
 

 

 

 

  

 دليل تعليمات التدريب

 
األهليةلمنشآت التدريب     

 لتنظيم والمھني التقني للتدريب العامة بالمؤسسة األهلي للتدريب العامة اإلدارة من الدليل هذا  صدر

وأدلة   ماتيمن تعل همحل ما سبق حليو اتھا،يالمرخصة من قبلھا وفقا لًصالح ةياألهل ةيبيالتدر العملية

 .بيللتدر
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 الفصل األول: التعريفات

 (: 1المادة ) 

السياق   هذه التعليمات المعاني الموضحة أمام كل منھا مالم يقتض   فييقصد بالعبارات والمصطلحات التالية أينما وردت  

 خالف ذلك. 

 ھني. الم: المؤسسة العامة للتدريب التقني والمؤسسة

 ا من المؤسسة. ھل المرخصالمنشأة التدريبية األهلية  : التدريبيةالمنشأة 

 منشآت التدريب األهلية.  في لالئحة التدريب  التنفيذيةالقواعد واإلجراءات : ذية القواعد التنفي 

ي  ف  : التعليمات الصادرة من المؤسسة لتنظيم القبول والتسجيل والتدريب واالختبارات وإصدار الشھاداتتعليمات التدريب 

 .المنشأة التدريبية

 منشأة تدريبية. في: الملتحق أو الملتحقة بالتدريب بأحد البرامج التدريبية  المتدرب 

التأهيلي  : برامج غير أكاديمية مختلفة االشكال والمستويات والمدد وتشمل الدبلوم التدريبي والبرنامجالبرامج التدريبية 

 إلى:  وتتقسم ،والدورة التأهيلية والدورة التطويرية 

 .يعادلھاما  : برنامج تدريبي مدته من سنتين إلى ثالث سنوات بعد شھادة المرحلة الثانوية أوتدريبي دبلوم  .١

 : برنامج تدريبي مدته من سنة إلى أقل من سنتين.برنامج تأهيلي. 2

 أكثر من ستين ساعة. : برنامج تدريبي مدته أكثر من شھر إلى أقل من سنة وعدد ساعاته التدريبية دورة تأهيلية. 3

 : برنامج تدريبي ال يزيد مدته عن شھر واحد وعدد ساعاته التدريبية ال تزيد عن ستين ساعة. دورة تطويرية. 4

 ساعات تدريبية محددة.  إلنھاء: مدة زمنية محددة  التدريبية الفترة  

 خالل العام الواحد.  ذ: الفترات التدريبية التي تنفالعام التدريبي

 تدريبية ال تقل مدتھا عن ستة عشر أسبوعاً شاملة فترة التسجيل واالختبارات.  فترة:  الفصل التدريبي 

 : فترة تدريبية ال تقل مدتھا عن عشرة أسابيع شاملة فترة التسجيل واالختبارات. ع التدريبيبالر

 دريبي بنظام الفصل التدريبي أو الربع التدريبي. : الفترات التدريبية المنفذة خالل العام الت نظام التدريب 

كل  في لعام التدريبي ومواعيد التسجيل والتدريب واالختبارات في ا: جدول سنوي يحدد الفترات التدريبية التقويم التدريبي 

 فترة تدريبية. 

 ة تنفذ في فترة تدريبية محددة. : مادة تدريبية محددرر المق

 مقررات والتي تمثل متطلبات البرنامج التدريبي مج التدريبي من موضوعات ومھارات أو: محتوى البرناالخطة التدريبية 

 البرنامج. ذموزعة على مدة تنفي 

األسبوعي   دقيقة أو التدريب العملي أو الميداني 60حاضرة النظرية األسبوعية التي ال تقل مدتھا عن  م: الالساعة المعتمدة 

 دقيقة.  ١20الذي ال تقل مدته عن  

 كل فترة تدريبية.  في: كشف يشمل المقررات التي تدرب عليھا المتدرب ونتائجھا جل التدريبي الس
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 نھاية الفترة التدريبية.  في ة التدريبية أالمقرر تعقده المنش في : اختبار   اختبار الفترة

 الدرجة التي تقيم بھا أعمال المتدرب أثناء الفترة التدريبية من االختبارات واألنشطة التدريبية :  درجة أعمال الفترة

 والعملية المختلفة المتصلة بالمقرر. 

 كل مقرر خالل اختبارات نھاية الفترة التدريبية.  في : الدرجة التي يحصل عليھا المتدرب درجة اختبار الفترة 

 عمال الفترة ودرجة االختبار لكل مقرر. : مجموع درجة أالنهائية الدرجة 

 االختبار الشامل : 

نھوا  أ لوم الذينب البرنامج التأهيلي أو الد ذتحقين بالمنشأة التدريبية المرخص لھا تنفي للملاختبار تعقده المؤسسة للمتدربين 

 الدبلوم بنجاح.  متطلبات البرنامج التأهيلي أو

 التدريب التعاوني: 

في   وينفذ ، محدد بساعات تدريبية حسب الخطة التدريبية المعتمدة للبرنامج التأهيلي أو الدبلومعبارة عن مقرر تدريبي 

 منشآت قطاع األعمال أو القطاع الحكومي وفق ضوابط وآليات محددة. 
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 الفصل الثاني: أحكام عامة

 (: 2المادة ) 

 للقبول بالمنشأة التدريبية ما يلي:  يشترط

نظامية سارية   أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو أحد مواطني دول مجلس التعاون الخليجي أو مقيم لديه إقامة  .١

 ول. فعالم

 . أن يكون حاصالً على المؤهل المطلوب لاللتحاق بالبرنامج التدريبي. 2

 المھارة.  إتقانآال يكون لدى المتقدم إعاقة تمنعه من  .3

 الشروط والوثائق المحددة وقت التقديم. في . أن يستو 4

 : ( 3المادة ) 

 إطار البرامج التدريبية المرخص بھا من المؤسسة.  في تلتزم المنشأة التدريبية بمزاولة النشاط التدريبي 

 (: 4المادة ) 

 تحقين بالبرامج التدريبية حسب النماذج المعدة لھذا الغرض. لالم لمتدربيناتحتفظ المنشأة التدريبية ببيانات 

 (: 5المادة ) 

 المنشأة التدريبية ما يلي:  فييجب أن يحوي نموذج طلب التسجيل  

 المعلومات الشخصية والتعليمية للمتدرب وبيانات االتصال.  .1

 . مسمى البرنامج التدريبي ومدته وتاريخ بداية التدريب. 2

 التدريب واالنسحاب منه.  في أة التدريبية والشروط المالية الخاصة باالنتظام ششروط و رسوم التدريب بالمن  .3

واالختبار    . تعليمات التدريب الصادرة من المؤسسة المنظمة للحضور والغياب والحرمان واالنسحاب وفترة التدريب4

 والشھادة الممنوحة عند اكمال البرنامج التدريبي.

 ھد المتدرب بقبوله الشروط والتعليمات والتوقيع بذلك. تع .5

 نشأة التدريبية على نموذج طلب التسجيل. ملامصادقة  .6

 (: 6المادة ) 

شخصية    وصورة  ھوية،ة التدريبية تحمل اسم المتدرب؛ ورقم الشأة التدريبية بطاقة للمتدرب تختم بختم المن أتصدر المنش

 للمتدرب. 

