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 المادة األولى: أحكام عامة:

يالتُيجبُعلىُالمجالسُواللجانُالعلميةُللتدريبُمراجعةُصيي ُالتقيويمُالمسيتمرُواجيراتُالتعيد .1

الُيقي ُعينُوذلي ُععيدُميرورُمياُ-علىُانُتعتمدُمنُاللجنةُالمركزيةُللتيدريبُُ-الالزمةُعليهاُ

ريب،ُعلىُامجها،ُويمكنُخال ُفترةُأق ُمنُذل ُعموافقةُاللجنةُالمركزيةُللتددورةُتدريعيةُلعر

طعقُعهياُأنُيكونُاإلعالنُعنُذل ُخال ُماُالُيق ُعنُالشهرُقع ُعدتُالسنةُالتدريعيةُالتيُسي

 التعدي .ُ

ةُيجييبُاسييتخدامُأرعييتُصييي ُتقييويمُعلييىُافقيي ُمميياُذكييرُفيييُالمييادةُالعاشييرةُميينُالال حييةُالعاميي .2

معرفية،ُفيُعرامجُالدراساتُالعليا،ُعلىُأنُتكيونُشياملةُلجوانيبُالتيدريبُال ال يةُ الللتدريبُ

 المهارة،ُالسلو (.ُ

 حيةُللتقيويمُالمسيتمرُليمُتيذكرُفييُالال للمجالسُواللجانُالعلمييةُاسيتخدامُأيُصيي ُأخير يمكنُ .3

 علىُأنُتعتمدُهذهُالتعديالتُمنُاللجنةُالمركزيةُللتدريب.

لعلمييةُم ُعلىُتحقيقُصي ُالتقويمُالمستمرُالمقرةُمينُالمجلس/اللجنيةُايجبُعلىُالمتدرعينُالع .4

نُوالمعلنييةُعلييىُموقييتُالهي ييةُاإللكترونييي،ُكميياُتتييولىُلجييانُاإلشييرا ُعلييىُالتييدريبُاإلعييال

 لمتدرعيهاُعنُصي ُالتقويمُالمستمرُمتُعدتُالسنةُالتدريعية.

المؤسسيُُعالتنسيقُمتُلجنةُالتدريبُتتولىُلجنةُالعرنامجُالتدريعيُتطعيقُصي ُالتقويمُالمستمر .5

 أوُلجنةُالتدريبُالمشتر ُ حسبُنوعُالعرنامج(.

ط،ُوالُتكونُنتيجةُك ُصيغةُمنُصي ُالتقويمُالمستمرُصالحةُللسنةُالتدريعيةُالتيُتمتُعهاُفقي .6

يُ ُأوُمياُفيت رح ُالىُالسنةُالتيُتليهاُفيُحا ُعدمُالترقيةُأوُاالنقطاعُعنُالتدريبُأوُالتأجيي

ُهم.حكم

ةُرقييةُللسيناجتيازُالمتدربُالختعارُالجزتُافو ُخال ُالسنةُالتدريعيةُالُيؤهلهُعشك ُمعاشرُللت .7

لسيينويةُاالتدريعييةُالتاليييةُخييال ُنفييسُالعييامُالتييدريعيُعيي ُيجييبُاسييتيفاتُكاميي ُمتطلعيياتُالترقيييةُ

 الخاصةُعتل ُالسنة.

ُفقةُعلىُأنالمركزيةُللتدريبُالموايجوزُللمجلسُالعلمي/ُاللجنةُالعلميةُللتدريبُأنُيرفتُللجنةُ .8

لسينةُايغنيُاجتيازُاختعارُالجزتُافو ُعنُالجليوسُالختعيارُالتقيدمُالسينويُالكتياعيُفييُنفيسُ

 (ُلهذينُاالختعارين.blueprintالتدريعيةُفيُحا ُتشاعهُالمحتو ُ 

ُفيسُالعيامنتُالُيجوزُترقيةُالمتدربُمينُالسينةُالتدريعييةُالتييُالتحيقُعهياُاليىُالسينةُالتالييةُأ نيا .9

 التدريعيُأوُدونُاكمالهُالتدريبُفيُالسنواتُالساعقةُله.

