختارة بالربامج االدارات مراسلة -

 . بالرتشيحات االدارات رد استالم -

 .املدنية اخلدمة ديوان مراسلة -

 كل حسب ادارة كل قبل من ترشيحهم مت الذين للموظفني اعتذار او قبول مذكرة ارسال -

 .برنامج

 فرتة خالل الرمسي الدوام من الربنامج يف املشاركني لتفرغ االدارية للشئون مذكرة ارسال -

 .التدريبية الدورة

 : للتخطيط العربي املعهد بدورات االلتحاق اجراءات.1

 . للتخطيط العربي املعهد قبل من املرسلة اخلطة فرز -

 . لإلدارات التدريبية االحتياجات حسب كل التدريبية الربامج توزيع -

 . املختارة بالربامج املختصة االدارات مراسلة -

 . بالرتشيحات االدارات رد استالم -

 . للتخطيط العربي املعهد مراسلة -

 املوظفني مشاركة على االعتذار او باملوافقة للتخطيط العربي املعهد من كتاب استالم -

 . بالربامج

 . ادارة كل قبل من ترشيحهم مت الذين للموظفني اعتذار او قبول مذكرة ارسال -

 فرتة خالل الرمسي الدوام من الربنامج يف املشاركني لتفرغ االدارية للشئون مذكرة ارسال -

 .التدريبية الدورة

 احلكومية اجلهات خطط تنفيذ ثانيا(
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 : احملاسبة ديوان بدورات االلتحاق اجراءات -3

 . احملاسبة ديوان قبل من املرسلة اخلطة فرز -

 .لإلدارات التدريبية االحتياجات حسب كل التدريبية الربامج توزيع -

 .املختارة بالربامج املختصة االدارات مراسلة -

 .بالرتشيحات االدارات رد استالم -

 .احملاسبة ديوان مراسلة -

 .بالربامج املوظفني مشاركة على االعتذار او باملوافقة احملاسبة ديوان من كتاب استالم -

 .ادارة كل قبل من ترشيحهم مت الذين للموظفني اعتذار او قبول مذكرة ارسال -

 فرتة خالل الرمسي الدوام من الربنامج يف املشاركني لتفرغ االدارية للشئون مذكرة ارسال -

 .التدريبية الدورة

 : والتنمية للتخطيط االعلى اجمللس بدورات االلتحاق اجراءات -4

 . والتنمية للتخطيط االعلى اجمللس قبل من املرسلة اخلطة فرز -

 . لإلدارات التدريبية االحتياجات حسب كل التدريبية الربامج توزيع -

 . املختارة بالربامج املختصة االدارات مراسلة -

 . بالرتشيحات االدارات رد استالم -

 .والتنمية للتخطيط االعلى اجمللس مراسلة -

 مشاركة على االعتذار او باملوافقة والتنمية للتخطيط االعلى اجمللس من كتاب استالم -

 . بالربامج املوظفني

 . ادارة كل قبل من ترشيحهم مت الذين للموظفني اعتذار او قبول مذكرة ارسال -

 فرتة خالل الرمسي الدوام من الربنامج يف املشاركني لتفرغ االدارية للشئون مذكرة ارسال -

 .التدريبية الدورة

 :املعلومات لتكنولوجيا املركزي اجلهاز بدورات االلتحاق اجراءات.5

 .  الوظيفي الرتقي ودورات االلي احلاسب بربامج اخلاصة التدريبية اخلطة استالم -

 التدريبية باخلطة املؤسسية املوارد ختطيط ونظم االلي املعلومات مركز ادارتي خماالبة -

 . املركزي باجلهاز اخلاص الرتشيح منوذج بها ويرفق
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 .بالرتشيحات االدارات رد استالم -

 باجلهاز اخلاص الرتشيح منوذج بها ويرفق املعلومات لتكنولوجيا املركزي اجلهاز خماالبة -

 .املركزي

 االستمارة وتوقيع املركزي اجلهاز قبل من التدريبية بالدورة االلتحاق استمارة استالم -