 : ( 7المادة ) 

  في  ورد  ما يمات جزء من القواعد التنفيذية وتسري أحكامھا وموادها على المنشأة التدريبية وذلك حسب تعد هذه التعل

 تنفيذية.القواعد ال
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 الفصل الثالث : التعليمات المنظمة للتدريب وفقاً لنوع البرنامج التدريبي

 

 أوالً: الدورات التطويرية 

 : ( 8المادة ) 

ال   -  الدورات التطويرية بالتعليمات التي تصدرها المؤسسة ومنھا على سبيل المثال ذتنفتلتزم المنشأة التدريبية التي 

 ما يلي:  -الحصر 

 عدم البدء بالتسجيل أو التدريب أو اإلعالن إال بعد اعتماد الدورة التطويرية من المؤسسة.  .١

المعتمدة خالل   برنامج التسجيل وفق اآلليةفي ين الذين حضروا الدورة ب تدرلم. عند انعقاد الدورة يتم تسجيل أسماء ا2

 يومين من تاريخ بدء الدورة. 

  في تسجيلھم  . بعد انتھاء الدورة تقوم المنشأة التدريبية بإصدار شھادات حضور للمتدربين الذين حضروا الدورة وتم3

ويمكن تصديق الشھادة من  ، للنموذج المعتمدقاً ف سم الدورة ومدتھا ورقم اعتمادها و ا وتتضمن الشھادة  ،برنامج التسجيل

 القواعد التنفيذية.   فيالمؤسسة لمن يرغب بعد سداد األجور الموضحة  

 ثانياً: الدورات التأهيلية 

 (: تعليمات القبول والتسجيل والتدريب 4المادة ) 

 تلتزم المنشأة التدريبية التي تنفذ الدورات التأهيلية بالتعليمات التالية: 

 حفظ ملف لكل متدرب يحوي الوثائق التالية:  ١

 فعول. موية الوطنية أو اإلقامة سارية الھأ. صورة ال

 ب. صورة طبق األصل من المؤهل الدراسي المطلوب لاللتحاق بالدورة وفقاً لشروط كل دورة. 

تاريخ   -التدريبي  برنامجبيانات ال -بيانات االتصال   -ج. نموذج طلب التسجيل يتضمن: )البيانات الشخصية والتعليمية  

 المتدرب عليھا.  وتوقيع  ،أنظمة المنشأة التدريبية( -تعليمات وأنظمة المؤسسة   -بداية التدريب  

 د. صورة من الشھادة التي يحصل عليھا المتدرب بعد اجتياز الدورة. 

عشر يوماً   لمعتمدة خالل خمسةلية ابرنامج التسجيل وفق اآل في سجلين بكل دورة تأهيلية مال المتدربين. تسجيل أسماء 2

 من تاريخ بدء الدورة وال يجوز اإلضافة أو التعديل بعد ذلك إال بموافقة المؤسسة. 

  بموافقة . تدريب كامل محتوى الدورة وفق المدة المحددة بالخطة التدريبية المعتمدة من المؤسسة وال يجوز تعديلھا إال3

 ة مخالفة ذلك. وتتحمل المنشأة التدريبية مسؤولي  ،ةالمؤسس 

 الدورة توزيعاً مناسباً.  ذ. توزيع محتوى الخطة التدريبية للدورة التأهيلية على مدة تنفي 4

المنشأة   وتقوم  ،لكل دورة تأهيلية وفق اآللية والنماذج المعتمدة من المؤسسة المتدربينحضور وغياب . متابعة وتوثيق 5

من   %25غيابه عن  و حال زادت نسبة  ،من إجمالي ساعات الدورة %١0بإشعار المتدرب عند تجاوز نسبة غيابه عن 

 عذر تقبله المؤسسة.  ما لم يكن لديه ،إجمالي ساعات الدورة فيرفع للمؤسسة بذلك لطي قيده من الدورة
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للدورة وفق   رة التأهيلية بالبرنامج وذلك يعد انتھاء المدة النظاميةالمتقدمين لتأدية اختبار الدو المتدربينتسجيل أسماء . 6

 اآللية المعتمدة. 

 المؤسسة:  ما لم يكن هناك مبررات تقبلھا هأي من الحالتين الواردة أدنا فييطوى قيد المتدرب من الدورة التأهيلية . 7

 آ. إذا صدر بحقه قرار فصل بسبب أخالقي أو سلوكي. 

 من إجمالي ساعات الدورة.  %25لتدريب فترة تزيد عن ب. إذا انقطع عن ا

 تعليمات اختبار الدورة التأهيلية  (: 10) المادة 

والتصديق  ، والقيام بعملية التصحيح وإخراج النتائج ،راف على اختبار الدورة التأهيليةشتقوم المؤسسة باإلعداد واإل . ١

 ذلك. ل حددة مأو خارجھا وفقاً للضوابط ال ولھا أن تعھد بذلك ألي جھة داخل المؤسسة ، على الشھادات

 

وللمؤسسة تعديل الحد  لمؤسسة،  من درجات االختبار الذي تجريه ا %60يجتاز المتدرب الدورة التأهيلية عند حصوله على 

 بعض مواضيع االختبار. فيالمطلوب للدرجات 

 يتم توزيع التقديرات حسب التالي: . 3

 التقدير باللغة االنجليزية  العربية التقدير باللغة  حدود الدرجة 

 Excellent ممتاز ١00إلى  90من 

 Very Good جيد جدا  90إلى أقل من  80من 

 Good جيد 80إلى أقل من  70من 

 Pass مقبول 70إلى أقل من  60من 

 Fail راسب  60أقل من 

 

االختبارات   تجاه المراقب أو يخالف تعليماتكل متدرب يغش أو يحاول الغش أو يصدر منه سوء سلوك غير مقبول . 4

 االختبار.  في راسباً  يحرر له محضر بذلك ويعتبر

مدة ال تقل عن    حال رسوبه أو غيابه عن االختبار التقدم للمنشأة التدريبية بطلب إعادة االختبار بعد مضي في للمتدرب . 5

 خمسة عشر يوماً من تاريخ إعالن نتيجته.

لغرض تحسين   تدرب الذي يجتاز االختبار بتقدير مقبول فقط يمكنه التقدم للمنشأة التدريبية بطلب إعادة االختبارمال. 6

ً  ،د مضي مدة ال تقل عن شھر من تاريخ إعالن نتيجتهتقديره بع بموافقته على إلغاء نتيجة اختباره   بعد توقيعه تعھداً خطيا

وترصد له النتيجة الجديدة بعد إلغاء نتيجة االختبار   مع طلب إعادة االختبار -ان صدرت  -اق أصل الشھادة فالسابق وإر

 السابق. 

وتعتمد النتيجة ،  مراجعة اختبار الدورة التأهيلية خالل شھر واحد فقط من تاريخ إعالن النتيجةللمتدرب التقدم بطلب . 7

 التي يحصل عليھا المتدرب بعد اعادة التصحيح. 

