رقم الخدمة 6
تنظيم دورة تدريب مستمر
تنظٌم دورة تدرٌب مستمر لصالح الجهات العامة فً عنوان من العناوٌن المعلنة فً خطة التدرٌب السنوٌة
وصف الخدمة
الوحدة التنظيمية المسؤولة عن الخدمة
مدٌرٌة التدرٌب المستمر
اسم الوحدة التنظيمية
 115948270داخلً 209
هاتف
train@ina.edu.sy
بريد إلكتروني
المستفيدون من الخدمة
 - 1الجهات العامة فً الدولة ،العاملون فً الجهات العامة للدولة
 - 2شركات ومؤسسات القطاع الخاص
 -3غٌر السورٌٌن
الوثائق المطلوبة للحصول على الخدمة
 - 1كتاب طلب تنظٌم دورة تدرٌبٌة ٌحدد عنوان الدورة المطلوبة
 -2قائمة بأسماء العاملٌن الذٌن سٌتبعون الدورة التدرٌبٌة وصفاتهم الوظٌفٌة
إجراء الخدمة
ٌ - 1علن المعهد سنوٌا ً خطته للتدرٌب المستمر تتضمن عناوٌن الدورات وتوارٌخ تنفٌذها وٌتواصل مع الجهات العامة للتعرٌف بخدماته فً تنظٌم دورات التدرٌب المستمر
 - 2فً حال أرادت جهة عامة الترشٌح إلى دورة من الخطة ننتقل إلى الخطوة التالٌة ،إما إذا أرادات الجهة العامة تنظٌم دورة فً موضوع خارج الخطة ،تتواصل مع مدٌرٌة التدرٌب المستمر
فً المعهد لرؤوٌة إمكانٌة تنظٌم الدورة واالتفاق على محتوى البرنامج التدرٌبً والمكان والتارٌخ.
 - 3ترسل الجهة العامة إلى المعهد كتابا ً ٌتضمن أسماء المرشحٌن الذٌن سٌتبعون الدورة
ً
 - 4فً حال اكتمال العدد الالزم لتنفٌذ دورةٌ ،رسل المعهد إلى الجهة العامة كتابا ً جوابٌا ٌعلمها بموافقته على تنفٌذ الدورة وٌتضمن مكان وتارٌخ ومدة التنفٌذ والرسم المتوجب على الجهة العامة
 - 5تختار مدٌرٌة التدرٌب المستمر المدرب (أو المدربٌن) الذي سٌنفذ الدورة وتنسق معه بشأن محتواها
ٌ - 6بدأ تنفٌذ الدورة فً التارٌخ المحددٌ ،سلم المتدربون الحقٌبة المتضمنة القرطاسٌة الالزمة والمادة التدرٌبٌة
ٌ - 7جهز رئٌس شعبة التنفٌذ والمتابعة قبل نهاٌة الدورة شهادات اتباع الدورة التدرٌبٌة للذٌن أتموها وٌتابع طباعتها وتوقٌعها
 - 8تختتم الدورة ،وٌسلم المتدبون استبٌانات تقٌٌم الدورة ،وٌستلمون شهاداتهم
ٌ - 9رسل المعهد إلى الجهة العامة كتابا ً ٌتضمن أسماء الذٌن أتموا الدورة بنجاح ومطالبة مالٌة تحدد المبلغ المتوجب على الجهة العامة وطرٌقة تسدٌده
االستمارات والنماذج المستخدمة في الخدمة
استمارة الترشٌح إلى برنامج تدرٌبً (متوفرة على الرابط )http://www.ina.edu.sy/tbl_images/file000120.17.2.2014.doc
التشريعات الناظمة
 - 1صك إحداث المعهد الوطنً لإلدارة العامة (المرسوم التشرٌعً رقم  27لعام  ،2002والمعدل بالمرسوم التشرٌعً  14لعام )2012
 - 2قرار وزٌر التعلٌم العالً رقم  6تارٌخ  2004/5/18المتضمن النظام المالً للمعهد.
 - 3قرار وزٌر التعلٌم العالً رقم  2تارٌخ  2011/7/11المتضمن الالئحة الداخلٌة للمعهد.
 - 4قرار وزٌر التعلٌم العالً رقم /6/م.و تارٌخ  2009/10/8المتضمن نسبة االلتزام بالبرنامج التدرٌبً للنجاح فً الدورة
مكان وتقديم الخدمة
 مقر المعهد الوطنً لإلدارة العامة -أو مقر الجهة العامة

 أو أي مكان آخر ٌتم االتفاق علٌهالتقانات المستخدمة في الخدمة
الحصول على استمارة الترشح إلى برنامج تدرٌبً على الشابكة (الرابط )http://www.ina.edu.sy/tbl_images/file000120.17.2.2014.doc
الرسوم المتوجبة على الخدمة
الرسوم المبٌنة أدناه هً للمتدرب الواحد عن الٌوم التدرٌبً الواحد ( 5ساعات تدرٌبٌة)

مدة الدورة
من  1إلى  7أٌام
من  8إلى ٌ 30وما ً
من  31إلى ٌ 90وما ً
ٌ 91وما ً فأكثر
الجواب على كتاب ترشيح لدورة تدريبية
تنفيذ دورة تدريبية

الرسم للسوريين ومن في حكمهم
 1500ل.س
 1200ل.س
 800ل.س
 600ل.س
الزمن الالزم للحصول على الخدمة
ٌومً عمل
إجراء ٌتبع آجاالً معٌنة

الرسم لغير السوريين
70 US$
60 US$
50 US$
40 US$