 سنة.ُعندُاعادةُالسنةُالتدريعيةُيجبُعلىُالمتدربُاعادةُكافةُالدوراتُالتدريعيةُلتل ُال.10

النظرُُيجبُعلىُالمتدربُاستكما ُكافةُصي ُالتقويمُالمستمرُالمطلوعةُللسنةُافكاديميةُعغض.11

 ترقيةُمنُعدمها.عنُاحتما ُاستحقاقهُلل

العيدتُفييُاعيدادُقيراراتُالترقييةُواكميا ُالتيدريبُلمتيدرعيهاُُللجانُالمشرفةُعلىُالتيدريبيجوزُ.12

تل ُالقيراراتُمشيروطةُعاسيتيفاتُُوذل ُععدُاستكمالهمُتسعةُأشهرُمنُمتطلعاتُالتدريب،ُوتكون

 التقويم المستمر والترقية السنوية باب األولال 1
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التييدريبُمصييدرةُُمتطلعيياتُالتييدريبُللفتييرةُالمتعقيييةُميينُالسيينةُالتدريعييية،ُوللجييانُالمشييرفةُعلييى

 القرارُالحقُفيُتغييرُقرارهاُفيُحا ُاإلخال ُعذل .

ُيجييبُأنُترفييتُاللجييانُالمشييرفةُعلييىُالتييدريبُعصييورةُميينُالقييراراتُالخاصييةُعترقيييةُمتييدرعيها.13

واكميييالهمُللتيييدريبُوذلييي ُعحيييدُأقصيييىُأسيييعوعينُقعييي ُنهاييييةُالسييينةُالتدريعيييية،ُعليييىُأنُتكيييونُ

 تدريعيةُالالحقة.ذةُمتُعدتُالسنةُالالقراراتُنافُهذه

 

 المادة الثانية: توصيف صيغ التقويم المستمر: 

 :(SOE االختعارُالشفهيُالمنظمُُ.أ

 الهد ُالعامُمنُهذاُاالختعارُتقييمُالجانبُالمعرفيُللمتدربُحسبُمستواهُالتدريعي. .1

ُ(blueprint تتيييولىُالمجيييالسُأوُاللجيييانُالعلمييييةُللتيييدريبُتحدييييدُخارطيييةُمحتيييو ُاالختعيييارُ .2

 يرُالمنظمةُلعقدهُومعايرةُنتا جه.والمعاي

 يشر ُعلىُعقدُاالختعارُالشفهيُالمنظمُلجنةُالعرنامجُالتدريعي. .3

أحيدُُيمكنُالتنسييقُالمشيتر ُعيينُالمراكيزُالتدريعييةُلالشيترا ُفييُتنظييمُوعقيدُاالختعيارُفيي .4

 المراكزُعماُيحققُأعلىُمعاييرُالجودةُوترشيدُالموارد.

 ُ:(Written Progress Test اختعارُالتقدمُالسنويُالكتاعيُُ.ب

 ي عقدُاالختعارُتحتُاشرا ُالمجلسُأوُاللجانُالعلميةُللتدريب. .1

مُوميينُ ييُ(Blueprint يقيومُالمجلييسُأوُاللجنيةُالعلميييةُللتيدريبُعتحديييدُخارطيةُمحتييو ُاالختعيارُ .2

اللجنيةُُيتولىُالمجلسُأوُاللجنةُاعيدادُورقيةُاالختعيارُالكتياعي،ُويمكينُلهيمُاالسيتعانةُعخيدمات

 العلميةُلالختعاراتُلذاتُالتخصصُفيُاعدادُاالختعارُمتىُماُكانُذل ُمتاحاً.

ةُسييؤا ُميينُأسيي ل100ُيتكييونُاالختعييارُالكتيياعيُميينُورقييةُواحييدةُالُيقيي ُعييددُافسيي لةُعهيياُعيينُ .3

 االختياراتُالمتعددةُ اجاعةُصحيحةُواحدةُمنُأحدُأرععةُاختيارات(.