 ر عقد اختبار المتدرب من مدينة إلى مدينة أخرى وفق المبررات التي تراها.قللمؤسسة الموافقة على نقل م. 8
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سنوات    الدورة التأهيلية اذا مضى على نھايتھا خمس فيدم بطلب االختبار أو إعادة االختبار  ال يحق للمتدرب التق. 9

 الدورة من جديد.  في وعليه التسجيل  ،فأكثر

وفق    الذين اجتازوا االختبار المطلوب للدورة من قبل المؤسسة  المتدربينة التدريبية بإصدار شھادات أتقوم المنش .10

 النتيجة.  وتصديقھا من المؤسسة وتسليمھا للمتدربين خالل شھر واحد من تاريخ إعالن نموذج الشھادة المعتمد

 

 موالدبلوالثاً: البرامج التأهيلية  ث

 تعليمات القبول والتسجيل  (: 11) المادة 

 البرنامج التأهيلي والدبلوم بالتعليمات التالية:  تنفذالتدريبية التي  المنشأةتلتزم 

 حفظ ملف لكل متدرب يحوي الوثائق التالية: .  8

 صورة البوية الوطنية أو اإلقامة سارية المفعول.   .أ

 ب. صورة طبق األصل من المؤهل الدراسي المطلوب لاللتحاق بالبرنامج وفقاً لشروط كل برنامج.

تاريخ بداية   -التدريبي  بيانات البرنامج -رقم االتصال   -: )البيانات الشخصية والتعليمية  ج. نموذج طلب التسجيل يتضمن

 المتدرب عليھا.  أنظمة المنشأة التدريبية(؛ وتوقيع -تعليمات وأنظمة المؤسسة   -التدريب 

 كل فترة تدريبية.  فيد. كشف بالمقررات التي تدرب عليھا والنتائج التي حصل عليھا المتدرب  

 . صورة من الشھادة والسجل التدريبي التي يحصل عليھا المتدرب بعد تخرجه. ـه

 ي كل فترة تدريبية وفقاً للتقويم التدريبي المعتمد من المؤسسة. ف التقيد بفترات القبول والتسجيل . .  9

التسجيل   برنامج في ريبية المسجلين بالبرنامج التأهيلي والدبلوم وتسجيل مقررات الفترة التد المتدربينتسجيل أسماء  .10

من المؤهل المطلوب   مع ارفاق صورة طبق األصل  ،التقويم التدريبي فيالمواعيد المحددة   في وفق اآللية المعتمدة وذلك 

 لاللتحاق بالبرنامج للمسجلين الجدد. 

 (: تعليمات نظام التدريب12المادة ) 

 يكون التدريب باالنتظام وليس باالنتساب. .  ١

)الفصل التدريبي  التدريبيةلتطبيق إحدى الفترات  الربعيا الفصلي أو ھالتدريبية نظام التدريب األنسب ل المنشأةتحدد .  2

 المنشأة التدريبية. فيع التدريبي( بشرط تطبيق نظام تدريبي واحد فقط  ب أو الر

اضافة فترة تدريبية   ويمكن ،تقويم التدريبينظام التدريب الفصلي الى فصلين تدريبيين وفق ال في يقسم العام التدريبي .  3

  ةالمؤسس ة فق ساعة بعد موا ١2 تقل مدتھا عن عشرة أسابيع وال تزيد عدد ساعاتھا التدريبية المعتمدة عن الصيف ال في

 . على ذلك

 عي الى أربعة أرباع تدريبية وفق التقويم التدريبي. ب نظام التدريب الر في يقسم العام التدريبي .  4

في  المحددة   نھاء متطلبات التخرج هي ضعف مدة البرنامج التدريبيالمنشأة التدريبية إل فيمدة النظامية للمتدرب  ال.  5

وال يجوز   ،عن التدريب فيھا بما فيھا الفترات التدريبية التي انسحب منھا أو حرم فيھا أو انقطع ،ةالمعتمدالخطة التدريبية 

 سة. تجاوز هذه المدة إال بعد موافقة المؤس
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على   التدريب أيامتلتزم المنشأة التدريبية مع بداية كل فترة تدريبية بتزويد المؤسسة بجدول مفصل يشتمل على . 6

 ورمز المقرر.  وتحديد مكان المحاضرة ومكان التدريب العملي واسم المدرب ، المقررات باليوم والتاريخ والساعة

 المؤسسة.   التدريبية المعتمدة للبرنامج التدريبي وال يجوز التعديل عليھا إال بموافقةتلتزم المنشأة التدريبية بالخطة . 7

 التدريبية.  يتم تسجيل المقررات للمتدربين حسب ترتيب وتوزيع مقررات الخطة التدريبية المعتمدة على الفترات. 8

  في معتمدة و ( ساعة 22الفصل التدريبي ) يفمكن تسجيلھا للمتدرب  مال ةالمعتمدالحد األعلى لعدد الساعات التدريبية . 9

 المؤسسة.  ويستثنى من ذلك المتدرب المتوقع تخرجه بعد موافقة  ،ساعة معتمدة (19)الربع التدريبي 

تخرجه بعد    ويستثنى من ذلك المتدرب المتوقع  ، تطلب السابقالمال يتم تسجيل أي مقرر له متطلب إال بعد اجتياز  .10

 موافقة المؤسسة. 

 (: تعليمات االنتظام واالنسحاب واالنتقال 13مادة ) ال

،  المؤسسة ين لكل برنامج تأهيلي أو دبلوم وفق اآللية والنماذج المعتمدة من ب تدرمل امتابعة وتوثيق حضور وغياب .  ١

حال زادت    في و  ،المقرر من إجمالي ساعات  %10وتقوم المنشأة التدريبية بإشعار المتدرب عند تجاوز نسبة غيابه عن 

  وال يحق له  ، (Fله تقدير )ه( أو ) قرر ويرصد مال  في راسباً  من إجمالي ساعات المقرر فإنه يعتبر %25نسبة غيابه عن 

 على عذر مقبول لديھا.  اء بناءثن نھاية الفترة التدريبية؛ وللمؤسسة االست  فيدخول اختبار المقرر  

خالل اسبوعين    ة المؤسسلھا بموافقة المنشأة التدريبية بعد إشعار يجوز للمتدرب حذف بعض المقررات التي قام بتسجي .  2

 التدريبي.  المتدرب سجل في  وال تظھر هذه المقررات بعد قبول حذفھا   ،من بداية الفترة التدريبية

وذلك قبل    والمؤسسة يجوز للمتدرب االنسحاب من مقرر/ المقررات التي تم تسجيلھا بعد إشعار المنشأة التدريبية  .  3

المقررات التي انسحب منھا   وال تحتسب للمتدرب نتائج (، Wمضي نصف مدة الفترة التدريبية ويرصد له التقدير )ع( أو ) 

)يجوز   ،المدة الالزمة إلنھاء متطلبات التخرج العدل التراكمي ولكن تحتسب الفترة التي انسحب منھا من  فيوال تدخل  

اء بناء على عذر مقبول  ثن وللمؤسسة االست  ،البرنامج التدريبي ن خالل مدةاالنسحاب لفصل تدريبي واحد أو ربعين تدريبيي 

 لديھا(. 