 .املركزي للجهاز بالفاكس ارساهلا واعادة

 كل قبل من ترشيحهم مت الذين للموظفني االعتذار او القبول بشان االدارات خماالبة -

 . ادارة

 فرتة خالل الرمسي الدوام من الربنامج يف املشاركني لتفرغ االدارية الشئون خماالبة -

 .التدريبية الدورة

 : )داخل الكويت( الدولي النقد صندوق بدورات االلتحاق اجراءات.6

 بها مرفق االلكرتوني الربيد الريق عن الدولي النقد صندوق ينظمها اليت الدورات استالم -

 االدارية للشئون املساعد بالوكيل اخلاص ترشيح ومنوذج باملوظف اخلاص الرتشيح منوذج

 .  والقانونية

 . باملوظف اخلاص الرتشيح منوذج بها ويرفق بالربامج املختصة القطاعات مراسلة -

 استمارة وتعبئة الربنامج لشروط تطابقها من والتأكد بالرتشيحات االدارات رد استالم -

 .العتمادها والقانونية االدارية للشئون املساعد الوكيل

 . االلكرتوني الربيد الريق عن بالرتشيحات الدولي النقد صندوق خماالبة -

 االعتذار او باملوافقة االلكرتوني الربيد الريق عن الدولي النقد صندوق من الرد استالم -

 .بالربنامج املوظفني مشاركة على

 قبل من ترشيحهم مت الذين للموظفني االعتذار او القبول بشان االدارة خماالبة -

 .القطاعات

 فرتة خالل الرمسي الدوام من الربنامج يف املشاركني لتفرغ االدارية الشئون خماالبة -

 .التدريبية الدورة

 االحتياجات ضمن تكون والتى( تدريبية برامج – مؤمترات) االلتحاق اجراءات .7

 : التدريبية

 .  التدريبية الربامج وتصميم ختطيط قسم من الفردية التدريبية االحتياجات استالم -

 املدنية اخلدمة ديوان بنظام بالوزارة التدريبية االحتياجات خطة ادخال -
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 .التدريبية للربامج ترشيح بنموذج االدارات احتياجات تفريغ -

 .الرتشيح مناذج تعبئة بشان التدريبية للربامج الطالبة االدارات خماالبة -

 .التدريبية للربامج الطالبة االدارات من واردة مذكرات استالم -

 .الفردية املشاركات ترشيحات على املوافقة بشان املدنية اخلدمة ديوان خماالبة -

 .املدنية اخلدمة ديوان بنظام الفردية املشاركات ترشيحات ادخال -

 .  الديوان قبل من قبوهلم حالة يف املشاركني بأمساء التدريب شركات خماالبة -

 .املرشحني اعتذار او قبول بشان التدريبية للربامج الطالبة االدارات خماالبة -

 .املوظفني تفرغ بشان االدارية الشئون خماالبة -

 ( :الارئة تدريبية برامج – مؤمترات) االلتحاق اجراءات .8

 .الارئة لربامج املوظفني ترشيحات بشان الوزارة ادارات من واردة مذكرات استالم -

 (التدريبية للربامج ترشيح) منوذج يف املرشحني بيانات تفريغ -

 .الفردية املشاركات على املوافقة بشان املدنية اخلدمة ديوان خماالبة -

 بيانات ادخال يتم املدنية اخلدمة ديوان ميزانية على تنفذ التى املشاركة حال يف-

 .بهم اخلاص املدنية اخلدمة ديوان بنظام املرشحني

 .املدنية اخلدمة ديوان موافقة حالة يف املقاعد حلجز باملرشحني التدريب جهات خماالبة -

 .رمسية مذكرة خالل من املوظفني تفرغ بشان االدارية الشئون ادارة خماالبة -

منوذج ترشيح  –تفرغ املوظفني  –كشف بالربامج التدريبية واملشاركني فيها  النماذج املستخدمة ) 

 (موظفني للربامج احمللية

 

 

 القسم املختص: متابعة الربامج احمللية

 11480659-11480691رقم اهلاتف:
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 متابعة الربامج اخلارجية  - هـ

 التالية االجراءات خالل من النشاط هذا ويتم

 

 

 الربامج يف املشاركة خالل من املالية وزارة يف العاملني كفاءة رفعيهدف هذا االجراء ا  

