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 اإلجازات الباب األول ١

  : املادة األولى: األحكام العامة لإلجازات

نننن مدتدادأننن ات ااتننن  تدرب نننحتستيمننناملتدربنننازةتسنننن مدتهنننابعةتأننناع  تإلزافنننةتإلهننن  أحت  لعننن  ةتسضننن تسنننن مدتإل ننناتد فأننناي ت    نننح .1

 ادخلتدرركزتد بازعبيتد ب بحت ه.

تالتيجبمت ر ألتزصأاتدلن مدتتسض تهابدتت   أةتفيتد برن أج. .2

يجنننبمت ة انننةتد برنننن أجتد بنننازعبيتأننناملتدربنننازةتسنننن مدتدامأنننةتمي نننبزتتأنننخ مرتإل تننننا دتتدامأنننةتفنننيت دتتد ب  ننن تإل تن نننبت .3

 ملتفيتد ساةتد بازعبأةتد بد ادتأحت قايمتأ تيثبتت  بزتهذهتدانشطة.  ك(ت  اتإلقص ىتالتيزعاتد ته فةتإلي  تد

يجننبمت با نن عتد فسننارعتحتدال ب ننن ات   ننا زدتتد فسننارعةتد اننيت  ننااه تنرنن تتدمارننمتخننج ت هننردتد ب نن قرمت بننردأجتد رأ ننةتت .4

ك،تكمنن تيجن تيفبع ننر تإل انن عت   نكتبفنناتأبد قنةتم اننةتد برنن أجتد بننازعبيت م انةتد بننازع تدرخهانن يتإل تم انةتد بننازع تدرشنهرت

إل تبفاتد ساةتد ن  ئأةت ق لتصا زتقردزتسكم  تد بازع ،ت فيت   ت جن  متتدرنادتد ثج نةتإل نررت أنبمت ط أنرتأن ت زاتفنيتأنبدات

 دالنقط عتأ تهذهتد قبددا.

ب أن تالتيزعننات  تسن تدنن مدتدميمنلت د نبالادت دلنن مدتتدررعنأةتعنم ت هننردتدالنقطن عت امبنازةتخنج تد سناةتد بازعبأنة،ت ت .5

أجمبدر تأحتدلن مدتد سابعةتد ت ج ةتإل ررتأجبمفة،تكم تيج تيفبع ر تإل ا عتإل تبفناتد سناةتد ن  ئأنةت ق نلتصنا زتقنردزت

 سكم  تد بازع ،ت فيت   ت ج  متتدرادتد ثج ةتإل ررت أبمت ط أرتأ ت زاتفيتأبداتدالنقط عتأ تهذهتد قبددا.

بفنننبعنتدننن تإل ننناتإل نننررتدالنقط دننن تتد سننن  قةت عجننن ت  سنننأرت  نننكتبشننن لتيجنننبمت امبنننازةتدهنننب اد تزصنننأاهتد سننناب تك .6

 أس رتأحتم اةتد برن أجتد بازعبي.

   رتد  بد طتد ب  أةت:إلي  تخج تد ف  تد بازعبيتتزافةسمملت امبازةتدمي ب تدل تسن مدتدعطردزعةتالت بج  متإلي ت .7

 د تنر تد طن ز تدلن تتالاجدنهت-يفبعنهإل تأن تت–أسنخ  أةتد ب سنأرتدر   نرتأنحتأنايرتد برنن أجتت قحتدل تد  رتدربنازة

تتدرسبط ع.  سأرتيغطأةتدرر  تدرراأةتدر افتب  ت بقتتك  تقازتت د فملتدل اخذتدلن مدتدالعطردزعةتت دمي نة

 يب ملتدربازةتأسخ  أةتد ب ف تتد ا نمةتد تغأ  هتدالعطردز تفنيت ن  تدنا تأ  از نهت   ببدصنلتأنحتأنايرتد برنن أجت