المؤسسة قبل   نشأتين وأخذ موافقة منفس التخصص بعد موافقة ال في تدرب من منشأة تدريبية ألخرى الميجوز انتقال .  4

فترة التسجيل وتحتسب له المقررات   ويكون النقل خالل ، ل منھاقمنت لالتدريبية ا المنشأةعلى أال يكون مفصوالً من  ،االنتقال

  ي حالة تغيير التخصص تعادل له المواد وفق ف  أما ،نتقل منھاالمالمنشأة التدريبية  فيالتي تدرب بھا ونتائجه السابقة  

 (. ١4المادة رقم ) في شروط المعادلة الواردة 
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 تعليمات المعادالت (: 14)المادة  

 لمؤسسة وفقاً لما يلي: اررات بعد موافقة تتم معادلة المق

 البرنامج التأهيلي أو الدبلوم.  فيررات  قأوالً: ال يتم معادلة الدورات التدريبية أو الشھادات االحترافية بم

 ق الشروط التالية: ف ثانياً: يجوز معادلة المقررات التدريبية التي سبق للمتدرب اجتيازها و

 ملكة. مالفي كلية أو جامعة معترف بھا  ،منشأة تدريبية فيأن يكون قد تدرب عليھا   .1

 . أن يكون المتدرب قد اجتاز المقرر المطلوب معادلته قبل التحاقه بالبرنامج.2

 طلوب معادلته. م . أن يتضمن المقرر الذي تم انھاؤه بنجاح جميع مفردات المقرر ال3

 طلوب معادلته. م ال. أن تكون ساعات التدريب تساوي أو تزيد عن ساعات المقرر 4

،  التخصصية سنوات للمقررات   (3تدرب للمقرر المطلوب معادلته أكثر من ثالث )المال يكون قد مضى على اجتياز أ. 5

 ررات العامة. ق( سنوات للم5أوخمس )

 المقرر المطلوب معادلته عن "جيد".  في  آال يقل تقديره .6

المطلوب    من إجمالي الساعات المعتمدة للبرنامج التأهيلي أو الدبلوم %30. أال تزيد نسبة )الساعات( المعادلة عن 7

 االلتحاق به. 

البرنامج   ي البرنامج( الذي تدرب فيه ال يقل عن مستوى دخولفأن يكون مستوى الدخول للبرنامج )مؤهل القبول  .8

 طلوب االلتحاق به. مال

ً مقإذا كان محتوى هذه ال درر واح قررات( بمقعة مومجم) ر  قرر من مث لة أكدعاز مويج ثالثا:  لمحتوى المقرر   ررات مشابھا

 المطلوب معادلته. 

 االسم والساعات؛ وذلك عند التحويل من تخصص الى آخر.  في عادلة للمقررات المتطابقة المتتم  رابعاً:

معدل   السجل التدريبي للمتدرب المقررات المعادلة له بعبارة "معادلة" وال تحتسب هذه المقررات ضمن فييثبت   خامساً:

 المتدرب بسجله التدريبي.

 اق المستندات التالية: فيتم إر  سادساً:

 طلوب معادلتھا ويصادق عليه من المنشأة التدريبية.م ر/ المقررات اللمقرنموذج المعادلة محدد به ا  .1

 مصدقة من السجل التدريبي للمتدرب. . صورة 2

 ررات المطلوب معادلتھا )اذا كان تدرب عليھا من كلية أو جامعة(. مق. صورة مصدقة من وصف المقرر/ ال3

 . مخالصة مصدقة من المنشأة التدريبية المنتقل منھا.4
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 (: تعليمات االنذارات وطي القيد 15المادة ) 

فترة    خالل  (5.00من  2.00المنشأة التدريبية إذا انخفض معدله التراكمي عن )يوجه للمتدرب إنذار من قبل  .١١

 ويتم اشعار المؤسسة بذلك.  ،تدريبية

بلھا  قرات ت رمب  أي من الحالتين الواردة أدناه ما لم يكن هناك في يطوى قيد المتدرب من البرنامج التأهيلي أو الدبلوم  .12

 ة: المؤسس 

 بسبب أخالقي أو سلوكي. . إذا صدر بحقه قرار فصل أ

 (. ١2نھاء متطلبات التخرج التي حددتھا لمادة )المدة النظامية إل في ب. إذا لم ينه تدريبه 

 (: تعليمات اختبارات القترة التدريبية للبرنامج التأهيلي والدبلوم 16المادة ) 

 التقويم التدريبي.  في حددة التدريبية بعقد اختبارات الفترة التدريبية حسب المواعيد الم المنشأةتلتزم  .١

وكشف   ،الفترة التدريبية قبل أسبوع من بداية اختبارات الفترة التدريبية بتزويد المؤسسة بجدول اختبارات  المنشأة . تقوم 2

وأسماء لجنة النظام المراقبة   ، الغياب بأسماء المتدربين الذين يحق لھم دخول اختبار الفترة والمنسحبين والمحرومين بسبب

 االختبار.  على

المقررات التي    يتم حساب معدل الفترة بقسمة مجموع نقاط التقديرات النھائية على مجموع عدد الساعات المعتمدة لكل .  3

 التقدير.  وزن  في فترة تدريبية واحدة. وتحتسب النقاط بضرب عدد الساعات  في تدرب عليھا المتدرب 

 مثال: 

 النقاط التقديروزن  رمز التقدير عدد الساعات  المقرر

 9 4.5 ب+  2 حاسب  ١0١

 9 3 ج 3 إنجل  ١0١

 ١6 4 ب  4 حاسب  ١0١

 ١5 5 أ 3 رياض ١0١

 ١5 5 أ 3 حاسب  ١١2

 

 64 مجموع النقاط 

 ١5 مجموع الساعات 

 

  -معدل الفترة  
64

15
 ا(. تقدير الفترة )جيد جد 4.27 – 
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المقررات التي   التقديرات النھائية على عدد الساعات المعتمدة لكليتم حساب المعدل التراكمي بقسمة مجموع نقاط . 4

 جميع الفترات التدريبية.  في تدرب عليھا المتدرب 

 . يحتسب التقدير الذي يحصل عليه المتدرب لكل مقرر كما يلي: 5

 وزن التقدير رمز التقدير التقدير باللغة اإلنجليزية  التقدير باللغة العربية  الدرجة 

 A+ 5.0 أ+ Above Excellent ممتاز مرتفع ١00إلى  95

 A 4.75 أ Excellent ممتاز 95إلى أقل من  90

 B+ 4.5 ب+  Above Very Good جيد جدا مرتفع 90إلى أقل من  85

 B 4.0 ب  Very Good جيد جدا  85إلى أقل من  80

 C+ 3.5 ج+  Above Good جيد مرتفع 80إلى أقل من  75

 C 3.0 ج Good جيد 75إلى أقل من  70

 D+ 2.5 د+  Above Pass مقبول مرتفع 70إلى أقل من  65

 D 2.0 د Pass مقبول 65إلى أقل من  60

 0.١ F هـ Fail راسب  60أقل من 

 - P ن Pass اجتياز -----------

 - W ع Withdrawal منسحب  -----------

 - IC ل  Incomplete غير مكتمل -----------

 

الفترة نسبة ال   لكل مقرر على درجة أعمال الفترة ودرجة االختبار لكل مقرر ويحدد ألعمال النھائيةتشتمل الدرجة  . 6

 للمقرر.  وتخصص الدرجة المتبقية الختبار الفترة  ،من الدرجة النھائية لكل مقرر %40عن  تزيد

أسئلة    طالع على نماذج أة التدريبية ولھا اال ي المنشفتشرف المؤسسة على اختبارات الفترة التدريبية التي تعقد  .7

ذلك بأي جھة داخل أو  في ا أن تستعين ھول ،جديدة  أسئلة الختبارات التي تعدها المنشأة التدريبية والتعديل عليھا أو وضع ا

 خارج المؤسسة. 