 .اخلارجية

 : الوزارة احتياجات حتديد .0 

 . الوزارة موظفي لعدد احصائية لطلب االدارية للشئون مذكرة ارسال -

 . االدارية الشئون مذكرة رد على بناء ادارة لكل املقاعد عدد حتديد -

 .هلم املخصصة املقاعد بعدد االدارات يف االتصال ضباط ابالغ -

 ...( . قيادية-مالية – ادارية) املطلوبة الربامج نوعية من االدارة احتياج حتديد -

 :التدريبية اجلهات من الربامج اللب .1

 مشاركات وعليها لديهم تنفيذها املؤكد الربامج حول التدريبية اجلهات مع التنسيق -

 .متنوعة

 ترشيح اللب منوذج ارفاق مع االدارات على وتوزيعها الشركات من الربامج استالم -

 .اخلارجية الربامج يف للمشاركة

 : الرتشيح مذكرات استالم. 3

 .مسبقا واملوزعة املقرتحة للربامج الرتشيح مذكرات استالم -

 (.اخلارجية الربامج يف للمشاركة ترشيح اللب) منوذج من املرشحني بيانات على التدقيق -

 على بناء وذلك عملها البيعة مع الربنامج يتناسب خمتلفة ادارات على الربنامج توزيع-

 . احتياجاتها لتلبية االدارات اللب

 :الرتشيح جداول اعداد.4

 االدارة اسم – الوظيفي املسمى) مثل باملرشح اخلاصة البيانات مجيع يشمل جدول اعداد-

 وعنوانها خارجية دورة اخر تاريخ و التعيني تاريخ -الوظيفي والوصف القسم اسم –

 (لإلدارة املتبقية املقاعد وعدد

 اخلارجية الربامج متابعة اوال(
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 . الربنامج حمتوى مع للمرشح الوظيفي الوصف مطابقة -

 للمرشح الوظيفي الوصف مع الربنامج مطابقة حول بالقسم الباحثة راي كتابة -

 (.السر امانة)  خالل من العتماده االدارة ومدير واملراقب القسم لرئيس اجلدول حتويل -

 : متريريه مذكرة اعداد. 5

 العلمي احملتوى مع وارفاقها الربنامج وبيانات املرشح بيانات تشمل متريريه مذكرة اعداد -

 .السر امانة من التمريريه املذكرة اعتماد -

 مساعدين وكالء مخس تشمل واليت الرمسية املهمات جلنة اعضاء على املذكرة مترير -

 .العتمادها

 للربنامج املنظمة اجلهة خماالبة. 6

 . املعتمدين املوظفني برتشيح للربنامج املنفذة اجلهة ملخاالبة كتاب اعداد -

 اقامة وبيانات املرشح اعتماد يشمل والذي املرشحني على وتوزيعه الشركة رد استالم -

 .الربنامج اقامة بتكلفة اخلاصة والفاتورة الربنامج

 .وتعهد اقرار على املرشح توقيع -

 .رمسية ملهمة تقرير بنموذج املرشح تزويد -

 :الصرف مذكرة .7

 املالية واملخصصات الطريان وتذكرة املدني قمهرو املرشح اسم تشمل صرف مذكرة اعداد -

 املنفذة للشركة البنكية والبيانات السفر ايام متضمن الربنامج حضور تاريخ ا  باإلضافة

 .التدرييب املؤمتر سعر تشمل اليت الفاتورة وارفاق

 .للصرف والضريبية املالية للشئون املساعد الوكيل ا  املذكرة توجيه -

 الوكيل من رمسية اذكرة الارئ ظرف ألي الربنامج حضور عن املشارك اعتذار حال يف -

 املالية للشئون املساعد الوكيل ا  ومنه( املهمات جلنة رئيس) خماالبة يتم لقطاعه داملساع

 .منه املخصصات السرتجاع والضريبية

 املنفذة للشركات االشرتاك رسوم حتويل تؤكد اليت املركزي البنك اشعارات استالم بعد -

 .التحويل لتأكيد بالنموذج وتسجيله به اخلاص بالربنامج اشعار كل ارفاق يتم للربامج
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 :االدارة خماالبة مذكرة .8 

 الربنامج حلضور املرشح على الرمسية املهمات جلنة اوافقة االدارة ملخاالبة مذكرة اعداد -

 املعين املساعد الوكيل ا  والقانونية االدارية للشئون املساعد الوكيل من املذكرة وتوجيه