تتد فمل.ديةتيب تد غأ ةتد تا ق لتإل تأحت

 ننننن مدتدالعننننطردزعةت ننننبدتتإلنشننننطةتخ صننننةت   بننننازع تإل تد بقأننننأمت نننن حتيفبع ننننر تفننننيت نننن  ت ر نننن تدلنننن تد غأنننن ةتبسننننب تدلت

تت ذ ك.بقفتدل تد سأ ه تتدراتمةتيب

 تاي  ندتد بتزد ينةتدرر ن ىتأن تإل نرداتداهنردتدر   نرع تتد ب  أنة:يما تإلحتيشملتأسبغ تتدلن مدتدالعطردزعةتدم بدن ت

 تت  نبزه ، م تفيت  كتدربددأاتد ط أةت تا تداها حت تد صنيةتد افسنأةتد انيتيانز تدربنازةتتدا ا ع(إل تد ز ننتد(تإل ت

تت  ك. اتد ب  ئرتد جمأةتل   تتأحتسز تد برن أج،إل تظر تآخرتيق اهتأايرت

 تد بازعبي.زعةتفيتدرركزتدرتالتيبف زضتأحتدلنردعدتتدرب فةت إلن مدتتدالعطتدلن مدت م يبمت ط أرتهذهت 

 التيفببنننرتإلخنننذه ت قننن تأطاقننن ت امبنننازةت نننا حت ننننباتتداخنننر ،الت ننناخلتدلنننن مدتدالعنننطردزعةتعنننم تن ننن ةتدلنننن مدتت 

 دعطردزعة.ظر  ت
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  تالتيجننبمتدهنب ادأر ت بماينناتإل تننبعتآخننرتتد ج قنة، ر أننلتإلين  تدلننن مدتتدالعنطردزعةتسضنن تهنابدتتد بننازع تتالتيمان 

تخر .اتدأ تدلن مدتت

 :املادة الثانية: إجراءات التقديم على اإلجازة 

يجنن تدلنن تدربننازةتإلحتيبقننا ت طانن تدلننن مدتق ننلتأبدنناه تبشننررع تدلنن تداقننلتتدننادتدمينن التتد ط زئننةت دررعننأة(تسضنن تم اننةت .1

 بي.رن أجتد بازعب د برن أجتد بازعبيتدبرتأايرتد برن أجتأ اادتنبدر ت أاع  ت بم تيببد رتأحتدانتمةتدرب فةتفيتدرركزت د

 يبمتددبم اتدلن مدتت س تنبدر : .2

 يفبماتدلن مدتتد سابعةتد تارعرتم اةتد برن أجتد بازعبيتأ   رد. .إل

يفبمنناتدلننن مدتتد فامأننةتتأننخ مرتإل تنننا دتتدامأننةتفننيت دتتد ب  نن تإل تن ننبت  ننك(ت ببصننأةتأنن تم اننةتد برننن أجت .ة

 زع تدرشهركتت س تنبعتد برن أج(.ابد بازعبيت بقردزتأ تم اةتد بازع تدرخها يتإل تم اةتد 

يفبمنناتسننن مدتتداا نن عتد فسننارعتحت طانن تأنن تأننرنفرمتد ننبظأفةت بببصننأةتأنن تم اننةتد برننن أجتد بننازعبيت ددبمنن ات .ت

أنن تم اننةتد بننازع تدرخهانن يتإل تم اننةتد بننازع تدرشننهركت بقننردزتصنن ازتأنن تدرننايرتد بافأننذ تدرشنن زكت ابننازع تفننيت

 .فيتأبداتدالنقط عتأ تهذهتد قبدداتا زتتأ ت،ت يسر تداي  د قط عتد بازعبي

 االنسحاب من التدريب الباب الثاني ٢

 :املادة الثالثة: األحكام العامة لالنسحاب

دالنسي ةتأ تد برنن أجتد بنازعبيتفنيتإل ت قنتتخنج تد سناةتداك ايمأنةت   نكت سن تد امنب  تد بقا ت طا تيجبمت امبازةت -1

 درفبماتأ تد رأ ة.ت

 بازع تفيتدرركزتد بازعبيتسض ت تحتصا زتقردزتاةتد قأا.  يسبمرتدربازةت  -2

يجنن تإلحتيسننباملتدربننازةتسنننردعدتتسخننجعتد طننر تأنن تدرركننزتد بننازعبيت د رأ ننةت هنناداتك  ننةتدرسننب ق تتدر  أننةتد سنن  قةت -3

 داأهتق لت قايمتاا تدالنسي ة.

