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 مدرب إعالن استقطاب 
  التميز في خدمة الجمهورلدورة 

عاملين والتعليم عن عقد دورة تدريبية لمجموعة من الالتابع لوزارة التربية  لإلدارة والتدريبيعلن المعهد الوطني 
 في وزارة التربية والتعليم.

 الفترة الزمنية  عدد المجموعات عدد الساعات الفئة المستهدفة اسم الدورة م.

1. 
التميز في خدمة 

 الجمهور

 الموظفون مقدمو الخدمة للجمهور 

 الوزارة ومديريات التعليم  في مبنى
 شهر ابريل 2 18

 

 الدورةلهدف العام من ا 

وصواًل للتميز في الخدمة ضمن أفضل معايير  الجمهورتنمية قدرات ومهارات المشاركين في مجال خدمة 
 للجودة.

 للدورة: النتائج المتوقعة 

 ، يتوقع أن يكون المشارك قادرًا على أن:الدورةفي نهاية 

 .الخدمة المتميزة يعرف مفاهيم خدمة الجمهور وأنماط الجمهور وآليات ومتطلبات -
 .يتعامل بشكل فعال مع شكاوى الجمهور واعتراضاتهم -
للجمهور، من خالل معرفة وتطبيق االتجاهات الحديثة في تقديم الخدمة يحقق التميز في خدمته  -

 للجمهور.
 

 :محاور الدورة 
 والخدمة المتميزة. الجمهورمفاهيم خدمة  -
 معهم.أنماط جمهور الخدمة ومهارات التواصل والتعامل  -
 متطلبات تقديم الخدمة المتميزة. -
 األنماط البشرية ولغة الجسد وكيفية التعامل معها ضمن متطلبات اإلتيكيت. -
 إدارة التميز: مقومات ومتطلبات بناء بيئة مؤسسية متميزة. -
 التعامل مع شكاوى العمالء واعتراضاتهم. -
 االتجاهات الحديثة في تقديم الخدمة المتميزة. -
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 لإلعالن: شروط التقديم 
 أن يكون المتقدم حاصاًل على شهادة البكالوريوس على األقل. -
 أن يكون المتقدم قد مارس التدريب عامة وفي الموضوع المحدد خاصة. -
أن يقدم عرضًا فنيًا من خالل خطة تدريبية مهنية تتضمن األهداف واألنشطة واإلجراءات واألدوات  -

 الالزمة للتدريب.
 بالدوالر فقط حسب النموذج المرفق.جور التدريب أن يقدم عرضًا ماليًا أل -

 

  المهام 
 إعداد حقيبة تدريبية للموضوع تشتمل على )دليل المدرب، والمادة التدريبية، واألنشطة التدريبية( -
 لمعهد الوطني للتدريب.تنفيذ التدريب في ا -
 كتابة تقرير شامل حول التدريب بعد االنتهاء منه. -

 

  :اتمالحظ

 .%70ضرورة التركيز على التدريب العملي في الدورة من خالل أنشطة وتدريبات عملية بنسبة ال تقل عن  -
 تستقطع من أجر التدريب. %8المضافة ضريبة الخدمة  -
 CVتشتمل على )العرض الفني والمالي، ،   1يقدم العطاء بمظروف مغلق إلى اإلدارة العامة للشؤون المالية -

 م.22/03/2021 االثنينالمتقدم ، صورة الشهادات الثبوتية(. في موعد أقصاه 

 ( 0594393985) على جوال رقمالستفسار االتصال ل 
 

 العرض المالي للدوراتنموذج 
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