اخلطوط العامة خلطة الن�شاط ال�سنوي

القواعد العامة والإجراءات املتبعة للم�شاركة يف الأن�شطة
التدريبية داخل دولة املقر
اجلهات امل�ستهدفة :
ت �� �س �ت �ه��دف ب� ��رام� ��ج امل� �ع� �ه ��د ك� ��ل ال� �ف� �ئ ��ات ال� �ع ��ام� �ل ��ة يف خم �ت �ل��ف امل� ��� �س� �ت ��وي ��ات وامل� � �ج � ��االت ال��وظ��ي��ف��ي��ة ب��امل ��ؤ� �س �� �س��ات
والأج������ه������زة احل���ك���وم���ي���ة وغ���ي��ر احل���ك���وم���ي���ة ،ب����الإ�����ض����اف����ة �إل�������ى امل���ه���ت���م�ي�ن ب����امل����ج����االت ال���ت���ن���م���وي���ة يف ال����ع����امل ال���ع���رب���ي.
�شروط الرت�شيح:
� .1أن يكون املر�شح حا�صل على درجة البكالويو�س يف التخ�ص�صات ذات العالقة مبو�ضوع الربنامج التدريبي.
� .2أن يتنا�سب مو�ضوع الربنامج التدريبي واملهارات املكت�سبة منه مع طبيعة عمل املر�شح ومهامه الوظيفية واحتياجاته التدريبية.

�إجراءات الت�سجيل :
( )1يكون الرت�شيح بكتاب ر�سمي معتمد من جهة العمل احلكومية مرفق ًا با�ستمارة الرت�شيح املوجودة يف هذا الدليل.
( )2يقوم املُر�شح بتعبئة ا�ستمارة الرت�شيح املرفقة يف الكتيب على �أن تعتمد من رئي�س اجلهة التي يعمل بها بالن�سبة للجهات
احلكومية .ولن يعتد ب�أية ا�ستمارة غري ُم�ستوفاة بالبيانات املطلوبة.
( )3لل ُمر�شحني من خارج دولة الكويتُ ،يطلب �إر�سال:
 �صورة من جواز �سفر املر�شح على �أن يكون �صاحل ًا ملدة ال تقل عن ال�ستة �أ�شهر. �صورة من �آخر م�ؤهل علمي ح�صل عليه .( )4يقوم املعهد العربي للتخطيط ب�إخطار اجلهة املُر�شحة بنتيجة االختيار قبل بدء الربنامج املعني بفرتة زمنية منا�سبة.
( )5يتـ ــولى املعه ــد العرب ــي للتخطيـ ــط عمليـ ــة ا�ست�ص���دار ت�أ�ش�ي�رات الدخول وحجز تذاكر ال�س���فر مل���ن يتـ ــم ُقبولـ ــهم يف
الأن�شطة التدريبية ،ث ــم يتم �إخطارهم.
( )6يتحمل املعهد العربي للتخطيط كافة النفقات للمقبولني من مر�شحي اجلهات احلكومية ،والتي ت�شمل:
 تكاليف التدريب. تذكرة �س���فر املتدربني من عوا�ص���م بلدانهم والعودة �إليها بالدرجة ال�س���ياحية ،ويجب االلتزام باحلجز وخط الرحلةاملقدم من املعهد.
 الإقامة الكاملة. -توفري املوا�صالت من � /إلى املطار – جوالت تعريفية ملعامل لدولة الكويت.

مواعيد الربامج:
(ُ )1تعقد جميع الربامج بواقع خم�سة �أيام تدريبية تبد�أ من تاريخ االنعقاد.
( )2ي�شتمل اليوم الواحد على �أربع �ساعات تدريبية تقريب ًا.
( )3على املُ�شارك االلتزام مبواعيد اجلدول الزمني للربنامج ويف حالة عدم االنتظام يتم �إخطار اجلهة املُر�شحة له ر�سمي ًا بذلك.
( )4ي�شرتط على اجلهة املُر�شحة �أن تفرغ ُمر�شحها خالل فرتة تواجده حل�ضور برامج املعهد تفرغ ًا تام ًا.
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ال�شهادة:
مُتنح �شهادة ُح�ضور للم�شاركني يف الربامج التدريبية عند �إمتام احل�ضور ل�ساعات انعقاد الربنامج.

تكلفة امل�شاركني يف الربامج التدريبية للمر�شحني من القطاع اخلا�ص :
ي�شرتط �إر�سال ا�ستمارة م�ستوفاة البيانات قبل موعد بدء الن�شاط التدريبي ب�شهرين.
تكلفة التدريب والإقامة مع ثالث وجبات يومي ًا على النحو التايل:
 للربنامج التدريبي – �أ�سبوع –  1200دوالر �أمريكي. للربنامج التدريبي التخ�ص�صي – �أ�سبوعني –  2400دوالر �أمريكي.تكلفة التدريب فقط – بدون الإقامة يف �سكن املعهد وبدون الوجبات على النحو التايل:
 للربنامج التدريبي – �أ�سبوع –  500دوالر �أمريكي. للربنامج التدريبي التخ�ص�صي – �أ�سبوعني –  850دوالر �أمريكي.يتحمل امل�شارك تكلفة تذكرة ال�سفر اخلا�صة به  ،ويتو ّلى عمل ترتيبات احلجز وال�سفر بنف�سه.
ُت�سدد قيمة امل�شاركة يف الربنامج يف موعد ال يتجاوز �شهر ًا من تاريخ بدء الربنامج.
ُت�سدد قيمة امل�شاركة يف الربنامج بوا�سطة حتويل م�صريف على ح�ساب املعهد املذكورة تفا�صيله �أدناه:
ا�سم امل�ستفيد

املعهد العربي للتخطيط بالكويت

ا�سم وعنوان البنك

بنك اخلليج  -املركز الرئي�سي  -فرع مبارك الكبري  -دولة الكويت

رقم احل�ساب بالدوالر الأمريكي

04810814

IBAN

KW 59 GULB 0000 0000 0000 0004 8108 14

رقم احل�ساب بالدينار الكويتي

05522059

IBAN

KW19 GULB 0000 0000 0000 0005 5220 59

كما يرجى �إر�سال �صورة من �إ�شعار التحويل �إلى �إدارة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية باملعهد.

مالحظات هامة :
اهتمام ًا من املعهد بتو�سيع دائرة امل�ستفيدين من �أن�شطته  التدريبية ،ومن �أجل تي�سري عملية الرت�شيح والت�سجيل فيها ،ف�إن
املعهد �سيتبع �إجراءات تلقي الرت�شيحات والقبول واالعتذار �إلكرتوني ُا من خالل موقعه على الإنرتنت بحيث يقوم املر�شح بتعبئة
ا�ستمارة تر�شيحه من جهته ،و�إرفاق جميع امل�ستندات املطلوبة �إلكرتوني ًا.
يحظر املعهد العربي للتخطيط على امل�شاركني ا�صطحاب �أو �إقامة �أ�سرهم معهم باملعهد �أثناء فرتة انعقاد الربنامج.
ال يتحمل املعهد خالل فرتة التدريب �أية تعوي�ضات نتيجة احلوادث �أو املر�ض الذي ي�ؤدي للعجز �أو الوفاة �سواء كان ذلك �أثناء
ال�سفر �أو خالل فرتة �إقامة امل�شارك �أثناء انعقاد الربنامج.
   لن ينظر يف الرت�شيحات غري امل�ستوفية للأوراق املطلوبة.
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