 : املادة الرابعة: إجراءات االنسحاب

 د برن أجتد بازعبي.رتيايبقا تدربازةت طا تدالنسي ةتسض تأ -1

 يج تدمي ب تدل ت بصأةت  ربد قةتدل تاا تدالنسي ةتأ تم اةتد برن أجتد بازعبيت س تد امب  تدرفات ذ ك.ت -2

يبمتددبم اتقردزتاةتقأاتدربنازةتأن تم انةتد بنازع تدرخهان يتإل تم انةتد بنازع تدرشنهركتت سن تننبعتد برنن أج(ت   نكت ان عت -3

 دربازة.تنسي ةتدرقا تأ دالدل تاا ت

  ننرتد قطنن عتد بننازعبيتي ننازتس ننف زتاننةتقأنناتدربننازةت انن عتدلنن تاانن تدنسنني  هتأنن تدرننايرتد بافأننذ تدرشنن زكت ابننازع تفننيت -4

 د امب  تدرفبما،ت   اغتنرةتدملتدربازةت  بزدتأ تد قردز.
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 تأجيل التدريب الباب الثالث ٣

 :املادة الخامسة: االحكام العامة للتأجيل

  بقأحتدلقردزت دهبج تقردزتد بأنألتد فبادتفيتد قردز.تافالتي رت امبازةتب .1

يجننننن تإلحت ردننننننيتم انننننةتد بنننننازع تدرخهاننننن يتإل تم انننننةتد بنننننازع تدرشنننننهركتت سننننن تننننننبعتد برنننننن أج(تد تسننننن ةتأق دننننناتد بنننننازع ت .2

 أةت فدمخ صةت  رخناتحتدااتق ب تأبازبتحتنااتإل تأابقاتحتأ ت ردأجتإلخر ،ت انىتالتي نبجتدن ت  نكت جن  مت اط قنةتدالهنتأ

 د ق ب تفيتدرسبب تدملياات د ط قةتدالنم  أةت ابرن أج.

تفيت ردأجتد بازع . .3
ً
 يبمتد تس ةتهاةتد بأنألتعم تهابدتتد بازع تدلنم  أةتدرسمب ةت  ق عتدربازةت ي  تأقأاد

 التي رت امخنلتد بقايمتدل تدخب  زدتتدم زعتدا  تإل تاا تيغأترتد ب   تإل ا عتد بأنأل. .4

  : ة: إجراءات التأجيلسداملادة السا

 سنن تد امنن   تدرفبمننادت مننادتالت قننلتدنن ت ننررع تأنن ت نن زعرت اديننةتد سنناةتد بازعبأننةتيبقأنناتدربننازةت بقننايمتاانن تد بأنأننلت .1

ت أجتد بننازعبيت  ر ننحتد ة اننةت ببصننأل  تسضنن تم اننةتد بننازع تدرخهانن يتإل تم اننةتد بننازع تدرشننهركدرزأننحت أنأارنن تسضنن تم اننةتد برننن

 ت س تنبعتد برن أج(.