عيعيةُطستخدامُصي ُاختعاراتُأخر ُعماُيتناسبُمتُيجوزُللمجالسُأوُاللجانُالعلميةُللتدريبُا .4

 التخصصُوذل ُععدُاقرارهاُمنُالمديرُالتنفيذيُللتدريب.ُ

ُاالختعاراتُالدوليةُالكتاعيةُلذاتُاالختصاص:ُ.ج

وذل ُ-اُفيُحا ُوجوده-يحقُالمجالسُأوُاللجانُالعلميةُللتدريبُاقرارُاختعاراتُدوليةُمعتمدةُ .1

 كأحدُصي ُالتقويمُالمستمر.

 ددُالمجالسُأوُاللجانُالعلميةُللتدريبُآليةُلمعايرةُنتا جُهذهُاالختعارات.ُتح .2

دريبُتتولىُلجنيةُالعرنيامجُالتيدريعيُتنسييقُجوانيبُتطعييقُهيذهُالوسييلةُعالتنسييقُميتُلجنيةُالتي .3

المؤسسيييُأوُلجنييةُالتييدريبُالمشييتر ُ حسييبُنييوعُالعرنييامج(ُخاصييةُالمتعلييقُمنهيياُعالجوانييبُ

ُجادُحلو ُلها.الماليةُواإلداريةُإلي

 مهامُأكاديميةُمحددة:ُُ.د

ةُعالجييةُيحقُللمجالسُأوُاللجانُالعلمييةُللتيدريبُتحدييدُمهيامُأكاديمييةُأوُتدريعييةُكتقيديمُحالي .1

 CBD: case-based discussion) ُأوُحضورُأنشطةُمحددة Academic days)ُُأوُاختعاراتُدورية

 Quizzes)ُ.أوُغيرهاُخال ُالسنةُالتدريعية  

مُاطيالعُمجالسُأوُاللجانُالعلميةُللتدريبُآليةُواضحةُلمعايرةُدرجاتُهذهُالوسييلةُوييتتحددُال .2

 المتدرعينُعليها.
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دريبُتتولىُلجنيةُالعرنيامجُالتيدريعيُتنسييقُجوانيبُتطعييقُهيذهُالوسييلةُعالتنسييقُميتُلجنيةُالتي .3

 المؤسسيُأوُلجنةُالتدريبُالمشتر ُ حسبُنوعُالعرنامج(.

 :ُ(OSCE/OSPE مليُالموضوعيُاالختعارُالسريريُأوُالعُ.ه

سيريريةُأوُيمل ُالكفاتةُوالمهيارةُالالمتدربُالهد ُالعامُمنُهذاُاالختعارُهوُالتأكدُمنُأنُ .1

يُالعمليةُالالزمةُفيُتخصصه،ُيجبُتضمينُجميتُالكفاتاتُالواردةُضمنُالمينهجُالتيدريع

 فيُاالختعار.

ميةُلعقيدهُاالختعيارُوالمعياييرُالمنظتتولىُالمجالسُأوُاللجانُالعلميةُللتدريبُتحديدُخارطيةُ .2

 ومعايرةُنتا جه.

 يشر ُعلىُتنظيمُاالختعارُلجنةُالعرنامجُالتدريعي. .3

واتُفييُيمكنُالتنسيقُالمشتر ُعينُالمراكزُالتدريعيةُلالشترا ُفيُتنظيمُوعقدُاالختعيارُسي .4

مصيلحةُمراكزُاالختعارُالسريريُالمجهزةُلد ُالهي ةُأوُفيُأحدُالمراكيزُالتدريعييةُوفيقُال

ُوعماُيحققُأعلىُمعاييرُالجودةُوترشيدُالموارد.

ُ :(DOPS وتقريرُالمالحظاتُالمعاشرةُللمهاراتُاإلجرا يةُُ(Log Book كتيبُالحاالتُُ.و
ربُيقومُك ُمجلسُأوُلجنةُعلميةُللتدريبُعتحديدُنيوعُوعيددُالحياالتُالمطلوعيةُمينُالمتيد .1

تيييبُالحيياالت،ُويجييبُتو يييقُويجييبُعلييىُالمتييدربُتسييجي ُميياُيقييومُعييهُخييال ُعملييهُفيييُك
 الحاالتُمنُقع ُالمشر ُالمعاشرُعلىُالمتدربُأ ناتُعم ُالحاالت.

