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اخلدمات املقدمة للجمهور 
 

: تنقسن الخدهات الوقدهة للجوهور إلى ثالث قطاعات

 القطاع العام  (1

 القطاع الخاص (2

 الوجتوع الوحلي (3

الوتطوعين  (4
 

اإلجراء البيان م 
 نشاط تدريبياسم الخدمة  1
 تدريب وتوعية تثقيفيةنوع الخدمة  2
 المديرية العامة لمدفاع المدنيالجياز المختص / القطاع 3
 إدارة التدريباإلدارة المختصة  4
 دائرة التدريب البحري/ دائرة التدريب والتأىيل الدائرة المختصة  5
 قسم تدريب المجتمع/ قسم تدريب الجميور القسم المختص  6

عنوان تقديم الخدمة  7

 دورة تدريبية 
  يوم تدريبي
  محاضرات توعوية وتثقيفية
  اإلخالء اآلمن في المؤسسات
  مناورة دفاع مدني
 زيارة ميدانية لمدفاع المدني 

رسوم الخدمة  8
مجانًا القطاع العام والمجتمع المحمي فقط ولكن تتحمل الجية الطالبة لمنشاط كافة 

 .تكاليف متطمبات التدريب العممي لمنشاط التدريبي ومواصالت المدربين

المستندات المطموبة  9

  مخاطبة رسمية من الجية الطالبة لمنشاط لمدير عام الدفاع المدني أو مدير
 .الدفاع المدني في المحافظة

 كشف بأسماء رباعية لممتدربين وأرقام ىوياتيم وجواالتيم وأماكن سكنيم. 
 صور ىويات المتدربين. 

تعتمد عمى عدد الساعات التدريبية لمنشاط التدريبي وأيام التدريب وعدد الساعات مدة تنفيذ الخدمة  10
 .اليومية فيي تتراوح من يوم تدريبي إلى أسبوعين

تقديم مخاطبة رسمية من الجية الطالبة لمنشاط إلى الدفاع المدني موضحًا  إجراءات الحصول عمى الخدمة  11
 :فيو البيانات التالية
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o عنوان النشاط المطموب 
o الفئة المستيدفة لمنشاط وعددىا 
o اسم ورقم جوال منسق النشاط 

شروط الخدمة  12

 .الحضور إلى إدارة التدريب لمتنسيق واالتفاق عمى تنفيذ النشاط التدريبي .1
 .تعبئة طمب النشاط التدريبي والتوقيع عميو في إدارة التدريب .2
 .توفير متطمبات التدريب العممي حسب النموذج المعد لذلك .3
تجييز قاعة تدريب بالوسائل التدريبية العامة أو دفع أجرة قاعة التدريب في  .4

 .الدفاع المدني
يابا .5  .توفير وسيمة نقل المدربين والمحاضرين ذىابًا وا 
 .التوقيع عمى تعيد خطي بتحمل كافة رسوم وتكاليف الدورة المذكورة أعاله .6

نماذج مرفقة  13

 نموذج طمب النشاط التدريبي 
 نموذج متطمبات التدريب العممي 
 نموذج تعيد خطي بتحمل كافة رسوم وتكاليف النشاط التدريبي 
 نموذج استمارة متدرب 

معمومات أخرى  14
حضار المستندات والوثائق  في أول لقاء يتم توزيع استمارة متدرب لتعبئتيا وا 

 .المطموبة الحقاً 

جية االتصال  15

احمد ياسين ــ / المديرية العامة لمدفاع المدني ــ غزة ــ تل اإلسالم ــ شارع الشييد
. مقابل الكمية الجامعية لمعموم التطبيقية

 2644102/3: رقم ىاتف البدالة
 138: رقم االتصال الداخمي

 dcd.altadreeb@gmail.com: البريد االلكتروني إلدارة التدريب
 