 .املرشح له والتابع

 إلعفاء االدارية الشئون ادارة ا  لتوجيهها وذلك اعتمادها بعد املذكرة من نسخه اخذ -

 .الرمسي الدوام من املرشح

منوذج ترشيح للربامج  –منوذج اللب ترشيح للمشاركة يف الربامج اخلارجية النماذج املستخدمة ) 

 منوذج تقرير دورة خارجية ( –اقرار وتعهد حضور دورة تدريبية  –اخلارجية 

 

 

 ورفـع  ، بهـا  واالشـرتاك  الـدولي  النقـد  صندوق دورات تنفيذ ومتابعةيهدف هذا االجراء ا  

 الــدورات تلــك يف املشــاركة خــالل مــن القطاعــات بعــض يف املاليــة وزارة يف العــاملني كفــاءة

 .اخر مكان اي او واشنطن يف الصندوق مقر يف املنعقدة املكثفة التدريبية

 :   الدولي النقد صندوق دورات . 0

 على ولالدخ او به اخلاص الدورات كتيب خالل من الدولي النقد صندوق لدورات ترشيح -

 . كاملة لسنة املعروضة خطته على لالالالع الصندوق موقع

 للرتشـيح  موعـد  اخـر  وتـاريخ  باملرشحني توافرها الواجب والشروط الدورة حمتوى قراءة -

 . املعنية القطاعات على تعميمها إلمكانية وذلك

 اسـم )  علـى  حتتـوي  املبينـة  بالـدورة  املختصـني  املسـاعدين  الوكالء ملخاالبة مذكرة اعداد -

 بيـان  بـه  مرفـق ( للرتشـيح  للـرد  اسبوع مدتها مهله – االنعقاد ومكان تاريخ - واللغة الدورة

 . الدورة معلومات

 من والتأكد عليها املرشحني بأمساء بالدورة خماالبتها مت اليت القطاعات من الكتب استالم -

 .الدورة عن االعتذار او بالرتشيح سواء القطاعات كافة رد

 مكـان  – وتارخيهـا  الـدورة  اسـم ) علـى  يشـمل  للدورة ترشيح جدول واعداد املرشحني فرز -

 تـاريخ  – العلمـي  املؤهـل  -الـوظيفي  ومسـماه  املرشـح  اسم – للرتشيح موعد اخر – االنعقاد

 اخلارجيةالدويل  النقد صندوق دورات ثانيا(
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 مـن  الـدورة  لشـروط  املرشـح  مطابقـة  حـول  املنسـق  راي – للعمـل  مـوجز  وصف – التعيني

 (.العمل والبيعة العلمي املؤهل حيث

 الـدولي  بالصـندوق  اخلاصة الرتشيح استمارات يف املوجودة البيانات كافة تعبئة من التأكد -

 . الدورة لشروط مطابقتهم مدى حسب امساءهم وترتيب للمرشحني

 .العتماده االدارة يف السر ألمانة اجلدول حتويل -

 وارسـاله  الـدولي  للصـندوق  ترشـيح  كتاب اعداد يتم السر امانة من املرشحني اعتماد بعد -

 .الرتشيح استمارات مع العتماده والقانونية االدارية للشئون املساعد الوكيل ا 

الربيد  الريق عن الكرتونيا او الفاكس عرب( الدولي النقد صندوق) اجلهة ا  الكتاب ارسال -

 االلكرتوني

 اسـتمارات  بتعبئـة  ترشـيحهم  علـى  اللجنـة  قبـل  مـن  اعتمـادهم  مت الذين املرشحني ابالغ -

 (.للصندوق التابع االلكرتوني املوقع خالل من) الدولي النقد لصندوق الرتشيح

 الربيــد الريــق عــن الــرفض او بــالقبول الــدولي الصــندوق قبــل مــن املرشــحني خماالبــة -

 االلكرتوني

 املرشـح  حضـور  جديـة  مـن  والتأكـد  اجـراءاتهم  السـتكمال  املرشحني قبول من نسخة اخذ -

 (.التذكرة ارسال واجراءات املرشح سكن مكان على الكتاب حيتوي)  للدورة

 او الفاكس عرب( الدولي النقد صندوق) اجلهة ا  للدورة املرشح حضور تأكيد كتاب ارسال -

