دليل تعليمات التدريب
لمنش آت التدريب األهلية
صدر هذا الدليل من اإلدارة العامة للتدريب األهلي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتنظيم العملية التدريبية في المنشآت
التدريبية األهلية المرخصة من قبلها وفقاً لصالحياتها ،ويحل محل ما سبقه من تعليمات وأدلة للتدريب.
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المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
اإلدارة العامة للتدريب األهلي

الفصل األول :التعريفات
املادة (:)1
يقصد بالعبارات واملصطلحات التالية أينما وردت يف هذه التعليمات املعاني املوضحة امام كل منها مامل يقتض
السياق خالف ذلك.
املؤسسة :املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين.
املنشأة التدريبية :املنشأة التدريبية األهلية (الرجالية/النسائية) املرخص هلا من املؤسسة.
القواعد التنفيذية  :القواعد واإلجراءات التنفيذية لالئحة التدريب يف منشآت التدريب األهلية.
تعليمات التدريب :التعليمات الصادرة من املؤسسة لتنظيم القبول والتسجيل والتدريب واالختبارات وإصدار الشهادات
يف املنشأة التدريبية.
املتدرب :امللتحق أو امللتحقة بالتدريب بأحد الربامج التدريبية يف منشأة تدريبية.
الربامج التدريبية :برامج غري أكادميية خمتلفة االشكال واملستويات واملدد وتشمل الدبلوم التدرييب والربنامج
التأهيلي والدورة التأهيلية والدورة التطويرية ،وتنقسم إىل:
 .1دبلوم تدرييب :برنامج تدرييب مدته من سنتني إىل ثالث سنوات بعد شهادة املرحلة الثانوية أو ما يعادهلا.
 .2برنامج تأهيلي :برنامج تدرييب مدته من سنة إىل أقل من سنتني.
 .3دورة تأهيلية :برنامج تدرييب مدته أكثر من شهر إىل أقل من سنة وال يقل عدد ساعاته التدريبية عن واحد
وستني ساعة.
 .4دورة تطويرية :برنامج تدرييب ال يزيد مدته عن شهر واحد وعدد ساعاته التدريبية ال تزيد عن ستني ساعة.
الفرتة التدريبية :مدة زمنية حمددة النهاء ساعات تدريبية حمددة.
العام التدرييب :الفرتات التدريبية اليت تنفذ خالل العام الواحد.
الفصل التدرييب :فرتة تدريبية ال تقل مدتها عن ستة عشر أسبوعاً شاملة فرتة التسجيل واالختبارات.
الربع التدرييب :فرتة تدريبية ال تقل مدتها عن عشرة أسابيع شاملة فرتة التسجيل واالختبارات.
نظام التدريب :الفرتات التدريبية املنفذة خالل العام التدرييب بنظام الفصل التدرييب أو الربع التدرييب.
التقويم التدرييب :جدول سنوي يصدر من اإلدارة العامة للتدريب األهلي حيدد الفرتات التدريبية يف العام التدرييب
ومواعيد التسجيل والتدريب واالختبارات يف كل فرتة تدريبية.
املقرر :مادة تدريبية حمددة تنفذ يف فرتة تدريبية حمددة.
اخلطة التدريبية :حمتوى الربنامج التدرييب من موضوعات ومهارات أومقررات واليت متثل متطلبات الربنامج التدرييب
موزعة على مدة تنفيذ الربنامج.
الساعة املعتمدة :احملاضرة النظرية األسبوعية اليت ال تقل مدتها عن  06دقيقة أو التدريب العملي أو امليداني
األسبوعي الذي ال تقل مدته عن  126دقيقة.
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السجل التدرييب :كشف يشمل املقررات اليت تدرب عليها املتدرب يف كل فرتة تدريبية والدرجات اليت حصل عليها
واملعلومات األساسية اخلاصة به.
اختبار الفرتة :اختبار يف املقرر تعقده املنشأة التدريبية يف نهاية الفرتة التدريبية.
درجة أعمال الفرتة :الدرجة اليت تقيم بها أعماال املتادرب أث نااء الفارتة التدريبياة مان االختباارات واألنشاطة التدريبياة
والعملية املختلفة املتصلة باملقرر.
درجة اختبار الفرتة :الدرجة اليت حيصل عليها املتدرب يف كل مقرر خالل اختبارات نهاية الفرتة التدريبية.
الدرجة النهائية :جمموع درجة أعمال الفرتة ودرجة االختبار لكل مقرر.
ا الختبار الشامل  :اختبار تعقده املؤسسة للمتدربني امللتحقني باملنشأة التدريبية املارخص هلاا تنفياذ الربناامج التاأهيلي
أو الدبلوم الذين أنهوا متطلبات الربنامج التأهيلي أوالدبلوم بنجاح.
التدريب التعاوني :مقرر تدرييب حمدد بساعات تدريبية حسب اخلطة التدريبية املعتمدة للربنامج التأهيلي أو الدبلوم،
وينفذ يف منشآت قطاع األعمال أو القطاع احلكومي وفق ضوابط وآليات حمددة.
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الفصل الثاني :أحكام عامة
املادة (:)2
يُشرتط للقبول باملنشأة التدريبية ما يلي:
 .1أن يكااون املتقاادم سااعودي اأنسااية أو أحااد مااوالين دول جملااج التعاااون اخلليجااي أو مقاايم لديااه إقامااة
نظامية سارية املفعول.
 .2أن يكون حاصالً على املؤهل املطلوب لاللتحاق بالربنامج التدرييب.
 .3أال يكون لدى املتقدم إعاقة متنعه من إتقان املهارة.
 .4أن يستويف الشروط والوثائق احملددة وقت التقديم.
املادة (:)3
تلتزم املنشأة التدريبية مبزاولة النشاط التدرييب يف إلار الربامج التدريبية املرخص بها من املؤسسة.
املادة (:)4
حتتفظ املنشأة التدريبية ببيانات املتدربني امللتحقني بالربامج التدريبية حسب النماذج املعدة هلذا الغرض.
املادة (:)5
جيب أن حتوي استمارة للب التسجيل يف املنشأة التدريبية ما يلي:
 .1املعلومات الشخصية والتعليمية للمتدرب.
 .2شروط و رسوم التدريب باملنشأة التدريبية والشروط املالية اخلاصة باالنتظام يف التدريب واالنسحاب منه.
 .3تعليمااات التاادريب الصااادرة ماان املؤسسااة املنظمااة للح ااور والغياااب واحلرمااان وفاارتة التاادريب واالختبااار
والشهادة املمنوحة عند اكمال الربنامج التدرييب.
 .4تعهد املتدرب بقبوله الشروط والتعليمات والتوقيع بذلك.
 .5مصادقة املنشأة التدريبية على استمارة للب التسجيل.
املادة (:)0
تصدر املنشأة التدريبية بطاقة للمتدرب ختتم خبتم املنشأة التدريبية حتمال اسام املتادرب ،ورقام اهلوياة ،وصاورة
شخصية للمتدرب.
املادة (:)7
تعد هذه التعليمات جزء من القواعاد التنفيذياة وتساري أحكامهاا وموادهاا علاى املنشاأة التدريبياة وذلاك حساب
ماورد يف القواعد التنفيذية.
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الفصل الثالث :التعليمات املنظمة للتدريب وفقاً لنوع الربنامج التدرييب
أوالً :الدورات التطويرية
املادة (:)8
تلتزم املنشأة التدريبية اليت تنفذ الدورات التطويرية بالتعليمات اليت تصدرها املؤسسة ومنها على سابيل املثاال –
ال احلصر – ما يلي:
 .1عدم البدء بالتسجيل أو التدريب أو اإلعالن إال بعد اعتماد الدورة التطويرية من املؤسسة.
.2