 اليوم الواحد.  فيأكثر من مقررين  فياختبارات الفترة التدريبية   فيال يجوز اختبار المتدرب  .8

( أو  ـتقدير )ه االختبار ويرصد له  فيمقرر/مقررات يعتبر راسباً  في . المتدرب الذي يتغيب عن اختبار الفترة التدريبية 9

(F .) 

 تدرب من اختبارات الفترة التدريبية بسبب عدم سداده االلتزامات المالية. الميجوز للمنشأة التدريبية منع   . ال١0

  في التدريبية  التدريبية بعد موافقة المؤسسة عقد اختبار للمتدرب الذي تغيب عن حضور اختبار الفترة  . يجوز للمنشأة١١

ويتم الرفع للمؤسسة  ، ليھات  االختبار قبل مضي أسبوع من بداية الفترة التي يعقدعلى أن  المؤسسة أي مقرر لعذر تقبله 

 االختبار. حال اجتياز المتدرب  في تعديل النتيجة ل
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يحرر له   كل متدرب يغش أو يحاول الغش أو يصدر منه سوء سلوك تجاه المراقب أو يخالف تعليمات االختبارات .١2

 (. F( أو )ـالمقرر ويرصد له تقدير )ه فيمحضر بذلك ويعتبر راسباً  

في  اختباراته   للمؤسسة إلغاء جميعوحرر للمتدرب أكثر من محضر فإن  ( ١١في )حال تكرار الحاالت الواردة  في . ١3

 (. F( أو )ـقررات ويرصد له تقدير )همال فيالفترة التدريبية واعتباره راسباً  

في   االختبار  أي مقرر يمكنه التقدم للمنشأة التدريبية بطلب إعادة في اختبارات الفترة التدريبية  في إذا رسب المتدرب .  ١4

قرر فيلزم إعادة  الم حال عدم اجتياز في و ،ر لمرة واحدة قبل مضي أسبوع من بداية الفترة التدريبية التي تليھارقالم

 الفترة التدريبية التي تليھا. فيالمقرر  فيالتسجيل  

 للمقرر.  النھائيةمن الدرجة  %60حصول المتدرب على  يشترط الجتياز المقرر التدريبي.  ١5

اجتاز جميع    المتدرب الذي يجتاز أي مقرر ال يحق له إعادة التسجيل أو االختبار فيه. ويستثنى من ذلك الخريج الذي.  ١6

عدد من   فيإعادة التسجيل    ( فيمكنه بعد موافقة المؤسسة5.00من  2.00المقررات التدريبية بمعدل تراكمي يقل عن )

 ةترفع معدله التراكمي خالل فترة تدريبي   ختيارية(اررات حرة )قالمقررات التي اجتازها بتقدير مقبول فقط أو تسجيل م

 (. ١2المادة ) فيمراعاة ما ورد    مع ،وترصد له النتيجة بعد اجتيازه اختبارات المقررات ،كاملة

 لتأهيلي والدبلوم (: تعليمات االختبار الشامل للبرنامج ا 17المادة ) 

والحصول   قررات التدريبيةمنھاء متطلبات الخطة التدريبية واجتياز جميع الإيشترط لدخول المتدرب االختبار الشامل .  ١

 (.5.00من  2.00على معدل تراكمي ال يقل عن )

الخطية لدخول   موافقتھم ذالذين يحق لھم دخول االختبار الشامل وأخ المتدربينتلتزم المنشأة التدريبية بتسجيل أسماء .  2

 االختبار وفق المواعيد واآللية التي تحددها المؤسسة. 

 من درجة االختبار الشامل.  %60يشترط الجتياز االختبار الشامل حصول المتدرب على .  3

حساب المجموع    مل للبرنامج التأهيلي أو الدبلوم وذلك بعديرصد التقدير العام والنسبة اذا اجتاز المتدرب االختبار الشا.  4

 ويكون التقدير على النحو التالي:   من درجة المعدل التراكمي %30من درجة االختبار الشامل و  % 70كون من مالكلي ال

 التقدير باللغة االنجليزية  التقدير باللغة العربية  حدود الدرجة 

 Excellent ممتاز ١00إلى  90من 

 Very Good جيد جدا  90إلى أقل من  80من 

 Good جيد 80إلى أقل من  70من 

 Pass مقبول 70إلى أقل من  60من 

 Fail راسب  60أقل من 

 

التي توافق   للمؤسسة الموافقة على نقل مقر عقد االختبار الشامل للمتدرب من مدينة إلى مدينة أخرى وفق المبررات. 5

 عليھا.
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االختبار لغرض   تدرب الذي يجتاز االختبار الشامل بتقدير مقبول فقط يمكنه التقدم للمنشة التدريبية بطلب إعادة. الم6

تعھداً خطياً بموافقته على إلغاء نتيجة   بعد توقيعه  ،التقويم التدريبي فيتحسين تقديره وفقاً لمواعيد االختبار الشامل المحددة 

وترصد له النتيجة الجديدة بعد إلغاء نتيجة   ،االختبار مع طلب إعادة -ان صدرت  -الشھادة   اق أصلفاختباره السابق وإر 

 االختبار السابق. 

إعادة االختبار    االختبار الشامل أو غيابه عن االختبار التقدم للمنشأة التدريبية بطلب فيحال رسوبه    فيحق للمتدرب  . ي 7

 التقويم التدريبي.  في وفقاً لمواعيد االختبار الشامل المحددة 

يعتبر راسباً   كل متدرب يغش أو يحاول الغش أو يصدر منه سوء سلوك تجاه المراقب أو يخالف تعليمات االختبارات. 8

 االختبار الشامل ويحرر له محضر بذلك.  في

 بعد مضي  إال  ا ال يسمح له بالخروج مك ،ال يسمح للمتدرب بدخول االختبار الشامل بعد مضي نصف ساعة من بدايته. 9

 نصف مدة االختبار. 

،  االختبار الشامل  يجوز للمتدرب التقدم للمؤسسة بطلب مراجعة إجابته خالل شھر واحد فقط من تاريخ إعالن نتيجة .10

 تدرب بعد إعادة التصحيح. الموتعتمد النتيجة التي يحصل عليھا 

للمنشأة   ة المعتمد بھا البرنامجغرنامج تأهيلي باللالموضوعات الرئيسية لكل دبلوم أو ب  في يعقد االختبار الشامل  . ١١

 التدريبية.

