إعالن
عن تدريب الطلبة في شركات القطاع الخاص
في موسم الصيف 2018
التسجيل االلكتروني

دولة الكويت

تعلن الهيئة العامة للقوى العاملة عن تنظيــم وتنفيذ مشـــروع تدريب الطلبــة (مستعدين) في موسم الصيف خالل الفترة من 2018/7/1
الي  2018/8/2وذلك بالتعاون مع شركات القطاع الخاص.

شروط االلتحاق بالبرنامج التدريبي للطلبة- :
.1
.2

.3
.4
.5

ان يكون المتقدم كويتي الجنسية.
ان يكون مسجال في إحدى المراحل التعليمية التالية:
أ  /طلبة المرحلتين الثالثة والرابعة بالتعليم الجامعي.
ب  /طلبة المرحلة الثانية في الكليات والمعاهد التي ال تتجاوز فيها مدة الدراسة عن عامين دراسيين.
ج  /طلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر من المرحلة الثانوية.
ان ال يكون مسجل في المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.
ان يكون متفرغا ً للمشاركة في أوقات البرنامج التدريبي صباحا ً أو مسا ًء بمعدل  4ساعات يومياً.
ان يكون قد اجتاز أكثر من نصف المقررات المطلوبة (للدبلوم والجامعة)

التسجيل وتحميل األوراق واختيار الفرص أليا:
التسجيل اآللي للمشروع اعتبارا من تاريخ  2018/4/22الي  2018/6/9على الرابط التاليwww.mgrp.org.kw :
(تطبيق التدريب مشروع تدريب الطلبة)
فعلي جميع الراغبين بااللتحاق بالمشروع التدريبي الدخول على الرابط واستكمال البيانات الشخصية وتحميل األوراق واختيار الفرص
التدريبية من الموقع

المستندات المطلوب تحميلها بالموقع االلكتروني:
.1
.2
.3
.4

صورة عن البطاقة المدنية.
صورة شخصية.
صورة عن اخر مؤهل دراسي أو شهادة لمن يهمه األمر من الجهة التعليمية التابع لها تفيد بالمرحلة الدراسية المقيد بها حالياً.
نموذج تحويل راتب صادر من البنك برقم الحساب واآليبان وأسم الفرع.

شروط عامة:
سيتم اختيار رغبات الترشح على الفرص التدريبية بعد التسجيل وإدخال البيانات وتحميل األوراق من الموقع االلكتروني
وبعدها سيتم التأكد من تحقق الشروط من قبل المختصين وسيتم اعتماد الفرص المناسبة اليا
•
•
•
•

سيتم استبعاد الطلبة غير المستوفين للشروط
التسجيل واختيار الفرصة التدريبية ال يعني القبول النهائي الى ان يتم اعتمادها من قبل المختصين في الهيئة
بعد االعتماد سيتم ترشيح األسماء للجهات المشاركة وسيتم اجراء المقابالت الشخصية مع المتدربين.
بعد االنتهاء واعتماد الفرص من قبل المختصين باإلمكان سحب نموذج اعتماد التسجيل من الموقع.

للتواصل عبر البريد االلكترونيtraining.mgrp@mgrp.org.kw :
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