حفظ ملف لكل متدرب حيوي وثاائق القباول والتساجيل (صاورة اهلوياة الولنياة أو اإلقاماة ساارية املفعاول،
صورة لبق األصل من املؤهل الدراسي املطلوب لاللتحااق بالادورة وفقا ًا لشاروط كال دورة ،اساتمارة للاب
التسجيل).

 .3تدريب كامل حمتوى الدورة وفق املدة احملددة واخلطة التدريبية املعتمدة من املؤسسة وال جياوز تعديلاها اال
مبوافقة املؤسسة ،وتتحمل املنشأة التدريبية مسؤولية خمالفة ذلك.
 .4تزويااد املؤسسااة بأااااء املتاادربني الااذين ح ااروا الاادورة عنااد انعقادهااا وفااق ايليااة والنماااذج املعتماادة ماان
املؤسسة.
 .5يتم منح املتدربني يف نهاية الدورة شهادة ح ور موضحاً بهاا اسام الادورة ،ومادتها ،وعادد سااعاتها ،ورقام
اعتمادها وفق منوذج الشهادة املعتمد  ،وميكان تصاديق الشاهادة مان املؤسساة ملان يرغاب بعاد ساداد أجاور
خدمات التصديق املوضحة يف ملحق رقم ( )1من القواعد التنفيذية.

ثانياً :الدورات التأهيلية
املادة ( :)9تعليمات القبول والتسجيل والتدريب
تلتزم املنشأة التدريبية اليت تنفذ الدورات التأهيلية بالتعليمات التالية:
.1

حفظ ملف لكل متدرب حيوي وثاائق القباول والتساجيل (صاورة اهلوياة الولنياة أو اإلقاماة ساارية املفعاول،
صورة لبق األصل من املؤهل الدراسي املطلوب لاللتحااق بالادورة وفقااً لشاروط كال دورة ،اساتمارة للاب
التسجيل).

.2

تزويد املؤسسة بأااء املساجلني بكال دورة تأهيلياة يف موعاد ال يتجااوز شساة عشار يوما ًا مان تااري بادء
الدورة وفق ايلية والنماذج املعتمدة ،وال جيوز اإلضافة أو التعديل يف ذلك إال مبوافقة املؤسسة.

 .3تدريب كامل حمتوى الدورة وفق املدة احملددة واخلطة التدريبياة املعتمادة مان املؤسساة ،وال جياوز تعديلاها
اال مبوافقة املؤسسة ،وتتحمل املنشأة التدريبية مسؤولية خمالفة ذلك.
 .4متابعة وتوثيق ح ور وغياب املتدربني لكل دورة تأهيلية وفق ايلية والنماذج املعتمدة مان املؤسساة ،وتقاوم
املنشأة بإشعار املتدرب عند جتاوز نسبة غيابه عان  %16مان إااالي سااعات الادورة ،ويف حاال زادت نسابة
غيابه عن  % 26من إاالي ساعات الدورة فيطوى قيده ،ويرفع للمؤسسة بذلك.
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 .5توزيع حمتوى اخلطة التدريبية للدورة التأهيلية على مدة تنفيذ الدورة توزيعاً مناسباً.
 .0تزويد املؤسسة بأااء املتدربني املتقادمني ل تأدياة اختباار الادورة التأهيلياة وذلاك بعاد انتهااء املادة النظامياة
للدورة وفق ايلية والنماذج املعتمدة.
املادة ( :)16تعليمات اختبار الدورة التأهيلية
 .1تقوم املؤسسة باإلعداد واإلشراف على اختبار الدورة التأهيلية ،والقياام بعملياة التصاحيح وإخاراج النتاائج،
والتصديق على الشهادات ،وهلا أن تعهد بذلك ألي جهة داخل املؤسساة أو خارجهاا وفقااً لل اوابط احملاددة
لذلك.
 .2جيتاااز املتاادرب الاادورة التأهيليااة عنااد حصااوله علااى  % 06ماان درجااات االختبااار الااذي جتريااه املؤسسااة،
وللمؤسسة تعديل احلد املطلوب للدرجات يف بعض مواضيع االختبار.
 .3يتم توزيع التقديرات حسب التالي:
التقدير باللغة العربية

التقدير باللغة االجنليزية

حدود الدرجة
من 96

إىل 166

ممتاز

Excellent

من 86

إىل أقل من 96

جيد جداً

Very Good

من 76

إىل أقل من 86

جيد

Good

من 06

إىل أقل من 76

مقبول

Pass

راسب

Fail

أقل من 06
.4

للمتدرب يف حال رسوبه أو غياباه عان االختباار التقادم للمنشاأة التدريبياة بطلاب إعاادة االختباار بعاد م اي
مدة ال تقل عن شسة عشر يوماً من تاري إعالن نتيجته.

 .5املتدرب الذي جيتاز االختبار بتقادير مقباول فقاط ميكناه التقادم للمنشاأة التدريبياة بطلاب إعاادة االختباار
لغرض حتسني تقديره بعد م ي مدة ال تقل عان شاهر مان تااري إعاالن نتيجتاه ،بعاد توقيعاه تعهاداً خطيااً
مبوافقتاه علاى إلغااء نتيجاة اختبااره الساابق بشاكل نهاائي ،وإرفااق أصال الشاهادة اا ان صادرت ا ماع للاب
إعادة االختبار ،وترصد له النتيجة اأديدة بعد إلغاء نتيجة االختبار السابق.
 .0للمتدرب التقدم للمنشأة التدريبية للرفع للمؤسسة بطلب مراجعة اختبار الدورة التأهيلياة خاالل شاهر واحاد
من تاري إ عالن النتيجة ،وتعتمد النتيجة اليت حيصل عليها املتدرب بعد اعادة التصحيح.
 .7للمؤسسة املوافقة على نقل مقر عقد اختبار املتادرب مان مديناة إىل مديناة أخارى وفاق املاربرات الايت توافاق
عليها.
 .8تقوم املنشأة التدريبية بإصدار شهادات املتدربني الاذين اجتاازوا االختباار املطلاوب للادورة مان قبال املؤسساة
وفق مناوذج الشاهادة املعتماد ،وتصاديقها مان املؤسساة وتساليمها للمتادربني دون تاأخري ماا مل يكان هناا
مربراً لذلك.
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ثالثاً :الربامج التأهيلية والدبلوم
املادة ( :) 11تعليمات القبول والتسجيل
تلتزم املنشأة التدريبية اليت تنفذ الربنامج التأهيلي والدبلوم بالتعليمات التالية:
.1