 حـال  يف الـدورة  يف املشـاركة  عـن  اعتـذار  كتـاب  او االلكرتونـي ،  الربيـد  الريـق  عـن  الكرتونيا

 .االسباب من سبب ألي املشاركة عن املشارك اعتذار

 .املقبولني للمرشحني السفر لتذاكر الصندوق ارسال متابعة -

 ةرالـدو  ايـام  عـدد  يف( اليـومي  املخصـص  نصـف ) علـى  حيتـوي  للمرشـح  صرف كتاب اعداد -

 .السفر أليام باإلضافة

 .الدورة حلضور عليه باملوافقة متضمن باملرشح اخلاصة االدارة خماالبة كتاب اعداد -

منوذج ترشيح للربامج  –منوذج اللب ترشيح للمشاركة يف الربامج اخلارجية النماذج املستخدمة ) 

 منوذج تقرير دورة خارجية ( –اقرار وتعهد حضور دورة تدريبية  –اخلارجية 
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 املالية املخصصات بصرف اخلاصة الضوابط ، الرمسية املهمات جلنة ضوابط: املراجع 

 النقد صندوق لربامج اخلاصة االجراءات ، االوروبية والدول االمريكية املتحدة للواليات

 .االسالمي والبنك والدولي العربي

 

 

 

 كفاءة ورفع ، بها واالشرتاك االسالمي البنك دورات ومتابعة تنفيذيهدف هذا االجراء ا  

 التدريبية الدورات تلك يف املشاركة خالل من القطاعات بعض يف املالية وزارة يف العاملني

 .حتديدها يتم دولة اي يف املنعقدة املكثفة

 :االسالمي البنك . دورات0

 املالية وزير مكتب ا  تاالدور حمتوى وصول خالل من االسالمي البنك لدورات ترشيح -

 ادارة يف عليها للعمل ارساهلا ويتم الرمسية املهمات جلنة رئيس ا  حتويلها وبالتالي

 . التدريب

 للرتشيح موعد اخر وتاريخ باملرشحني توافرها الواجب والشروط الدورة حمتوى قراءة -

 . املعنية القطاعات على تعميمها إلمكانية وذلك

 اسم)  على حتتوي املبينة بالدورة املختصني املساعدين الوكالء ملخاالبة مذكرة اعداد -

 بيان به مرفق( للرتشيح للرد اسبوع مدتها مهله – االنعقاد ومكان تاريخ - واللغة الدورة

 . الدورة معلومات

 من والتأكد عليها املرشحني امساءو بالدورة خماالبتها مت التى القطاعات من الكتب استالم -

 .الدورة عن االعتذار او بالرتشيح سواء القطاعات كافة رد

 مكان – وتارخيها الدورة اسم) على يشمل للدورة ترشيح جدول واعداد املرشحني فرز -

 تاريخ – العلمي املؤهل -الوظيفي ومسماه املرشح اسم – للرتشيح موعد اخر – االنعقاد

 من الدورة لشروط املرشح مطابقة حول املنسق راي – للعمل موجز وصف – التعيني

 (.العمل والبيعة العلمي املؤهل حيث

 االسالمي البنك اخلاصة الرتشيح استمارات يف املوجودة البيانات كافة تعبئة من التأكد -

 . الدورة لشروط مطابقتهم مدى حسب امساءهم وترتيب للمرشحني

 .العتماده االدارة يف السر ألمانة اجلدول حتويل -

 .االسالمي للبنك ترشيح كتاب اعداد يتم السر امانة من املرشحني اعتماد بعد -

 االسالمي البنك دورات ثالثا(
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الربيد  الريق عن الكرتونيا او الفاكس عرب( االسالمي البنك) اجلهة ا  الكتاب ارسال -

 .االلكرتوني

 الربيد الريق عن الرفض او بالقبول االسالمي البنك قبل من املرشحني خماالبة -

 .االلكرتوني

 املرشح حضور جدية من والتأكد اجراءاتهم الستكمال املرشحني قبول من نسخة اخذ -

 (.التذكرة ارسال واجراءات املرشح سكن مكان على الكتاب حيتوي)  للدورة

 او الفاكس عرب( االسالمي البنك) اجلهة ا  للدورة املرشح حضور تأكيد كتاب ارسال -

 حال يف الدورة يف املشاركة عن اعتذار كتاب او ،االلكرتوني  الربيد الريق عن الكرتونيا