أو خارج   تقوم المؤسسة بوضع أسئلة االختبار الشامل من خالل مشرفيھا أو من تختاره من الكفاءات العلمية داخل .  ١2

  في العلمية الكفاءات  ويتم تصحيح أوراق االختبار الشامل من قبل المؤسسة ويمكن إشراك من تراه من ،المؤسسة

 ويحق للمؤسسة أن تسند ذلك إلى أي جھة.  ،التصحيح من داخل المؤسسة وخارجھا

وأي  ،  يحصل المتدرب على شھادة البرنامج التأهيلي أو الدبلوم بعد اجتياز االختبار الشامل الذي تعقده المؤسسة. ١3

 اختبارات أو مقاييس أخرى تعتمدها المؤسسة. 

معتمدة  ال الذين اجتازوا االختبار الشامل وفق النماذج المتدربينصدار شھادات وسجالت إالتدريبية ب تقوم المنشأة .  ١4

 . النتيجةين خالل شھر واحد من تاريخ إعالن ب وتصديقھا من المؤسسة وتسليمھا للمتدر

 البرنامج التأهيلي والدبلوم في (: تعليمات التدريب التعاوني 18) المادة 

الخاص أو   منشآت القطاع في و مقرر تدريبي مكمل للخطة التدريبية للبرنامج التأهيلي والدبلوم ينفذ التدريب التعاوني ه

  في عليھا  مية العلوم والمعارف والمھارات التي تدرب ن وذلك لت   ،القطاع الحكومي وفق تعليمات وضوابط محددة

ويمكن استبدال التدريب   العمل الفعلية.  في بيئةويم المختبرات العملية والفصول التدريبية عن طريق التطبيق والتحليل والتق

 ي اختبارات أو مقاييس أخرى تعتمدها المؤسسة. أالتعاوني ب 

 

 

 

 

 

 

 



 

 دليل تعليمات التدريب
 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملحق 

 

 التعليمات التنفيذية للتدريب التعاوني 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 دليل تعليمات التدريب
 

14 

 مقدمة: 

على   المنشآت التدريبية األهلية تطبق هذه التعليماتا ال يتعارض مع تعليمات التدريب المنظمة للعملية التدريبية داخل مب 

فيھا    ة أيضاً وكل ما يشارب وكل ما يشار فيھا للمتدرب فإنه يشمل المتدر ،التدريب التعاوني فيالمتدربين والمتدربات 

ظيمات الخاصة  والتن   ة التدريب. كما أنھا تلغي ما سبق من اللوائحئ هي  في للعاملين من هيثة التدريب فإنه يشمل العامالت 

اللوائح الداخلية للمنشآت التدريبية   ص عليه هذه التعليمات من أحكام يطبق عليه ن بالتدريب التعاوني مع مالحظة أنه ما لم ت 

  ،ونماذج تفصيلية توضح فقرات هذه التعليمات ا المتدرب كما أن لإلدارة العامة للتدريب األهلي وضع أدلة ھاألهلية التابع ل

 للتدريب التعاوني. ة  من التعليمات التنفيذي أً ال يتجز ءا قدمة تعتبر جزا أن هذه الممك

 هيد تم

الخاص أو   منشآت القطاع في يلي والدبلوم ينفذ هالتدريب التعاوني هو مقرر تدريبي مكمل للخطة التدريبية للبرنامج التأ

  في عليھا  ھارات التي تدرب وذلك لتنمية العلوم والمعارف والم  ،القطاع الحكومي وفق تعليمات وضوابط محددة

استبدال التدريب   ة العمل الفعلية. ويمكنفي بيئ المختبرات العملية والفصول التدريبية عن طريق التطبيق والتحليل والتقويم 

 اختبارات أو مقاييس أخرى تعتمدها المؤسسة.  بأيالتعاوني 
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 اوني عأوالً: متطلبات التدريب الت

 اوني عالتدريب التمدة  . 1

الفصلي أو   أسبوعاً للبرنامج التأهيلي والدبلوم بالنظاماثنا عشر ة لمعتمدية ايب تكون مدة التدريب التعاوني حب الخطط التدر

التدريبية وفق   تبداً مع بداية الفترة ،الربعي على جميع المتدربين والمتدربات الذين أنھوا متطلبات الخطة التدريبية بنجاح

ورفع النتائج  لمناقشة التقارير  تدرب واألسبوع األخيرالمة ئ على أن يكون األسبوع األول لتھي  ،م التدريبي المعتمدالتقوي 

 للمؤسسة. 

 . خطة التدريب 2

،  للتخصص التدريبية بإعداد خطة التدريب التعاوني بناء على الخطة التدريبية العامة  المنشأة في يقوم كل قسم تدريبي 

المشرف الميداني   وبمتابعة من ،على أن يتم تنفيذها من قبل المتدرب حسب إمكانيات جھة التدريب ،وواقع سوق العمل

 بالتخصص المكلف من قبل المنشأة التدريبية.

 ة ئ. دورة التهي3

تلزمه   عارف التيمتدرب على كافة لوائح و أنظمة التدريب التعاوني والسلوكيات والما يتعرف الھمن خالل هي الدورة التي

جھة التدريب   المنشآت التدريبية قبل توجه المتدرب إلى  فيوتنفذ   ،وكذلك حقوقه وواجباته أثناء التدريب  ،تلك الفترة في

يتم االجتماع   ن الفترة التدريبية السابقة للتدريب التعاوني حيث االستعداد لفعاليات هذه الدورة م أدب وي   ،بسوق العمل

التدريبية على أن   ھم فكرة عن األنظمة المتبعة والبرامجئ بالمتدربين المتوقع تخرجھم وترشيحھم للتدريب التعاوني وإعطا

التدريب التعاوني ينطبق   جزءاً منوتعتبر  ،فعاليات هذه الدورة رسمياً خالل األسبوع األول من بداية الفترة التدريبية أتبد

 التدريب التعاوني.  فيعلى عدم حضور المتدرب لھا ما ينطبق على حاالت الغياب  
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 . جهة التدريب 4

 تدرب التدريب التعاوني. مهي إحدى منشآت القطاع الخاص أو الحكومي والتي ينفذ فيھا ال

 اوني عللتدريب الت في ثانياً: التنظيم اإلشرا

 اإلدارة العامة للتدريب األهلي  . 1

  ولة عن التخطيط والتنظيم واإلشراف على التدريب التعاوني ووضع اللوائح والتعليمات المنظمة للعملية مسؤ هي الجھة ال

 نشآت التدريبية األهلية والتعليمات التنفيذية للتدريب التعاوني.المالتدريبية داخل 

 التدريب األهلي بالمناطق  إدارات ووحدات . 2

خطط   ا وتنفذھنشآت التدريبية التابعة لالمولة عن اإلشراف على التدريب التعاوني على مستوى المنطقة ولمسؤ هي الجھة ا

التدريب   شرفين على م كما أن من مھامھا تحديد االحتياج من ال ،وتنظيمات وتعليمات اإلدارة العامة التدريب األهلي

 التعاوني بكل منشأة تدريبية. 

 . قسم التدريب التعاوني بالمنشأة التدريبية 3

 فيذ واإلشراف على التدريب التعاوني بالمنشأة التدريبية.ن ول عن التخطيط والت ؤ هو القسم المس

 دريبية ت. مشرف التدريب التعاوني بالمنشاة ال 4

  مع مشرف التدريب  بالتنسيقول عن التدريب التعاوني بالمنشأة التدريبية. ويرشح من مدير المنشأة التدريبية ؤ هو المس

، ومن المھام الموكلة له: حصر المرشحين للتدريب التعاوني  ،دارة العامة للتدريب االهلي أو فروعھاالتعاوني باإل

مناقشة   تنسيق ئة،اإلعداد لدورة التھي  في المساعدة  ،ون مع قسم التدريب التعاونيإيجاد فرص التدريب بالتعا في المساعدة 

 التقارير النھائية.