حفظ ملف لكل متدرب حيوي وثاائق القباول والتساجيل (صاورة اهلوياة الولنياة أو اإلقاماة ساارية املفعاول،
صورة لبق األصل من املؤهل الدراسي املطلوب لاللتحااق بالادورة وفقا ًا لشاروط كال دورة ،اساتمارة للاب
التسجيل) ،وكشف باملقررات اليت تدرب عليها والنتائج اليت حصل عليها املتادرب يف كال فارتة تدريبياة،
وصورة من الشهادة والسجل التدرييب اليت حصل عليها بعد خترجه.

 .2التقيد بفرتات القبول والتسجيل يف كل فرتة تدريبية وفقاً للتقويم التدرييب املعتمد من املؤسسة.
 .3تزويد املؤسسة بأااء املتادربني (املساجلني اأادد واملساتمرين) يف كال برناامج تاأهيلي ودبلاوم واملقاررات
التدريبيااة املسااجلة هلاام وفااق ايليااة والنماااذج املعتماادة وذلااك يف املواعيااد احملااددة يف التقااويم التاادرييب ،مااع
ارفاق صورة لبق األصل من املؤهل املطلوب لاللتحاق بالربنامج.
املادة ( :) 12تعليمات نظام التدريب
 .1يكون التدريب باالنتظام وليج باالنتساب.
 .2حتاادد املنشااأة التدريبيااة نظااام التاادريب األنسااب هلااا الفصاالي أو الربعااي لتطبيااق إحاادى الفاارتات التدريبيااة
(الفصل التدرييب أو الربع التدرييب) بعد موافقة املؤسسة وإعتماده؛ بشرط تطبيق نظام تدرييب واحاد فقاط
يف ايع برامج املنشأة التدريبية.
 .3يقسم العام التدرييب يف نظام التدريب ال فصالي اىل فصالني تادريبيني وفاق التقاويم التادرييب ،وميكان بعاد
موافقاة املؤسسااة إضااافة فاارتة تدريبيااة يف الصاايف التقاال مادتها عاان عشاارة أسااابيع وال تزيااد عاادد ساااعاتها
التدريبية املعتمدة عن  12ساعة.
 .4يقسم العام التدرييب يف نظام التدريب الربعي اىل أربع أرباع تدريبية وفق التقويم التدرييب.
 .5املاادة النظاميااة للمتاادرب يف املنشااأة التدريبيااة النهاااء متطلبااات التخاارج هااي ضااعف ماادة الربنااامج التاادرييب
احملددة يف اخلطة التدريبية املعتمدة ،مبا فيها الفرتات التدريبية اليت انساحب منهاا أو حارم فيهاا أو انقطاع
عن التدريب فيها ،وال جيوز جتاوز هذه املدة إال بعد موافقة املؤسسة.
 .0تلتزم املنشأة التدريبية مع بداية كل فرتة تدريبية بتزويد املؤسسة جبدول مفصل يشتمل على أياام التادريب
على املقررات باليوم والتاري والساعة ،وحتدياد مكاان احملاضارة ومكاان التادريب العملاي واسام املادرب
ورمز املقرر.
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 .7تلتاازم املنشااأة التدريبيااة باخلطااة التدريبيااة املعتماادة للربنااامج التاادرييب ،ويااتم تسااجيل املقااررات للمتاادربني
حسب ترتيب وتوزيع مقررات اخلطة التدريبية املعتمدة على الفرتات التدريبية.
 .8احلد األعلى لعدد الساعات التدريبية املعتمدة املمكن تساجيلها للمتادرب يف الفصال التادرييب ( )22سااعة
معتمدة ،ويف الرباع التادرييب ( )12سااعة معتمادة ،ويساتثنى مان ذلاك املتادرب املتوقاع خترجاه بعاد موافقاة
املؤسسة.
 .9ال يااتم تسااجيل أي مقاارر لااه متطلااب إال بعااد اجتياااز املتطلااب السااابق  ،ويسااتثنى ماان ذلااك املتاادرب املتوقااع
خترجه بعد موافقة املؤسسة.
املادة ( :) 13تعليمات االنتظ ام والتأجيل واالنسحاب واالنتقال
 .1تلتزم املنشاأة التدريبياة مبتابعاة وتوثياق ح اور وغيااب املتادربني لكال برناامج تاأهيلي أو دبلاوم وفاق ايلياة
والنماذج املعتمدة من املؤسسة.
 .2املتدرب الذي ينقطع عان التادريب ثالثاة أساابيع متصالة يف الفصال التادرييب أو أسابوعني متصالني يف الرباع
التدرييب بعذر مقبول من املؤسسة يعترب منساحباً ويرصاد لاه التقادير (ع) أو ( ، )Wأماا اذا كاان بغاري عاذر
مقبول فيعترب حمروماً ويرصد له التقدير (ح) أو ( ،)DNوال حيق لاه دخاول اختباارات الفارتة التدريبياة الايت
تغيب فيها.
 .3املتدرب الذي تتجاوز نسبة غيابه عن  %26من جمموع السااعات املعتمادة للمقارر ااا ساوا ًء كاان غياباه بعاذر
أو بدون عذر ااا يعترب حمروماً ،وال حيق له دخول اختبار املقرر يف نهاية الفرتة التدريبياة ،ويرصاد لاه تقادير
(ح) أو (.)DN
.4

جيااوز للمتاادرب حااذف بعااض املقااررات الاايت قااام بتسااجيلها مبوافقااة املنشااأة بعااد إشااعار املؤسسااة خااالل
اسبوعني من بداية الفرتة التدريبية ،وال تظهر هذه املقررات بعد قبول حذفها يف سجل املتدرب التدرييب.

 .5جيااوز للمتاادرب االنسااحاب ماان ايااع املقااررات الاايت إ تسااجيلها بعااد إشااعار املؤسسااة وذلااك قباال إنق اااء
نصف مدة الفرتة التدريبياة ،وال حتتساب للمتادرب نتاائج املقاررات الايت انساحب منهاا وال تادخل يف املعادل
الرتاكمااي ولكاان حتتسااب الفاارتة الاايت انسااحب منهااا ماان املاادة الالزمااة إلنهاااء متطلبااات التخاارج( ،جيااوز
االنسحاب لفصل تدرييب واحد أو ربعني تدريبيني خالل مدة الربناامج التادرييب ،وللمؤسساة االساتثناء بنااء
على عذر مقبول).
 .0جياوز انتقااال املتادرب ماان منشااأة تدريبياة ألخاارى يف نفااج التخصاص بعااد موافقااة املنشاأتني وأخااذ موافقااة
املؤسسة قبل االنتقال ،علاى أال يكاون مفصاو ًال مان املنشاأة التدريبياة املنتقال منهاا ،ويكاون النقال خاالل
فرتة التسجيل وحتتسب له املقررات اليت تدرب بها ونتائجه الساابقة يف املنشاأة التدريبياة املنتقال منهاا ،أماا
يف حالة تغيري التخصص تعادل له املواد وفق شروط املعادلة الواردة يف املادة رقم (.)14
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املادة ( :) 14تعليمات املعادالت
تتم معادلة املقررات بعد موافقة املؤسسة وفقاً ملا يلي:
أوالً :جيوز معادلة املقررات التدريبية اليت سبق للمتدرب اجتيازها وفق الشروط التالية:
 .1أن يكون قد تدرب عليها يف منشأة تدريبية ،كلية أو جامعة معرتف بها يف اململكة.
 .2أن يكون املتدرب قد اجتاز املقرر قبل التحاقه بالربنامج.
 .3أن يت من املقرر الذي إ انهاؤه بنجاح ايع مفردات املقرر املطلوب معادلته.
 .4أن تكون ساعات التدريب تساوي أو تزيد عن ساعات املقرر.
 .5أ ّال يكااون قااد م ااى علااى اجتياااز املتاادرب للمقاارر املااراد معادلتااه أكثاار ماان ثااالث ( )3ساانوات للمقااررات
التخصصية ،وشج ( )5سنوات للمقررات العامة.
 .0أال يقل تقديره يف املقرر املطلوب معادلته عن "جيد".
 .7أ ّال تزيااد نساابة (الساااعات) املعادلااة عاان  % 36ماان إاااالي الساااعات املعتماادة للربنااامج التااأهيلي أو الاادبلوم
املطلوب االلتحاق به.
 .8أن يكااون مسااتوى الاادخول للربنااامج املطلااوب معادلااة مااواده والااذي تاادرب فيااه (مؤهاال القبااول يف الربنااامج)
ال يقل عن مستوى دخول الربنامج املطلوب االلتحاق به ومعادلة املواد فيه.
ثانياً :جياوز معادلاة أكثار مان مقارر (جمموعاة مقاررات) مبقارر واحاد إذا كاان حمتاوى هاذه املقاررات مشاابه ًا
حملتوى املقرر املطلوب معادلته.
ثالثاً :تتم املعادلة للمقررات املتطابقة يف االسم والساعات؛ عند التحويل من ختصص اىل آخر.
رابعاً :يثبت يف السجل التدرييب للمتادرب املقاررات املعادلاة لاه بعباارة "معادلاة" وال حتتساب هاذه املقاررات ضامن
معدل املتدرب بسجله التدرييب.
املادة ( :) 15تعليمات االنذارات ولي القيد
 .1يوجه للمتدرب إناذار مان قبال املنشاأة التدريبياة إذا اعفاض معدلاه الرتاكماي عان ( 2066مان  )5066خاالل
فرتة تدريبية ،ويتم اشعار املؤسسة بذلك.
 .2يطوى قيد املتدرب من الربنامج التأهيلي أو الدبلوم يف احلالتني الاواردتني أدنااه ماا مل يكان هناا ماربرات
تقبلها املؤسسة:
أ .إذا صدر حبقه قرار فصل بسبب أخالقي أو سلوكي.
ب .إذا مل ينه تدريبه يف املدة النظامية النهاء متطلبات التخرج اليت حددتها املادة (.)12
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املادة ( :)10تعليمات اختبارات الفرتة التدريبية للربامج التأهيلية والدبلوم
 .1تلتزم املنشأة التدريبية بعقد اختبارات الفرتة التدريبية حسب املواعيد احملددة يف التقويم التدرييب.
 .2تقوم املنشأة التدريبياة قبال أسابوع مان بداياة اختباارات الفارتة التدريبياة بتزوياد املؤسساة جبادول اختباارات
الفرتة ،وكشاف بأاااء املتادربني الاذين حياق هلام دخاول اختباار الفارتة واملنساحبني واحملارومني ،وأاااء
أنة النظام واملراقبة على االختبار.
 .3يتم حساب معدل الفرتة بقسمة جمموع نقاط التقديرات النهائية على جمموع عدد السااعات املعتمادة لكال
املقررات اليت تدرب عليها املتدرب يف فرتة تدريبية واحدة .وحتتسب النقاط ب ارب عادد السااعات يف وز ن
التقدير.
مثال:
املقرر

عدد الساعات

رمز التقدير

وزن التقدير

النقاط

161حاسب

2

ب+

405

9

161إجنل

3

ج

3

9

161حاسب

4

ب

4

10

161رياض

3

أ

5

15

112حاسب

3

أ

5

15

معدل الفرتة =

.4

44
31

جمموع النقاط

04

جمموع الساعات

15

=  4027تقدير الفرتة (جيد جداً) .

يتم حساب املعدل الرتاكمي بقسمة جمموع نقااط التقاديرات النهائياة علاى عادد السااعات املعتمادة لكال
املقررات اليت تدرب عليها املتدرب يف ايع الفرتات التدريبية.
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 .5حيتسب التقدير الذي حيصل عليه املتدرب لكل مقرر كما يلي:
الدرجة

التقدير باللغة العربية التقدير باللغة االجنليزية

رمز التقدير

وزن التقدير

 95إىل 166

ممتاز مرتفع

Above Excellent

أ+

A+

506

 96إىل أقل من 95

ممتاز

Excellent

أ

A

4075

 85إىل أقل من 96

جيد جداً مرتفع

Above Very Good

ب+

B+

405

 86إىل أقل من 85

جيد جداً

Very Good

ب

B

406

 75إىل أقل من 86

جيد مرتفع

Above Good

ج+

C+

305

 76إىل أقل من 75

جيد

Good

ج

C

306

 05إىل أقل من 76

مقبول مرتفع

Above Pass

د+

D+

205

 06إىل أقل من 05

مقبول

Pass

د

D

206

أقل من 06

راسب

Fail

ها

F

106

اا اا اا اا اا اا اا اا

حمروم

Denial

ح

DN

106

اا اا اا اا اا اا اا اا

منسحب

Withdrawal

ع

W

-

اا اا اا اا اا اا اا اا

غري مكتمل

Incomplete

ل

IC

-

اا اا اا اا اا اا اا اا

ناجح

Pass

ن

P

-

.0

تشتمل الدرجة النهائية لكال مقارر علاى درجاة أعماال الفارتة ودرجاة االختباار لكال مقارر وحيادد ألعماال
الفاارتة نساابة ال تزياادعن  % 46ماان الدرجااة النهائيااة لكاال مقاارر ،وختصااص الدرجااة املتبقيااة الختبااار الفاارتة
للمقرر.

.7

تشارف املؤسسااة علااى اختبااارات الفاارتة التدريبيااة وهلااا اإللاالع علااى مناااذج أسااةلة االختبااارات الاايت تعاادها
املنشأة التدريبية ،والتعديل عليها أو وضع أسةلة جديدة ،وهلا أن تساتعني يف ذلاك باأي جهاة داخال أو خاارج
املؤسسة.

 .8ال جيوز اختبار املتدرب يف اختبارات الفرتة التدريبية يف أكثر من مقررين يف اليوم الواحد.
 .9املتدرب الذي يتغيب عن اختبار الفرتة التدريبياة يف مقارر /مقاررات دون عاذر مقباول تكاون درجتاه صافراً
يف االختبار ،ويعترب راسباً ويرصد له تقدير (ها) أو (.)F
 .16جيوز للمعهد بعد موافقة املؤسسة عقاد اختباار باديل للمتادرب الاذي مل ياتمكن مان ح اور اختباار الفارتة
التدريبية يف أي مقارر لعاذر تقبلاه املؤسساة علاى أن يعقاد االختباار الباديل قبال بداياة الفارتة التدريبياة الايت
تليها،ويرصد للمتدرب درجة االختبار البديل.

دليل تعليمات التدريب

11

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
اإلدارة العامة للتدريب األهلي

 .11كل متدرب يغش أو حياول الغش أو يصدر مناه ساوء سالو جتااه املراقاب أو تاالف تعليماات االختباارات
حيرر له حم ر بذلك ويعترب راسباً يف املقرر ويرصد له تقدير (ها) أو (.)F
 .12يف حااال تكاارار احلاااالت الااواردة يف ( )11وحاارر للمتاادرب أكثاار ماان حم اار ف اإن للمؤسسااة إلغاااء ايااع
اختباراته يف الفرتة التدريبية واعتباره راسباً يف املقررات ويرصد له تقدير (ها) أو (.)F
 .13إذا رسب املتدرب يف اختبارات الفرتة التدريبية يف أي مقارر ميكناه التقادم للمنشاأة التدريبياة بطلاب إعاادة
االختبار يف املقرر ملرة واحادة قبال بداياة الفارتة التدريبياة الايت تليهاا بشارط أال يتجااوز عادد املقاررات الايت
رسااب فيهااا عاان  % 56ماان جممااوع املقااررات يف الفاارتة التدريبيااة ،ويف حااال عاادم اجتياااز املقاارر فيلاازم إعااادة
التسجيل يف املقرر يف الفرتة التدريبية اليت تليها ،مع مراعاة التعليمات الواردة يف املادة (.)12
 .14اذا جتاوز عدد املقررات الايت رساب فيهاا املتادرب عان  %56مان جمماوع املقاررات يف الفارتة التدريبياة فيلازم
إعادة التسجيل يف املقررات اليت رسب فيها يف الفرتة التدريبية اليت تليها.
 .15املتدرب الذي جيتاز أي مقرر ال حيق له اعادة التسجيل أو االختبار فيه.
 .10يشرتط الجتياز املقررات التدريبية حصول املتدرب على  %06من الدرجة النهائية للمقرر .
 .17جيااوز للمتاادرب الااذي أنهااى الربنااامج التااأهيلي أو الاادبلوم مبعاادل تراكمااي يقاال عاان ( 2066ماان  )5066رفااع
معدله بعد موافقة املؤسسة عن لريق التدريب على مواد حرة (إختيارية) خالل فرتة تدريبياه كاملاة حساب
نظام التدريب (الفصلي أو الربعي) الذي أإ تدريبه فيه مع مراعاة التعليمات الواردة يف املادة (.)12
املادة ( :)17تعليمات االختبار الشامل للربامج التأهيلية والدبلوم
 .1يشرتط لدخول املتدرب االختبار الشامل انهاء متطلبات اخلطاة التدريبياة واجتيااز اياع اختباارات الفارتات
التدريبية و احلصول على معدل تراكمي ال يقل عن ( 2066من .)5066
 .2تلتازم املنشاأة التدريبياة بتساجيل أاااء املتادربني الاذين حياق هلام دخاول االختباار الشاامل وأخاذ مااوافقتهم
اخلطية لدخول االختبار وفق املواعيد وايلية اليت حتددها املؤسسة.
 .3حيصل املتدرب على شهادة الربنامج التأهيلي أو الدبلوم بعد اجتياز االختبار الشامل الذي تعقاده املؤسساة،
وأي اختبارات أو مقاييج أخرى تعتمدها املؤسسة.
 .4يكون التقدير العام للربنامج التأهيلي أو الدبلوم بناءً على درجة االختبار الشامل على النحو التالي :
التقدير باللغة العربية

التقدير باللغة االجنليزية

حدود الدرجة
من 96

إىل 166

ممتاز

Excellent

من 86

إىل أقل من 96

جيد جداً

Very Good

من 76

إىل أقل من 86

جيد

Good

من 06

إىل أقل من 76

مقبول

Pass

راسب

Fail

أقل من 06
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.5

للمؤسسة املوافقة على نقل مقر عقاد االختباار الشاامل للمتادرب مان مديناة إىل مديناة أخارى وفاق املاربرات
اليت توافق عليها.

 .0يشرتط الجتياز االختبار الشامل حصول املتدرب على  %06من درجة االختبار.
 .7املتدرب الذي جيتااز االختباار الشاامل بتقادير مقباول فقاط ميكناه التقادم للمنشاأة التدريبياة بطلاب إعاادة
االختبار لغارض حتساني تقاديره وفقا ًا ملواعياد االختباار الشاامل احملاددة يف التقاويم التادرييب ،بعاد توقيعاه
تعهداً خطياً مبوافقته على إلغاء نتيجة اختباره الساابق وإرفااق أصال الشاهادة اا ان صادرت ا ماع للاب إعاادة
االختبار ،وترصد له النتيجة اأديدة بعد إلغاء نتيجة االختبار السابق.
 .8للمتدرب يف حال رسوبه أو غيابه عن االختبار الشامل التقدم للمنشأة التدريبياة بطلاب إعاادة االختباار وفقااً
ملواعيد االختبار الشامل احملددة يف التقويم التدرييب.
 .9كاال متاادرب يغااش أو حياااول الغااش أو يصاادر منااه سااوء ساالو جتاااه املراقااب أو تااالف تعليمااات وقواعااد
االختبار يعترب راسباً يف االختبار الشامل.
 .16ال يسمح للمتدرب بدخول االختبار الشامل بعد م ي ( )15شسة عشر دقيقاة مان بدايتاه ،كماا ال يسامح
له باخلروج قبل ساعة من بدايته.
 .11للمتدرب التقدم للمنشأة التدريبية للرفع للمؤسسة بطلب مراجعة إجابته خالل شهر واحد مان تااري إعاالن
نتيجة االختبار الشامل  ،وتعتمد النتيجة اليت حيصل عليها املتدرب بعد إعادة التصحيح.
 .12االختبار الشاامل يشامل املوضاوعات الرئيساية للربناامج التأهيلي/الادبلوم وفقااً للخطاط املعتمادة ،ويكاون
باللغة العربية ،وبالنسبة للربامج املعتمدة بلغة أخرى يكون االختبار باللغة املعتمد بها تلك الربامج.
 .13تقوم املؤسسة بوضع أسةلة االختبار الشامل من خالل مشرفيها أو من ختتااره مان الكفااءات العلمياة داخال
أو خارج املؤسسة  ،ويتم تصاحيح أوراق االختباار الشاامل مان قبال املؤسساة ،وميكان إشارا مان تاراه مان
الكفاءات العلمية يف التصحيح من داخل املؤسساة وخارجهاا ،وحياق للمؤسساة أن تساند ذلاك إىل أي جهاة
أخرى تراها.
 .14تقوم املنشاأة التدريبياة باصادار شاهادات وساجالت املتادربني الاذين اجتاازوا االختباار الشاامل وفاق النمااذج
املعتمدة وتصديقها من املؤسسة ،وتسليمها للمتدربني دون تأخري ما مل يكن هنا مربرًا لذلك.
املادة ( :)18تعليمات التدريب التعاوني يف الربامج التأهيلية والدبلوم
التاادريب التعاااوني جاازء ماان اخلطااة التدريبيااة للربنااامج التأهيلي/الاادبلوم ينفااذ يف منشااآت القطاااع اخلااا

أو القطاااع

احلكاومي  ،وذلاك لتنمياة العلااوم واملعاارف واملهاارات الاايت تادرب عليهاا يف املختاربات العمليااة والفصاول التدريبياة عاان
لريق التطبيق والتحليل والتقويم يف بيةة العمل ،وحتدد التعليمات التنفيذية للتدريب التعاوني آليات تنفيذ ذلك.

دليل تعليمات التدريب
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التعليمات التنفيذية للتدريب التعاوني
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مقدمة:
مبا ال يتعارض مع اللوائح والتعليمات املنظمة للعملية التدريبية داخل املنشآت التدريبية األهلية ،تطبق هذه التعليمات
على املتدربني واملتدربات يف التدريب التعاوني ،وكل ما يشار فيها للمتدرب فإنه يشمل املتدربة وكل ما يشار فيها
للعاملني من هيةة التدريب فإنه يشمل العامالت يف هيةة التدريب  .كما أنها تلغي ما سبق من اللوائح والتنظيمات
اخلاصة بالتدريب التعاوني مع مالحظة أنه ما مل تنص عليه هذه التعليمات من أحكام يطبق عليه اللوائح الداخلية
للمنشآت التدريبية األهلية التابع هلا املتدرب ،كما أن لإلدارة العامة للتدريب األهلي وضع أدلة ومناذج تفصيلية
توضح فقرات هذه التعليمات  ،كما أن هذه املقدمة تعترب جزاء ال يتجزأ من التعليمات التنفيذية للتدريب التعاوني.

متهيد
التدريب التعاوني هو عبارة عن مقرر تدرييب له جمموعة من الشعب التدريبية هلا أعداد حمددة من املتدربني وساعات
تدريبية حمددة جبدول املدرب حسب اخلطط التدريبية املعتمدة  ،ينفذ بني املنشأة التدريبية األهلية وجهات التدريب
بقطاع األعمال ،حيث تتاح الفرصة للمتدرب الستكمال مهاراته التدريبية يف جمال ختصصه.

دليل تعليمات التدريب
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أوالً :متطلبات بدء التدريب التعاوني ما يلي:
 .1مدة التدريب التعاوني
تكون مدة التدريب التعاوني حسب اخلطط التدريبية املعتمدة اثنا عشر أسبوعاً للربنامج التأهيلي والدبلوم بالنظام
الفصلي أو الربعي على ايع املتدربني واملتدربات الذين أ نهوا متطلبات اخلطة التدريبية بنجاح ،تبدأ مع بداية الفرتة
التدريبية وفق التقويم التدرييب املعتمد ،على أن يكون األسبوع األول لتهيةة املتدرب واألسبوع األخري ملناقشة التقارير
ورفع النتائج للمؤسسة.

 .2خطة التدريب
يقوم كل قسم تدرييب يف املنشأة التدريبية بإعداد خطة التدريب التعاوني بناء على اخلطة التدريبية العامة
للتخصص ،وواقع سوق العمل ،على أن يتم تنفيذها من قبل املتدرب حسب إمكانيات جهة التدريب ،ومبتابعة من
املشرف امليداني بالتخصص املكلف من قبل املنشأة التدريبية.

 .3دورة التهيةة
هي الدورة التأهيلية للتدريب التعاوني ،واليت من خالهلا يتعرف املتدرب على كافة لوائح و أنظمة التدريب التعاوني
والسلوكيات و املعارف اليت تلزمه يف تلك الفرتة ،وكذلك حقوقه وواجباته أثناء التدريب ،وتنفذ يف املنشآت
التدريبية قبل توجه املتدرب إىل جهة التدريب بسوق العمل ،ويبدأ االستعداد لفعاليات هذه الدورة من الفرتة التدريبية
السابقة للتدريب التعاوني حيث يتم االجتماع باملتوقع خترجهم وترشيحهم للتدريب التعاوني وإعطائهم فكرة عن
األنظمة املتبعة و الربامج التدريبية على أن تبدأ فعاليات هذه الدورة راياً خالل األسبوع األول من بداية الفرتة
التدريبية  ،وتعترب جزءاً من التدريب التعاوني ينطبق على عدم ح ور املتدرب هلا ما ينطبق على حاالت الغياب يف
التدريب التعاوني.

 .4جهة التدريب:
هي إحدى منشآت القطاع اخلا

أو احلكومي واليت ينفذ فيها املتدرب التدريب التعاوني( .الحيق للمتدرب تنفيذ

التدريب التعاوني يف نفج املنشأة التدريبية اليت تدرب فيها)

دليل تعليمات التدريب

15

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
اإلدارة العامة للتدريب األهلي

ثانيا :التنظيم اإلشرايف للتدريب التعاوني
 .1إدارة املتدربني باإلدارة العامة للتدريب األهلي
اإلدارة املسةولة عن التخطيط والتنظيم واإلشراف على التدريب التعاوني على مستوى اإلدارة العامة للتدريب األهلي
ووحدات التدريب األهلي باجملالج واملنشآت التدريبية.

 .2قسم التدريب التعاوني باملنشأة التدريبية
هو املسةول عن التخطيط والتنفيذ واإلشراف على التدريب التعاوني باملنشأة التدريبية.