 .االسباب من سبب ألي املشاركة عن املشارك اعتذار

 .املقبولني للمرشحني السفر لتذاكر االسالمي البنك ارسال متابعة -

 الدوة ايام عدد يف( اليومي املخصص نصف) على حيتوي للمرشح صرف كتاب اعداد -

 .السفر أليام باإلضافة

 . الدورة حلضور عليه باملوافقة متضمن باملرشح اخلاصة االدارة خماالبة كتاب اعداد-

منوذج ترشيح للربامج  –منوذج اللب ترشيح للمشاركة يف الربامج اخلارجية النماذج املستخدمة ) 

 منوذج تقرير دورة خارجية ( –اقرار وتعهد حضور دورة تدريبية  –اخلارجية 

 املالية املخصصات بصرف اخلاصة الضوابط ، الرمسية املهمات جلنة ضوابط: املراجع

 النقد صندوق لربامج اخلاصة االجراءات ، االوروبية والدول االمريكية املتحدة للواليات

 .االسالمي والبنك والدولي العربي

 

 

 و اخلارجية والزيارات واملؤمترات اخلارجية الربامج  تقارير يهدف هذا االجراء ا  متابعة

 . التقرير يف الواردة واملالحظات البيانات على التدقيق

 : التقارير استالم . متابعة0

 متابعة املرشح لتسليم التقرير بعد نهاية الربامج اخلارجية .  -

 اجلهة ختص واليت استالمه بعد التقرير يف الواردة واملالحظات البيانات على التدقيق -

 . االنعقاد ومكان واحملاضر املنظمة

 .وجدت ان التقارير يف الواردة املالحظات لتاليف( الشركة) املنظمة اجلهة مع التنسيق -

 اخلارجية الربامج تقارير متابعة رابعا(
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 من املتدربني استفادة مدى ومتابعة الوزارة يف العاملني كفاءة تطوير يهدف هذا االجراء ا 

 . العمل جمال يف بها جاء ما تطبيق وامكانية اخلارجية التدريبية املؤمترات

 : التدريب من العائد . حتديد0

 اخلاص االستبيان) تسليمه يتم التدرييب املؤمتر من املوظف رجوع من شهور( 3) بعد -

 .عليه واالجابة لتعبئته املبتعث املوظف هلا التابع لإلدارة تسليمه خالل من(باملتدرب

 استبيان) املباشر رئيسه تسليم يتم التدرييب املؤمتر من املوظف رجوع من شهور( 3) بعد -

 ورئيسه املبتعث املوظف هلا التابع لإلدارة تسليمه خالل من( املباشر بالرئيس خاص

 .عليه واالجابة لتعبئته

 االستبانات فرز يتم( املباشر ورئيسه املوظف) العينات مجيع من االستبيانات استالم بعد -

 السنة نهاية يف التدريب من العائد تقييم نتائج إلعداد وحصرها منها البيانات وتفريغ

 .املالية

 يف للجنة املهمات الرمسية النهائي التقرير مع التدريب من العائد تقييم نتائج ترفق -

 .املالية السنة نهاية

 استبيان املوظف ( –استبيان الرئيس املباشر النماذج املستخدمة ) 

 

 

 والتأكد  املالية السنة خالل الربامج اخلارجية سريحتليل وتقييم   ا  االجراء هذا يهدف

 . الواردة املالحظات أهم وحتديد ، بها اخلاصة االهداف حتقيق مدى من

 :الرمسية املهمات جلنة . تقرير0

 االيفاد خلطة الرمسية املهمات للجنة املوثقة البيانات حصر يتم املالية السنة نهاية يف -

 املالية السنة خالل نفذت التى واملهمات الرمسية املهمات جلنة من املعتمدة والضوابط

 باملشاركني اخلاص التدريب من العائد تقييم ونتائج املالية هلا والتكلفة املنظمة واجلهات

ى وذلك لعرضها عل  النهائية النتائج واخريا هلم املباشرين واملسئولني اخلارجية باملهمات

 .الرمسية املهمات جلنة رئيس

 القسم املختص: متابعة الربامج اخلارجية

 11480653-11480644رقم اهلاتف:

التدريب  من العائد حتديد خامسا(

 اعداد تقرير جلنة املهمات الرمسية سادسا(
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 تقنيات التدريب  - و

 التالية االجراءات خالل من النشاط هذا ويتم

 

 

 

الربامج التدريبية املنفذة خالل شهر معني يف السنة يهدف هذا االجراء ا  حصر اعداد 

 املالية.