 ص ص المشرف الميداني بالتخ . 5

المنشأة   ويتم ترشيحه من قبل مدير ،ة التدريبية بالمنشأة التدريبيةھيئ هو أحد المدربين المتميزين بالتخصص من أعضاء ال

، التقييمذج ة نمائ وتعب  -ثالث زيارات على األقل  -ين ب يدانية للمتدرمالموكلة له ) الزيارات ال ومن المھام ،التدريبية

  ،المشكالت وحل ،ا له وما عليه من التزامات تجاه التدريب التعاونيموالتواصل مع مشرف جھة التدريب وإبالغه ب 

وما يكلفه به   ،التدريب الحصول على شھادة التدريب التعاوني مصدقة من جھة  فيومساعدة المتدرب    ،ورصد الدرجات

 قسم التدريب التعاوني بالمنشأة التدريبية من المھام ذات العالقة (. 

 مشرف جهة التدريب . 6

  ومن ،ول عن اإلشراف على المتدرب طوال فترة التدريب التعاونيمسؤهو أحد العاملين بجھة التدريب بسوق العمل و ال

 ة النماذج الخاصة بذلك بالتعاون مع الشرف الميداني بالتخصص. ئ مھامه تقييم للتدرب وتعب 

 ثالثا: من يحق لهم التسجيل 

  في التسجيل  مھن بكل تخصص بالمنشأة التدريبية الذين يحق لبي تدرالميحدد قسم التدريب التعاوني بالمنشأة التدريبية أسماء 

 التالية:  التدريب التعاوني وفقاً للشروط

ى  قتب  . أن يكون قد أنھى جميع المقررات التدريبية النظرية والعملية للبرنامج التأهيلي أو الدبلوم. ويستثنى من ذلك من ١

 ال تتعارض مع وقت التدريب التعاوني. أله مادة وحيدة تخصصية أو غير تخصصية بشرط 
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 (. 5.00من  2.00) . أن يكون حاصالً على معدل تراكمي ال يقل عن2

 . أن يكون متفرغاً كلياً للتدريب التعاوني. 3

 الشروط المعلنة والوثائق المطلوبة لقسم التدريب التعاوني بالمنشأة التدريبية.  في. أن يستو 4

 مرحلته الحالية.  في مرحلة تدريبية سابقة بالتدريب التعاوني  في . ال يجوز معادلة التدريب التعاوني لمتدرب 5

 رابعاً: عالقة المتدرب بجهة التدريب

  8 ا ال يتجاوزميسري على المتدرب ما يسري على الموظفين بجھة التدريب من حيث ضوابط العمل وأوقات الدوام ب 

 ساعات يومياً. 

 ت: آ. المكاف 1

 ي مزايا مالية أثناء فترة التدريب. أتدريب ب ال يحق للمتدرب مطالبة جھة ال أ. 

 ترة التدريب. في فين ب ب. يجوز لجھة التدريب منح مكافآت مالية أو عينية للمتدر

 . التامين الطبي : 2

 ترة التدريب. فمين طبي أثناء أت  فيرآ. ال يحق للمتدرب مطالبة جھة التدريب بتو

على جميع  جانب جھة التدريب إذا كانت سياستھا تتطلب تطبيق منافع التأمينب. يمكن توفير التأمين الطبي للمتدرب من 

 العاملين بھا بدون استثناءات. 

جراء    فتتولى المنشأة التدريبية دفع تكاليف العالج والتعويض المادي ،ج. إذا حدثت إصابة عمل للمتدرب أثناء التدريب

 التضرر الجسدي للمتدرب فقط. 

 . مستلزمات التدريب: 3

 تقوم جھة التدريب بتوفير مستلزمات التدريب )مثل مالبس السالمة التي تتطلبھا بعض األعمال واألدوات الالزمة لذلك (. 

 ار واإلنذار والحسم والحرمان عخامساً: االش

 االشعارات والتعھدات:  .1

 التدريب التعاوني بعذر أو بدون عذر. أ. يوجه للمتدرب اشعار إذا بلغت عدد أيام غيابه )ثالثة أيام( من مدة 

   يام غيابه )ستة أيام( من مدة التدريب التعاوني بعذر أو بدون عذرأب. يوجه للمتدرب اشعار آخر إذا بلغت عدد 

مع توقيعه   ج. يوجه للمتدرب انذار إذا بلغت عدد أيام غيابه ) عشرة أيام ( من مدة التدريب التعاوني بعذر أو بدون عذر

 راسباً.  خطياً بعلمه أن من تجاوز غيابه )ثالثة عشر يوماً( بعذر أو بدون عذر يعتبرتعھداً 

 د. يوجه للمتدرب اشعار إذا خرج بدون إذن من جھة التدريب. واذا تكررت الحالة تعتبر غياب يوم كامل. 

 ه بالعمل. ئ . يوجه للمتدرب اشعار إذا بدر منه سوء سلوك تجاه مدربيه أو زمالـه

 : . الحسم 2

وتحسم    الجھة التدريبية عن كل يوم غياب بعذر فيالتدريب التعاوني  فييحسم درجة واحدة من درجات حضور المتدرب  

 درجتين عن كل يوم غياب بدون عذر. 
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 الحرمان:  . 3

 راسباً ويرصد له  انقطع المتدرب عن التدريب لمدة أسبوعين متصلين خالل فترة التدريب و يعتبر أ. يحرم المتدرب اذا

 من ذلك من يتقدم بعذر تقبله إدارة المنشأة التدريبية. ىويستثن   ،(F( أو )ـتقدير )ه

ويرصد   ب ويعتبر راسبايام غيابه ثالثة عشر يوماً بعذر أو بدون عذر خالل مدة التدري أتدرب إذا بلغت عدد المب. يحرم 

 (. F)( أو  ـله تقدير )ه

على أحد   تدرب إذا تعمد مخالفة أنظمة جھة التدريب أو تعمد اإلضرار بسمعتھا أو ممتلكاتھا أو قام باالعتداءمج. يحرم ال

 أة التدريبية  شالمن  إدارة إذا قدمت الجھة التدريبية لقسم التدريب التعاوني بالمنشأة التدريبية خطاباً بذلك وأيد من ،منسوبيھا

 (. F)  ( أوهـ دير )له تقر راسباً ويرصد ب ويعت 

المتدرب  ويبلغ  ،د. يصدر قسم التدريب التعاوني بالمنشأّة التدريبية االشعارات واالنذارات والتعھدات وقرارات الحرمان

 بھا رسمياً من قبل المشرف الميداني بالتخصص مع تزويد جھة التدريب بصورة منھا. 

 االنسحاب سادساً:

 يتم التقيّد بھا ورد ب المادة الثالثة عشر من تعليمات التدريب. 