د بأنأننننلتأننننن تم اننننةتد بنننننازع تدرخهانننن يتإل تم اننننةتد بنننننازع تدرشننننهركت  ر نننننحتقردزهنننن تسضننننن تدرننننايرتد بافأنننننذ تت اانننننتيننننبمتسقننننردزُ .2

 .د بازعبيتد قط عدرش زكت ابازع تفيت

بنازةت نرنةتدمانهت  نبزدتأن ت عنبمت  اأنغتدرد قط عتد بازعبيتبأنألتأ تدرايرتد بافأذ تدرش زكت ابازع تفيتي ازتقردزتد  .3

ت.د قردز

 :املادة السابعة: قواعد املباشرة بعد التأجيل 

زع تدلن تدل تدربازةتدرخنلتأ   ردتد بازع تفيتنفست رن أجهتد بنازعبيتأنحت ادينةتد سناةتد بازعبأنةتد ب  أنةت يسنبأنفتد بنا .1

تآلخرتقردزت رقأة.ت
ً
 درسبب تدرا ه ت  ق 

دل تدربازةتدهبام  تسنردعدتتد تس ألتد ساب تداناتدهنباا  تد بنازع تق نلت ادينةتد سناةتد بازعبأنةتبسنبةتإلهن  أحتدلن ت .2

 داقلت  رتأ ت زاتفيتد قبدداتد بافأذيةت اتس ألتد ساب .

زةتد نذ ت نمتي   نرتد بنازع تبفناتد بأنأنلتسضن تم انةتد بنازع تدرخهان يت ر حتم اةتد برن أجتد بازعبيت بصأل  ت طةتقأناتدربنا .3

إل تم انننةتد بنننازع تدرشنننهركتت سننن تننننبعتد برنننن أج(تفنننيت ننن  ت نننأخرهتدننن تدر   نننردترنننادت نننررتأننن ت ادينننةتد سننناةتد بازعبأنننةت  نننرت

 د قبددات دلنردعدتتدراتمةت ذ ك.

ت

ت

ت
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 االنقطاع عن التدريب الباب الرابع ٤

 : حكام العامة لالنقطاع املادة الثامنة: األ 

دالنقط عتد تد بازع تهبتد ببقنفتدن تد بنازع تبفنذزت ق انهتم انةتد بنازع تدرخهان يتإل تم انةتد بنازع تدرشنهركترنادت -1

 أخقبةتالت زعاتد تهاةت س تد امب  تدرفبمات ذ ك.

 ت امبنازةتأن تدمنلتفنيتس دتك حتدالنقط عتدن تد بنازع ترنادتالت زعناتدن ت ج نةتإل نررتت ن أاةت إلنن مدتد سنابعة(ت أ تسن -2

د ساةتد ايتدنقطحتب  ت رعطةتإلحتيفبضت هردتدالنقط عتإل ا عتأنادتد بنازع تتأن تسن مد نهتد سنابعةتإل تبفناتدنل ن عتد سناةت

 دالختردتأ تد بازع ت ق لتأا هت ر ادتسكم  تد بازع (.

ت  تسنن ت نهتد سناةتد بازعبأننةتس دتكن حتدالنقطن عتدن تد بننازع ترنادت فنباتد ثج ننةتإل نررت الت بجن  متد  نيتدشننرت نرردت نج -3

د اننيت  ننلت ي نن تدالنقطنن عت عجنن تداأننهتدهننباا  تد بننازع تفننيتدال ننررتد   قأننةت باننكتد سنناةت اننىت  حت ننمت  تسنن ت ننه،ت

  عط رت  قهته ئرتقبدنتحت إلنتمةتد بازع ،ت عج تداأهتسد ادت اكتد ساةتفيتد ساةتد ج قة.

جننن  متسنمننن ضيتأنننادتدالنقطننن عتد انننيت نننمتينننبمتيفبع نننر تد ثج نننةتفنننيت ننن  ت انننردزتدالنقطننن عتخنننج تهنننابدتتد بنننازع ت  أننن ت  -4

إل نننرر،ت أانننز تدلننن تدربنننازةتسدننن ادتد سننناةتد انننيت انننرزت ي ننن تدالنقطننن عت بفنننبعنتد نننا زدتتد بازعبأنننةت فهنننردتدالنقطننن عتأنننحت

 دهبام  تد ا زدتتد بازعبأةت باكتد ساةتدرف اد.