 -: الشهري الربامج كشف .0

 جدول شكل على الطارئة والربامج التدريب خطة يف املوجودة الربامجكشف ب اعداد -

 . شهري

 التدريبية الربامج وتقييم متابعة وقسم التدريبية الربامج تنفيذ قسم مع التنسيق -

 الشركات وأمساء التدريبية الربامج على واملشرفني الباحثني أمساء وضع خبصوص

 . واحملاضرين

 كشف تنفيذ الربامج التدريبية(النماذج املستخدمة )

 

 

 

 -: السنوي القاعات حركة كشف عمل .اجراءات0

 .  مارس شهر إ  ابريل شهر من كاملة مالية لسنة جدول اعداد -

 مع بالتعاون الرمسية العطل أليام تنسيق عمل مع الكشف على التدريبية الربامج كتابة -

 .   التدريبية الربامج وتصميم التخطيط قسم

 كشف حركة القاعات(النماذج املستخدمة ) 

 

 

 

 

للربامج التدريبية  الشهري الربامج كشف اعداد  اوال(

    السنوي القاعات حركة كشف ثانيا(
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 حجز القاعات التدريبية وفقا لالجـــــراءات التالية : .0

 -ترسل مذكرة من االدارة الطالبة تنص يف اليها مايلي: -

 مربرات حجز القاعة  - 

 التاريخ املطلوب  -

 عدد املشاركني -

 املساعدات التدريبية املطلوبة - 

 ا  اي خدمات اخرى. باإلضافةنوع القاعة املطلوبة،   -

 

 

 

 

 

 .االجراءات:0

ترسل مذكرة من االدارة الطالبة ا  ادارة التدريب تنص يف اليها املساعدات التدريبية  -

 املطلوبة واملوقع املطلوب جتهيزه او عقد االجتماع به والفرتة املطلوبة.

وتركيبها وتشغيلها يف املوقع املطلوب بإدارات توفر ادارة التدريب اجلهاز واملواد املطلوبة  -

الوزارة داخل جممع الوزارات او خارجه وتكون االجهزة واملواد حتت مسئولية االدارة 

 الطالبة حتى االنتهاء منها.

يتم ارجاع االجهزة املستعارة فور االنتهاء منها ا  ادارة التدريب حيث يقوم املختصني  -

 جهزة واملواد للتأكد من سالمتها.بإدارة التدريب برفع اال

 

 

 القسم املختص:تقنيات التدريب

 11480671-11480648رقم اهلاتف:

 

:التدريبية القاعات حجز ثالثا(

 :توفري االجهزة واملساعدات التدريبية(  رابعا
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 املكتبة وخدمات التدريب  - ز

 التالية االجراءات خالل من النشاط هذا ويتم

 

 

ملساعدة روادها مـن املـوظفني   توفر املكتبة االلية مصادر معلومات حديثة اختلف اشكاهلا 

والباحثني من داخل الوزارة وخارجها اا يتناسب مع حبوثهم وجماالت ختصصهم للوصول 

 ا  افضل مستوى من الثقافة واملعرفة.

تعمل املكتبة على نظام آلي متكامل متخصص باملكتبات واملعلومات يتيح جلميـع العـاملني   

وقع الكرتوني مرتبط بصفحة الوزارة حيـث يقـدم   يف ادارات الوزارة استخدامه من خالل م

النظام اخلدمات املكتبية للمستفيدين من خالل خدمة البحث االلـي عـرب شـبكة  االنرتنـت     

 عن مصادر املعلومات املوجودة يف مكتبة وزارة املالية من خالل املوقع التالي:

www.mof.gov.kw 

 

 خدمة البحث .0

 -هناك عدة الرق للبحث عن املراجع والكتب منها:

 الكشاف العام -

 البحث بالعنوان -

 البحث باملؤلف -

 البحث بالكلمات االفتتاحية بالعنوان -

 البحث بالكلمات االفتتاحية باملوضوع -

 
 خدمة االحاالة االخبارية: .1

ستفيد عن تتوفر يف املكتبة االلية خدمة االحاالة االخبارية  وهي ابالغ امل

احدث االصدارات باملكتبة من معلومات يف اوعيتها املتعددة وبالصورة اليت يهتم 

 بها املستفيد وتليب حاجته.