 اوني عر التدريب الت قاً: نقل م عساب

 يجوز لقسم التدريب التعاوني بالمنشأة التدريبية نقل المتدرب أثناء التدريب التعاوني من جھة تدريبية إلى أخرى ع  .1

 الحاالت التالية: 

 نفس مجال تخصصه وأحضر ما يثبت ذلك.  فيوظيفة بجھة تدريبية أخرى أ. إذا حصل المتدرب على 

  ب. إذا رغب المتدرب ب االنتقال من جھة التدريب إلى جھة أخرى خالل أسبوع من بدء التدريب التعاوني مع تقديم

 المستندات التالية: 

 موافقة جھة التدريب التي يتدرب بھا.  .١

 ھا. قال ل. موافقة جھة التدريب المراد االنت 2

 . موافقة المشرف الميداني بالتخصص. 3

 . اعتماد ما سبق من مشرف قسم التدريب التعاوني بالمنشأة التدريبية. 4

 جھة التدريب.   فيج. إذا ثبت لدى المشرف الميداني بالتخصص عدم جدوى التدريب  

  تشرف عليھا المؤسسة العامة للتدريب . يمكن للمتدرب نقل التدريب من منشأة تدريبية إلى أخرى من المنشآت التي 2

 رت الشروط التالية:فھني إذا توالمالتقني و

 أو أن يكون لدى المنشأة التدريبية ،اھالمنشأة التدريبية المراد االنتقال ل فيل لتخصص المتدرب  ث وجود قسم مما. أ

 راف على المتدرب المنقول إليھا. شاالستعداد لإل

 المنشأة التدريبية المراد االنتقال. ة خطية من ق ب. مواف

 سنة.  ١8ج. موافقة خطية من ولي أمر المتدرب لمن عمره دون  
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االنتقال   التدريبية المراد المنشأةعلى ان تقوم  ،د. أن يتم قبوله لدى الجھة المراد االنتقال إليھا قبل بداية الفترة التدريبية 

 لب االنتقال قبل إكمال إجراءات انتقاله إليھا. إليھا بالبحث عن الفرصة التدريبية للمتدرب طا

 . ال يجوز انتقال الموفد أو المرشح من منشأة تدريبية إلى أخرى إال بموافقة رسمية من جھة عمله. ـه

 اً: اإلعفاء من التدريب التعاوني ثامن

  ه الذي تدرب فيه مجال تخصص فيوظيفة   فييعفى المتدرب من التدريب التعاوني إذا أمضى ستة أشھر متصلة   .1

أة  شبالمن  بالمنشأة التدريبية على أن تكون خبرته الوظيفية تلك خالل فترة زمنية ال تتجاوز ثالث سنوات سابقة اللتحاقه 

 التدريبية وفق الشروط التالية: 

لته للعمل  مزاو مع إحضار ما يثبت ،أ. للعاملين ين القطاع الحكومي: إحضار صورة مصدقة من قرار التعيين أو ما يماثله

 ية. منفس تخصصه على أن ترسل األوراق بطريقة رس في

  نفس فيالقطاع الخاص: إحضار سجل التأمينات االجتماعية؛ مع إحضار ما يثبت مزاولته للعمل   فيب. للعاملين 

 ة رسمية. فة التجارية على أن ترسل األوراق بصالغرف ھا من قتخصصه وتصدي 

 الوظيفي عن جيد خالل السنة األخيرة من وظيفته. ه ئ داأال يقل تقييم أ ج. 

 سجله التدريبي وال تدخل ضمن معدله التراكمي. في. المتدرب المعفى من التدريب التعاوني يرصد له اجتياز )ن(  2

 ين مزاولته لتخصصه. ب . يحق للمنشأة التدريبية زيارة جھة مقدم اإلعفاء وتقديم تقرير ي 3

 جاتا: التقييم وتوزيع الدر عتاس

 يعتبر التدريب التعاوني مقرراً تدريبياً ويعامل كبقية المقررات التدريبية من حيث النجاح والرسوب والحرمان.  .1

  قة مع هذه فدرجة طبقاً لنماذج التقييم المر (100) . يكون تقييم أداء المتدرب أثناء فترة التدريب تقييماً مستمراً من2

 التعليمات موزعة كالتالي: 

o ( درجة. 40ھة التدريب: أربعون )تقييم ج 

o ( درجة. 20تقييم المشرف الميداني بالتخصص: عشرون ) 

o   درجة.  (20)تقييم حضور المتدرب ع الجھة التدريبية: عشرون 

o ( درجة. 20تقييم ومناقشة التقرير النھائي: عشرون ) 

  درجة.  ( ١00)( درجة من  60يجتاز المتدرب التدريب التعاوني إذا حصل على ستين ) .3

  وذلك بناء على  ،تأخير إنھاء الفترة التدريبية في. يعتبر المتدرب مستمر ويرصد له )ل( عندما تكون جھة التدريب سبباً 4

 تقرير من المشرف الميداني بالتخصص. 

 عاشراً: التقرير النهائي 

 نھاية التدريب التعاوني.  في سوق العمل  ته الميدانية بجھة التدريب ب ب هو عرض مكتوب يقدمه المتدرب عن تجر

 ي طبقاً لما يلي: ئ يقوم المتدرب بإعداد التقرير النھا .1

 آ. تقديم تقارير دورية للمشرف الميداني بالتخصص عند كل زيارة. 

 من التدريب التعاوني.  ي إلى المشرف الميداني بالتخصص خالل األسبوع األخيرئ ب. تقديم التقرير النھا

النھائية  أّة التدريبية بتشكيل لجنة لمناقشة التقاريرشنشأة التدريبية بالتنسيق مع قسم التدريب التعاوني بالمن ميقوم مدير ال. 2



 

 دليل تعليمات التدريب
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 ين خالل التدريب التعاوني.ب يكون أحد أعضائھا المشرف الميداني بالتخصص الذي تولى اإلشراف على المتدر

  التعاوني وعند عدم تقديمه فان لمدير المنشأة التدريبية الحق بإعطاء. يعتبر هذا التقرير جزء من مقرر التدريب 3

التدريبية  موعد ال يتجاوز نھاية الفترة  في ( على أن يستكمل تقريره LCالمتدرب تقدير غير مكتمل ويرصد له )ل( أو) 

 هذا المقرر.  في التالية للفترة التي تدرب فيھا ومن ثم ترصد له الدرجة المستحقة 

 ا جاء بالفقرات السابقة يجوز لمدير المنشأة التدريبية بالتنسيق مع قسم التدريب التعاوني بالمنشأةمخالل ب . دون اإل4

 التدريبية الموافقة على التالي: 

لظروف   الموعد المحدد ولم يستطيعوا حضور المناقشة  في ين الذين سلموا تقاريرهم ب . إعادة مناقشة تقارير بعض المتدر أ

 يقبلھا القسم.  طارئة 

لظروف   الموعد المحدد في ي ئ ين الذين لم يقدموا التقرير النھاب لبعض المتدر النھائيب. تحديد موعد آخر لمناقشة التقرير 

 ة تقبلھا المنشأة. ئ طار

 ج اذ النم :حادي عشر

 ا. لھرفقة جزءاً من هذه التعليمات ومكملة ماوني والنماذج التدرب وسجل التدريب التعملايعتبر دليل 

 

 ،،،وهللا ولي التوفيق