 زةت ننررع تفننيتد سنناةتدا ضنن ت  ننررتفننيتد سنناةتدلنن تهننبألتدرثنن  ت رننن أجتأ ننبحتأنن تإلزاننحتهننابدتت دنقطننحتدربننا

 ت
أنننن ت اننننكتدا ننننرر،ت فاائننننذتيجنننن تدلنننن تدربننننازةتتد ث نأننننةت  ننننررع تفننننيتد سنننناةتد ث  ثننننة،ت  ننننمتيقننننمت بفننننبعنتإل  

د سننننناةتد ث  ثنننننةت بفنننننبعنت هنننننردتتد بنننننازع تد ف ئبنننننةتت دهنننننبام  تأبطا ننننن تت ننننن  يتد سننننناةتدرفننننن ادتأنننننردتُسدننننن اد

 إلخر (تق لتد هرقأةت امسبب تد ب ضي.

انن تسدطنن عتأر نننةت امبننازبتحتد فسننارعتحتدراب قننتحتفننيت ننردأجتد رأ ننةت مبننن تخطنن ةتأنن تأننرنفرمتد ننبظأفة،ت  ننبمتيم -5

ازدهةتكلت   ةتدل ت ادتأ تق لتم اةتد برنن أجتد بنازعبي،ت د انيت ب ن يت قردزهن تسضن تم انةتد بنازع تدرخهان يتإل تم انةت

،تد قطنن عتد بننازعبيايرتد بافأننذ تدرشنن زكت ابننازع تفننيتد بننازع تدرشننهركتت سنن تنننبعتد برننن أج(،ت ع ننازتد قننردزتأنن تدرنن

  عببن تدمي ب تدل تأبد قةتدرايرتد بافأذ ت ابازع ت ةي التتدالهبثا ئأة.

التيجننبمت مايننات هننردتدالنقطنن عتدنن تد بننازع تسالت ببصننأةتأسنن قةتأنن تم اننةتد برننن أجتد بننازعبيت أبد قننةتم اننةتد بننازع ت -6

 درخها يتإل تم اةتد بازع تدرشهرك.ت

 نقطحت ي  .ددربازةتدراقطحتد تد بازع تأ تهاداتزهب تد بازع تد سابعةتفيتد ساةتد ايتتىالتيفف -7

فنننيتد قبددننناتد بافأذينننةت اتسننن ألتد سننناب تتاأننن ت زتيبطاننن تدلننن تدربنننازةتدهنننبام  تسننننردعدتتد تسننن ألتد سننناب ت  نننرت -8

 ق لت قايمهتدل تإل تاا تدنقط عتفيتد ساةتد بازعبأة.

 نقط عتأ تدرادتد ق ب تالهبام  تد بازع تفيتد برن أج.  تس ت هردتت هابدتتدالت -9

يجنبمترنن تصنازت ننهتقنردزتأبد قننةتدلن تدالنقطنن عترننادت قنلتدنن ت ج نةتإل ننررت  نبزتدخب نن زدتتدم نزعتدا  ت بنن  يتأفنن يترت -10

 د هرقأةتد سابعةت د بقايمتدل تخأ زدتتيغأترتد ب   .
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فننيت نن التتد  ننر زدت بببصننأةتأنن تم نن حتدل ننرد تدلنن تازعبيتد قطنن عتد بننيجننبمت امننايرتد بافأننذ تدرشنن زكت ابننازع تفننيت -11

 د بازع تدالهبثا عتأ تإل ات اباتدالنقط عت رردت د ادت قطت عبمتددبم ات  كتأ تدرايرتد بافأذ ت ابازع .ت

يبمتد بف ألتأحتدراقطحتد تد بازع ت ا حتدذزتأق ب تأ تق لتم  حتدل نرد تدلن تد بنازع تك ربغأن تدن تد بنازع ت -12