 

 خدمة البث االنتقائي: .3

تقدم املكتبة خدمة البث االنتقائي للموظفني و عن الريق شبكة االنرتنت حيث 

 وني.تقوم املكتبة بإرسال كل ماهو جديد عرب الربيد االلكرت

 

 اخلدمة املرجعية واالرشادية: .4

 :خدمات املكتبة االلكرتونية اوال(

http://www.mof.gov.kw/
http://www.mof.gov.kw/
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من اخلدمات اهلامة اليت تقدمها املكتبة وتتمثل يف ارشاد القراء ا  اماكن تواجد املواد 

املعرفية واملعلومات اليت يريدونها، ارشاد الباحثني ا  كيفية استخدام املراجع واالستفادة 

خدام البحث االلي، شرح كيفية منها، الرد على استفسارات الباحثني، شرح كيفية است

 استخدام قواعد البيانات.

 

 خدمة الربط بني الفهارس: .5

لقد مت الربط بني فهرس مكتبة وزارة املالية وفهرس مكتبة اهليئة العامة للتعليم 

 التطبيقي والتدريب وجاري الربط مع جهات حكومية اخرى.

 

 خطة الدورات التدريبية: .6

 السنوية بشكل الكرتونيعرض خطة التدريب 

 

 االرشيف االلكرتوني: .7

وهو نظام حلفظ القرارات والتقارير ومصادر املعلومات، بهدف الرجوع اليها اليا من قبل 

الباحثني ومتخذي القرار، ومت ربط نظام االرشيف اوقع املكتبة االلكرتوني ويضم عدة 

دراسات  –اعالنات صحف كويت اليوم  –وثائق منها: )تقارير الربامج التدريبية 

 واحباث....اخل(.

 

 . االستعارة:8

تتيح خدمة االستعارة ملستخدمي املكتبة احلصول على احتياجاتهم من مصادر املعلومات 

علمية(  ونقلها خارج املكتبة لفرتة  مواد – تقارير – CD – املتوفرة واملتمثلة يف) كتب

يف نظام االلي للمكتبة لالستفادة من خدمات  معينة، حيث جيب تفعيل رقمك املدني

االستعارة و تقدم هذه اخلدمة جلميع العاملني يف الوزارة وكذلك للباحثني من خارج 

 الوزارة لبعض املواد املعروضة.
 

 سياسة االعارة:

عدد الكتب  املستوى الوظيفي

 املستعارة

 مدة احلجز احلجز فرتة االستعارة

 ايام 7 كتب 7 يوم 05 مفتوح االدارة العليا

 ايام 4 كتب 4 يوم 05 5 االشرافيني

 يوم 0 كتاب 0 يوم 05 1 املوظفني
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 احلجز:

تقوم املكتبة خبدمة حجز للكتب وغريها من املواد املرتبطة اصادر املعلومات بناء على  

اللب املستفيدين او بسبب كثرة الطلب عليها حيث توضع هذه املصادر على رف الكتب 

 احملجوزة يف وحدة االعارة، ويسمح بإعارتها داخل املكتبة فقط او تصويرها.

 

 

 قوانني عامة لالستعارة:

يوم  05للمستفيد جتديد االستعارة عن الريق االتصال مرة واحدة ملدة حيق  -

 اضافية.

 سيتم تذكري املستعرين بضرورة ارجاع الكتب بعد تأخري اعادتها بسبعة ايام. -

مرات سيتم حرمانهم من االستفادة من خدمات املكتبة  3بعد انذار التأخري  -

 حلني ارجاع املواد املستعارة.

 اب او اتالفه سيتم تغريم املستفيد ضعف قيمة.يف حالة فقدان الكت -

 

 منوذج تسجيل مستعري جديد(النماذج املستخدمة ) 

 

 القسم املختص:املكتبة وخدمات التدريب 

 11480634-11480690رقم اهلاتف:


