SERVICE
ATTRIBUTES

DESCRIPTION

التفاصـــيل

العنــوان

SERVICE NAME

Internship Request

طلب تدريب عملي

االسم

DESCRIPTION

This service is provided by the Ministry of Works to university
students wishing to apply for an internship at the Ministry. This
service allows the trainees to complete their graduation requirements
and experience real work environment and how staff performs their
day-to-day activities.

تقدم هذه الخدمة من قبل وزارة األشغال إلى طلبة الجامعات الراغبين في الحصول على تدريب
 حيث تتيح هذه الخدمة للمتدربين فرصة الستكمال متطلبات التخرج وتجربة،عملي في الوزارة
.بيئة العمل وكيفية أداء الموظفين لألنشطة اليومية

الوصف

SERVICE LEVEL
AGREEMENT

OWNER

SERVICE LEVEL AGREEMENT

5 working days

 يوم عمل5

اتفاقية مستوى الخدمة

THE TIME IT TAKES TO
COMPLETE THE SERVICE

5 working days

 يوم عمل5

الوقت المستغرق إلنجاز الخدمة

GOVERNMENT ENTITY

Ministry of Works

وزارة األشغال

اسم الجهة الحكومية

إدارة الموارد البشرية
قسم التدريب والتطوير

اإلدارة

رئيس قسم التدريب والتطوير

المسمى الوظيفي للشخص المعني

DEPARTMENT
DESIGNATION OF THE PERSON
IN CHARGE

USER GROUP

Individuals

REQUIRED
DOCUMENTS
AND
INFORMATION
CHANNELS’
DETAILS,

Governmental Entities

NGOs

األفراد

مؤسسات القطاع الخاص

الجهات الحكومية

المنظمات األهلية

Not applicable

ال ينطبق

العمر

NATIONALITY

Not applicable

EXPERIENCE

The applicant should be a university
student in the third or fourth year

FINANCIALS

AGE

ELIGIBILITY
CRITERIA

Businesses

Human Resources Directorate
Training and Development Section
Chief, Training and Development
Section

ال ينطبق

الجنسية

يجب أن يكون مقدم الطلب طالبا ً في السنة
الثالثة أو الرابعة من الجامعة

الخبرة والمؤهالت

Not applicable

ال ينطبق

المعلومات المالية

READINESS

Not applicable

ال ينطبق

الجاهزية

EXCEPTIONS

Not applicable

ال ينطبق

استثناءات

OTHER

The training must be part of the
university graduation requirements

يجب أن يكون التدريب جزءا من متطلبات
التخرج للدراسة الجامعية

أخرى

1.
2.
3.
4.
5.

السيرة الذاتية
كشف الدرجات
) تفاصيل االتصال، االسم،بيانات مقدم الطلب (الجنسية
نسخة من رسالة الجامعة
نسخة من البطاقة الذكية

Curriculum Vitae
University Transcript
Personal Details (Nationality, Name, Contact Details)
Copy of University Letter
Copy of Identity Card (CPR)

CHANNEL

CHANNEL LOCATION

CHANNEL
AVAILABILITY

TRANSACTI
ON
VOLUME

حجم التعامل

أوقات عمل
القنوات

موقع القناة

القناة

.1
.2
.3
.4
.5

اتفاقية مستوى
الخدمة

الجهة الرسمية
مستخدمي الخدمة

المعايير المحددة

المستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتندات
والمعلومتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات
المطلوبة
القنوات

SERVICE
ATTRIBUTES
LOCATIONS
AND
AVAILABILITY
FEE
FINE / PENALTY
PAYMENT
METHODS

التفاصـــيل

DESCRIPTION
Website

https://www.works.gov.b
h/English/internships/Pag
es/default.aspx

24/7

30/Month

 في الشهر30

الموقع اإللكتروني
ال ينطبق

Not applicable

ال ينطبق

الرسوم المترتبة
الغرامات المترتبة

Not applicable

ال ينطبق

آلية الدفع

ACTIVITY DESCRIPTION

Visit Ministry of Works website.
choose the Internship service to submit all
required information and documents.
Ministry of
Send an email to notify the applicant of
Works
receiving the application.
Review and ensure that all the required
documents and information are complete.
Ministry of
In case the submitted information and
Works
documents are incomplete, the applicant
will be notified by telephone to complete
the missing documents and information.
In the case of submitted documents and
Ministry of
information are complete, to review the
Works
application to ensure the availability of
training vacancy at the Ministry of Works.
In case the training vacancy is available,
Ministry of
an email will be sent to the applicant to
Works
notify him about internship details
(Duration, Department, Contact Number).
In case the training vacancy is not
Ministry of
available, an email will be sent to notify
Works
the applicant of application rejection.
One Way Interaction
Two Way Interaction
Static
Information

ACTIVIT
Y TIME /
SLA

مدة العملية

وصف العملية

.زيارة الموقع اإللكتروني التابع لوزارة األشغال
اختيار خدمة التدريب العملي لتسليم جميع
.ً المستندات والمعلومات المطلوبة إلكترونيا
إرسال بريد إلكتروني إلشعار مقدم الطلب باستالم
.الطلب

Applicant

NATURE OF
SERVICE
SEASONALITY

https://www.works.gov.b
h/arabic/internships/page
s/default.aspx

Not applicable

ACTIVITY
OWNER

PROCESS

على مدار
الساعة

العنــوان

All year long

1 week

المسؤول عن العملية

مقدم الطلب
وزارة األشغال

المراجعة والتأكد من استكمال جميع المستندات
.والمعلومات المطلوبة
في حال عدم تقديم جميع المستندات والمعلومات
المطلوبة يتم إبالغ مقدم الطلب عبر الهاتف
.الستكمال المستندات والمعلومات الناقصة

وزارة األشغال

،في حال استكمال المستندات والمعلومات المطلوبة
يتم مراجعة الطلب والتأكد من توفر الشواغر
.التدريبية للمتدربين في وزارة األشغال

وزارة األشغال

 يتم إرسال بريد،في حال وجود شاغر تدريبي
إلكتروني إلى مقدم الطلب إلبالغه بتفاصيل
التدريب العملي (مدة التدريب والقسم ورقم
.)االتصال

وزارة األشغال

 يتم إرسال بريد،في حال عدم وجود شاغر تدريبي
.إلكتروني لمقدم الطلب إلبالغه برفض الطلب

وزارة األشغال

اإلجراءات

 أسبوع1

معاملة عن طريق طرف واحد

معاملة عن طريق طرفين

معلومات متاحة

طبيعة الخدمة

على مدار السنة

موسم الخدمة

SERVICE
ATTRIBUTES

DESCRIPTION

CATEGORY

Training

التدريب

Not applicable

ال ينطبق

Not applicable

ال ينطبق

Not applicable

ال ينطبق

Not applicable

ال ينطبق

PRE-REQUISTE
SERVICES
RELATED
SERVICES
RELATED
STAKEHOLDERS
FAST PASS
KEYWORDS

Ministry of Works, Individuals, Individual, Internship, Training, Work
Environment, Trainees, Trainee.

التفاصـــيل

، المتدرب، المتدربين، بيئة العمل، تدريب، تدريب عملي، فرد، افراد،وزارة األشغال
.االحترافية

العنــوان
فئة الخدمة
الخدمات المطلوبة
مسبقا
الخدمات األخرى
المرتبطة بالخدمة
الجهات األخرى
المرتبطة بالخدمة
الخط السريع
الكلمات ذات العالقة
بالخدمة