تفيتد قبدداتد بافأذيةت طةت  د ادتد قأا.تاأ ت زتألت  رت يف 

 :  املادة التاسعة: ضوابط وإجراءات االنقطاع

دل تدربازةت قايمتاا تدالنقط عت مادتالت قلتدن ت نررع تأن تد بن زعرتدمليناات جنقطن عت سن تد امنب  تدرفبمنا،ت عجن ت .1

قنننردزتدربد قنننةتدلنننن تدالنقطننن ع،ت يسنننتث ىتأننن ت  نننكتدمينننن التتداأنننهتدالهنننبمردزت   بنننازع تفنننيتدرركنننزتد بننننازعبيتسضننن ت نننتحتصنننا زت

 د ط زئةت د ايت   حت بقايرتد ة اةتدملخب ةت   اترتفيتد طا .

ت مبننننرزدتتدالنقطنننن عت  قننننب تد ة اننننةت ر ننننحت بصننننأل  تسضنننن تم اننننةتد بننننازع ت .2
ً
يقننننا تد طانننن تسضنننن تم اننننةتد برننننن أجتد بننننازعبيتأشننننفبد 

 د برن أج(.درخها يتإل تم اةتد بازع تدرشهركتت س تنبعت

تدلنن تأننادتدالنقطنن عتدرطاببننةتأاننىتأنن تزإلتت  ننكت سنن ت .3
ً
 ة اننةتد بننازع تدرخهانن يتإل تم اننةتد بننازع تدرشننهركتدربد قننةتنزئأنن 

  قايره .

ينننبمتددبمننن اتااننن تدالنقطننن عتأننن تم انننةتد بنننازع تدرخهاننن يتإل تم انننةتد بنننازع تدرشنننهركت  ر نننحت قردزهننن تسضننن تدرنننايرتد بافأنننذ ت .4

 د ننذ تي ننازتقننردزتدربد قننةتدلنن تدالنقطنن عت  ننرتد امننب  تدرفبمننات   اننغتنرننةتدمننلت عتد بننازعبيتد قطنندرشنن زكت ابننازع تفننيت

تدربازةت  بزدتأ تد قردز.

 : املادة العاشرة: ضوابط املباشرة بعد االنقطاع

 يج تدل تدربازةتدراقطحتد فبادتر   ردت ازع هتفيتد ب زعرتدملياات فبا هت س تد قردزتد   ازت ه. -1

د برننن أجتد بننازعبيتسضنن تم اننةتد بننازع تدرخهانن يتإل تم اننةتد بننازع تدرشننهركتت سنن تنننبعتد برننن أج(ت طننةتقأننات ر ننحتم اننةت -2

دربازةتد غترتأ   نرتبفناتدالنقطن عتفنيت ن  ت نأخرتدربنازةتدن تدر   نردترنادت نررت عط نرت  قنهتأن ت زات  نرتد قبددنات

  دالنردعدتتدراتمةت ذ ك.

ت

 أحكام عامة الباب الخامس ٥

 : الحادية عشرة: أحكام عامة املادة

تتب ن ت يفمنلت ارأ نة،تدل اهر ننةتدربقحتفيتد قبدداتهذهت  شر .1
ً
تد صنيأةتدرخهسنةت  نب تتيلنيتد نذ تداكن ايييتد فن  تأن ت ناعد

تتدرخهانن يتدالدبمنن اتقننردزتدلنن 
ً
،ت  اغننيتكننلتأنن تد  نن يتد بننازع تفننيتد ننبا يتد بمتنن تأشننر عت بط أننرتدرقننردتد زأاأننةت ةخطننةت  قنن 

 . تأ تإل    يبف زضتأفر

  امجاستد بافأذ ت ابفاأمت د بازع ت رت فسترتهذهتد قبددا. .2

ت بافأذتهذهتد قبددا.تد جمأةي ازتداأتحتد ف  ت ارأ ةتد قردزدتت .3

 


