بطاقة تعريف الخدمة
اسم الخدمة

دورة تدريبية عامة خارج الخطة

رمز الخدمة

151000012

وصف الخدمة

تنفيذ دورة عامة خارج خطة المركز.

هيكلية الخدمة

رئيسية

تصنيف الخدمة

غير مرتبط

أماكن تقديم الخدمة

مقر المركز

أوقات تقديم الخدمة

 – 16.00حتى 19.00مساءاً خالل أيام الدوام الرسمي

المستفيد من الخدمة

قطاع حكومي – قطاع أعمال  -منظمات

المدة الزمنية

المدة الزمنية للدورة التدريبية.

للحصول على الخدمة

 .1تعميم بالدورات التدريبية المراد تنفيذها بتوقيع السيد الوزير.

الوثائق المطلوبة

 .2طلب ترش ي ي ييية مم اة عمح المرش ي ي يية مرشي باس ي ي ييتمارة ترش ي ي ييية مس ي ي ييتو ية كامح
البيانات و موقعة مم المدير العام للجاة المرشحة ومم المرشة .
 .3استمارة تقييم للدورة توزع شي نااية البرنامج التدريبي.

الرسوم
الشروط الواجب توفرها
لتقديم الخدمة

مجاني
.1

اة عامة أو خاصة أو قطاع مشترك.

 .2وص ييول كتال الترش ييية خالل شترة تقديم الترش يييحات مرشي باس ييتمارة ترش ييية ل ح
مرشة مستو ية كامح البيانات المطلوبة.

 .3توشر شروط الترشية المحددة ل ح برنامج لدى المرشة للبرنامج.
 .4و ود الحد األدنى مم الترشي ي ي ي ي يييحات الالزم قامة الدورة بما ة يقح عم سي ي ي ي ي ييبعة

متدربيم.

 .1وصول تعميم بالدورات التدريبية المراد تنفيذها إلى الجاة المرشحة.
 .2كتال ترشي ي ي ييية مم الجاة مرشي باسي ي ي ييتمارة ترشي ي ي ييية ل ح مرشي ي ي يية و ل ح دورة إلى
المركز.
 .3د ارسية طلبات الترشيية واختيار مم تنطبي عليام شيروط كح برنامج وبما يتناسيب

خطوات الحصول على مع استيعال القاعات التدريبية قبح أربعة أيام مم بدء البرنامج التدريبي.

الخدمة

 .4تبليغ المعتذر عنام إن و دوا وأسبال اةعتذار قبح الدورة بثالثة أيام.
 .5تنفيذ البرنامج وتوثيي حضور المتدربيم.
 .6تقييم التدريب.
 .7منة شي يياادات حضي ييور للمشي يياركيم الذيم اتبعوا البرنامج وحققوا نسي ييبة الحضي ييور

المطلوبة.

هي 0963113714944 – 0963113715013

أرقام هاتف للتواصل
مع مقدم الخدمة

شي 0963113714745
www.mdpc.gov.sy
mdpcnew@gmail.com

المخرج الرئيسي من
الخدمة

تخريج عيدد مم العيامليم شي القطياع العيام والخيام والمشي ي ي ي ي ي ييترك شي مجيال البرنيامج

التدريبي ومنة شاادات حضور.

 .1حصي ييول المشي يياركيم على شي يياادات حضي ييور تعكو التزامام بالحضي ييور و ت دية

مؤشرات أداء الخدمة

التدريبات المطلوبة منام .

 .2استبيان رضا المتدربيم.

 .3العيدد المنياسي ي ي ي ي ي ييب للمتيدربيم المشي ي ي ي ي ي يياركيم يعكو كفياءة إقيامية اليدورات التيدريبيية
وشعاليتاا.