 .3مشرف التدريب التعاوني باملنشأة التدريبية
هو املسةول عن التدريب التعاوني باملنشأة التدريبية ،ويرشح من مدير املنشأة التدريبية ،ومن املهام املوكلة له :حصر
املرشحني للتدريب التعاوني ،املساعدة يف إجياد فر

التدريب بالتعاون مع قسم التدريب التعاوني ،املساعدة يف

اإلعداد لدورة التهيةة ،تنسيق مناقشة التقارير النهائية.

 .4املشرف امليداني بالتخصص
هو أحد املدربني املتميزين بالتخصص وليج ع واً بقسم التدريب التعاوني باملنشأة التدريبية ،ويتم ترشيحه من قبل
مدير املنشأة التدريبية ،ومن املهام املوكلة له :الزيارات امليدانية للمتدربني وتعبةة مناذج التقييم (حتدد عدد تلك
الزيارات بثالث زيارات على األقل)  ،والتواصل مع مشرف جهة التدريب و إبالغه مبا له وما عليه من التزامات جتاه
التدريب التعاوني ،وحل املشكالت ،ورصد الدرجات ،ومساعدة املتدرب يف احلصول على شهادة التدريب التعاوني
مصدقة من جهة التدريب ،وما يكلفه به قسم التدريب التعاوني باملنشأة التدريبية من املهام ذات العالقة.

 .5مشرف جهة التدريب
هو أحد العاملني جبهة التدريب بسوق العمل و املسةول عن اإلشراف على املتدرب لوال فرتة التدريب التعاوني ،ومن
مهامه تقييم املتدرب وتعبةة النماذج اخلاصة بذلك بالتعاون مع املشرف امليداني بالتخصص.

دليل تعليمات التدريب
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ثالثاً :من حيق هلم التدريب التعاوني
حيدد قسم التدريب التعاوني باملنشأة التدريبية بالتعاون أااء املتدربني بكل ختصص باملنشأة والذين هلم حق
التسجيل يف التدريب التعاوني وفقاً للشروط التالية :
 . 1أن يكون قد أنهى بنجاح ايع املقررات التدريبية والنظرية والعلمية.
 . 2أن يكون متفرغاً كلياً للتدريب التعاوني.
 . 3أن يستويف الشروط املعلنة والوثائق املطلوبة لقسم التدريب التعاوني باملنشأة التدريبية.
 .4يستثنى مما ذكر يف ( ) 1من تبقى له مادة وحيدة ختصصية أو غري ختصصية وفق ال وابط التالية:
 .5أن يكون وقت تدريب املادة الوحيدة (التخصصية أو غري التخصصية) اليت يسمح ملتدرب التدريب التعاوني
التدرب فيها باملنشأة التدريبية ال يتعارض مع وقت التدريب التعاوني.
 . 0ال جيوز معادلة التدريب التعاوني ملتدرب يف مرحلته احلالية بتدريب تعاوني يف مرحلة تدريبية سابقة.

رابعاً :عالقة املتدرب جبهة التدريب
يسري على املتدرب ما يسري على املوظفني جبهة التدريب من حيث ضوابط العمل وأوقات الدوام مبا ال يتجاوز عدد
 8ساعات يومياً.
 . 1املكافآت:
أ .ال حيق للمتدرب مطالبة جهة التدريب بأي مزايا مالية أثناء فرتة التدريب.
ب .جيوز أهة التدريب منح مكافآت مالية أو عينية للمتدربني يف فرتة التدريب حسب ما تراه.
 . 2التأمني الطيب :
أ .ال حيق للمتدرب مطالبة جهة التدريب بتوفري تأمني ليب أثناء فرتة التدريب.
ب  .ميكن توفري التأمني الطيب للمتدرب من جانب جهة التدريب إذا كانت سياستها تتطلب تطبيق منافع التأمني
على ايع العاملني بها بدون استثناءات وحسب ما تراه.
ج .إذا حصل للمتدرب إصابة عمل ،فتتوىل املنشأة التدريبية دفع تكاليف العالج للمتدرب فقط.
دليل تعليمات التدريب
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 . 3مستلزمات التدريب :
تقوم جهة التدريب بتوفري مستلزمات التدريب ( مثل مالبج السالمة اليت تتطلبها بعض األعمال والعدد الالزمة لذلك).

خامساً :التنبيه واحلسم واحلرمان
 .1التنبيهات والتعهدات :
أ.

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

ب .يوجه للمتدرب تنبيه آخر إذا بلغت عدد أيام غيابه (ستة أيام) من مدة التدريب التعاوني بعذر أو بدون عذر.
ج .يوجه للمتدرب تنبيه ثالث إذا بلغت عدد أيام غيابه ( عشرة أيام) من مدة التدريب التعاوني بعذر أو بدون
عذر ،مع توقيعه على تعهد خطي بعلمه أنه سيتم حرمانه حال تكرار غيابه ،ويطوى قيده إذا جتاوز غيابه
(ثالثة عشر يوماً) بعذر أو بدون عذر.
د.

يوجه للمتدرب تنبيه إذا خرج بدون إذن من جهة التدريب.

ه.

يوجه للمتدرب تنبيه إذا بدر منه سوء سلو بسيط جتاه مدربيه أو زمالئه بالعمل.

و.

يستبعد املتدرب من التدريب التعاوني اذا كان وجوده أو سلوكه ميثل خطراً على جهة التدريب.

 .2احلسم:
حيسم درجة واحدة من درجات ح ور املتدرب يف التدريب التعاوني يف اأهة التدريبية عن كل يوم غياب بعذر
وحتسم درجتني عن كل يوم غياب بدون عذر .
 .3احلرمان ولي القيد:
أ .يطوي قيد املتدرب املنقطع عن التدريب ملدة أسبوعني متصلني خالل فرتة التدريب ويرصد له تقدير (ها) أو (.)f
ب .حيرم املتدرب إذا بلغت عدد أيام غيابه ثالثة عشر يوما متصلة أو متفرقة خالل مدة التدريب بعذر أو بدون عذر
ويرصد له حمروم (ح)أو (.)DN
ج  .حيرم املتدرب إذا تعمد خمالفة أنظمة جهة التدريب ،أو تعمد اإلضرار بسمعتها أو ممتلكاتها أو تسريب
بياناتها ،أو قام باالعتداء على أحد منسوبيها ،أو صدر منه سلو خطري ،وثبت ذلك خبطاب من جهة التدريب .
د .يصدر قسم التدريب التعاوني باملنشأة التدريبية التنبيهات والتعهدات وقرارات احلرمان ،ويبلغ املتدرب بها راياً
من قبل املشرف امليداني بالتخصص مع تزويد قسم التدريب التعاوني باملنشأة التدريبية وجهة التدريب بصورة منها .

دليل تعليمات التدريب
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سادساً :االنسحاب والتأجيل
يطبق على املتدرب يف التدريب التعاوني أحكام التأجيل واالنسحاب حسب ما ورد يف املادة ( )13من دليل تعليمات
التدريب.

سابعاً :تغيري موقع التدريب التعاوني
 . 1جيوز لقسم التدريب التعاوني باملنشأة التدريبية حتويل املتدرب أثناء التدريب التعاوني من جهة تدريبية إىل أخرى
يف احلاالت التالية:
أ .إذا حصل املتدرب على وظيفة جبهة تدريبية أخرى يف نفج جمال ختصصه وأح ر ما يثبت ذلك.
ب .إذا رغب املتدرب يف التحويل من جهة التدريب إىل جهة أخرى خالل أسبوع من بدء التدريب التعاوني مع تقديم
املستندات التالية:
 .1موافقة جهة التدريب اليت يتدرب بها.
 .2موافقة جهة التدريب اليت سيحول إليها.
 .3موافقة املشرف امليداني بالتخصص.
 .4اعتماد ما سبق من مشرف قسم التدريب التعاوني باملنشأة التدريبية ،وتصديق مدير املنشأة التدريبية.
 .5إذا ثبت لدى املشرف امليداني بالتخصص عدم جدوى التدريب يف جهة التدريب.
 . 2ميكن للمتدرب نقل التدريب من منشأة تدريبية إىل أخرى من املنشآت اليت تشرف عليها املؤسسة العامة للتدريب
التقين واملهين إذا توفرت الشروط التالية:
أ .وجود قسم مماثل لتخصص املتدرب يف املنشأة التدريبية املراد االنتقال هلا ،أو أن يكون لدى املنشأة
التدريبية االستعداد لإلشراف على املتدرب املنقول إليها.
ب .موافقة املنشأة التدريبية املراد االنتقال إليها كتابياً.
ج .موافقة ولي أمر املتدرب ملن عمره دون  18سنة كتابياً.
د .أن يتم قبوله لدى اأهة املراد االنتقال إليها قبل بداية الفرتة التدريبية ،على أن تقوم املنشأة التدريبية
املست يفة بالبحث عن الفرصة التدريبية للمتدرب لالب االنتقال قبل إكمال إجراءات انتقاله إليها.
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ها .ال جيوز انتقال املوفد أو املرشح من منشأة تدريبية إىل أخرى إال مبوافقة راية من جهة عمله.

ثامناً :اإلعفاء من التدريب التعاوني
 . 1يعفى املتدرب من التدريب التعاوني إذا أم ى ستة أشهر متصلة يف وظيفة يف جمال ختصصه الذي تدرب فيه
باملنشأة التدريبية على أن تكون خربته الوظيفية تلك خالل فرتة زمنية ال تتجاوز ثالث سنوات سابقة اللتحاقه
باملنشأة التدريبية وفق الشروط التالية:
أ .للعاملني يف القطاع احلكومي :إح ار صورة مصدقة من قرار التعيني واملباشرة ،مع إح ار ما يثبت مزاولته
للعمل يف نفج ختصصه على أن ترسل األوراق بطريقة راية من اأهة احلكومية.
ب .للعاملني يف القطاع اخلا  :إح ار سجل التأمينات االجتماعية ،مع إح ار ما يثبت مزاولته للعمل يف نفج
ختصصه وتصديقها من الغرفة التجارية على أن ترسل األوراق بصفة راية من اأهة اليت يعمل/عمل بها.
ج .أال يقل تقييم أدائه الوظيفي عن جيد خالل السنة األخرية من وظيفته.
 .2يعترب املتدرب املعفى ناجحاً يف التدريب التعاوني ويرصد له ناجح (ن) وال تدخل ضمن معدله الرتاكمي.
 .3حيق للمنشأة التدريبية زيارة جهة مقدم اإلعفاء وتقديم تقرير يبني مزاولته لتخصصه.

تاسعاً :التقييم وتوزيع الدرجات
 .1يعترب التدريب التعاوني مقرراً تدريبياً ويعامل كبقية املقررات التدريبية من حيث النجاح والرسوب واحلرمان.
 .2يكون تقييم أداء املتدرب أثناء فرتة التدريب تقييماً مستمراً من ( )166درجة لبقاً لنماذج التقييم املرفقة مع هذه
التعليمات موزعة كالتالي:
 oتقييم جهة التدريب :أربعون ( )46درجة.
. oتقييم املشرف امليداني بالتخصص :عشرون ( )26درجة.
 oتقييم ح ور املتدرب يف اأهة التدريبية :عشرون ( )26درجة.
. oتقييم ومناقشة التقرير النهائي :عشرون ( )26درجة.
 . 3يعترب املتدرب ناجحاً يف التدريب التعاوني إذا حصل على ستني ( )06درجة من ( )166درجة.
 . 4ميكن أن يرصد للمتدرب مستمر (ل) عندما تكون جهة التدريب سبباً يف تأخري إنهاء الفرتة التدريبية ،وذلك بناء
على تقرير من املشرف امليداني بالتخصص.
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عاشراً :التقرير النهائي
هو عرض مكتوب يقدمه املتدرب عن جتربته امليدانية جبهة التدريب بسوق العمل يف نهاية التدريب التعاوني.
 .1يقوم املتدرب بإعداد التقرير النهائي لبقاً ملا يلي:
أ .تقديم تقارير دورية للمشرف امليداني عند كل زيارة.
ب .تقديم التقرير النهائي إىل املشرف امليداني بالتخصص خالل األسبوع األخري من التدريب التعاوني.
 .2يقوم مدير املنشأة التدريبية بالتنسيق مع قسم التدريب التعاوني باملنشأة التدريبية بتشكيل أنة ملناقشة التقارير
النهائية يكون أحد أع ائها املش رف امليداني بالتخصص الذي توىل اإلشراف على املتدربني خالل التدريب التعاوني.
 .3يعترب هذا التقرير جزء من مقرر التدريب التعاوني ،وعند عدم تقدميه فلمدير املنشأة التدريبية احلق بإعطاء
املتدرب تقدير غري مكتمل ويرصد له (ل) أو(  ) ICعلى أن يستكمل تقريره يف موعد ال يتجاوز نهاية الفرتة
التدريبية التالية للفرتة اليت تدرب فيها تدريبياً تعاونياً ومن ثم ترصد له الدرجة املستحقة يف هذا املقرر.
 .4دون اإلخالل مبا جاء بالفقرات السابقة ،جيوز ملدير املنشأة التدريبية بالتنسيق مع قسم التدريب التعاوني باملنشأة
التدريبية املوافقة على التالي:
أ .إعادة مناقشة تقارير بعض املتدربني الذين سلموا تقاريرهم يف املوعد احملدد ومل يستطيعوا ح ور املناقشة
لظروف لارئة يقبلها القسم.
ب .حتديد موعد آخر ملناقشة التقرير النهائي لبعض املتدربني الذين مل يقدموا التقرير النهائي يف املوعد احملدد
لظروف لارئة تقبلها املنشأة.

حادي عشر :النماذج
يعترب دليل املتدرب وسجل التدريب التعاوني والنماذج املرفقة جزءاً من هذه التعليمات ومكملة هلا.

واهلل ولي التوفيق،،،
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