2. ُ ُم  : ُميدانية ُتقييم ُوسا   ُاستخدام  (DOPS: direct observation of procedural skills يخدم
 توفيرُتغذيةُراجعةُعناتةُلتطويرُمهاراتُالمتدرعينُوفقُأهدا ُتدريعيةُمحددة.

ييتمُوأوُاللجانُالعلمييةُللتيدريبُآلييةُواضيحةُلمعيايرةُدرجياتُهيذهُالوسييلةُُتحددُالمجالس .3
 اطالعُالمتدرعينُعليها.

رجييةُت عيرضُكتيعيياتُالحيياالتُعليىُلجنييةُالعرنييامجُالتييدريعيُلتقيييمُأداتُالمتييدربُواقييرارُد .4
 التقييم.

ُ(e-portfolio ُينعغيُعلىُلجانُاإلشرا ُعلىُالتدريبُمتاععةُاستخدامُالسجالتُااللكترونيية .5
 والمقررةُمنُقع ُالهي ةُلتتعتُوتقييمُأداتُالمتدرعين.

 :ُ(mini-CEX تمرينُالتقييمُالسريريُالمصغرُُ.ز
علىُمالحظةُالمتدربُمينُقعي ُالميدربُ (mini-CEX ُيقومُتمرينُالتقييمُالسريريُالمصغرُ .1

 أ ناتُتأديةُمهامُسريريةُميدانيةُخال ُفترةُوجيزة.
مُتغذيييةُراجعييةُحييو ُأداتُالمتييدربُويشييك ُفرصييةُلتطييويرُيهييد ُهييذاُالتمييرينُالييىُتقييدي .2

ُمهاراتهُالسريريةُم  ُأخذُالتاريخُالمرضيُوفحصُالمريضُوالتواص ،ُكماُيشم ُقدرته
 علىُتقديمُالمعلوماتُوتحليلهاُووضتُخطةُللتعام ُمتُالحالة.

ق ُةُلصييفض ُتكرارُهذاُالتمرينُفك رُمنُمرةُخال ُاليدورةُالتدريعييةُليتييرُفرصيةُكافيي .3
 مهاراتُالمتدرب.ُ

جُرةُالنتيا تتولىُالمجالسُأوُاللجانُالعلميةُللتدريبُتحديدُالمعاييرُالمنظميةُللتطعييقُومعياي .4
 لهذهُالصيغة.

 النشاطُالعح ي:ُ.ح
يجييييبُعلييييىُالمجييييالسُأوُاللجييييانُالعلميييييةُللتييييدريبُتحديييييدُمخرجيييياتُمحييييددةُللنشيييياطُ .1

لمعنيييييُعهييييذهُالصيييييغةُميييينُالعح يييييُومعييييايرةُنتا جييييه،ُورعطهيييياُعالمسييييتو ُالتييييدريعيُا
 التقويمُالمستمر.

يجييييبُتطعيييييقُمعيييياييرُوأخالقييييياتُالعحييييخُالعلميييييُوفييييقُنظييييامُافخالقييييياتُالعح يييييةُ .2
ُالعالميةُوقوانينُالمنش اتُالصحيةُفيُالمملكة.

ُيجبُأنُيشر ُعلىُالعحخُأحدُاالستشاريينُالمؤهلين. .3
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يمُعرنييامجُعنتيجييةُالتقييييجييبُعلييىُالمتييدربُاجتيييازُمتطلعيياتُالعحييخُالعلميييُويرفييتُمييديرُال .4
  عالتنسيقُمتُمشر ُالعحخ(ُللجنةُالعرنامجُالتدريعي.

ُ
 االنشطةُالمجتمعية:ُُ.ط

ُتهد ُلت .1 ُمجتمعية ُوطلبُمشاريت ُللتدريبُتحديد ُالعلمية ُاللجان حسينُيحقُللمجالسُأو

ُ ُالصحية ُأوُُ(quality improvement projects الرعاية ُاغا ية ُأو ُأعما ُتطوعيةُصحية أو

 أوُغيرها.ُت قيفية

 ة.تحددُآليةُواضحةُمنُقع ُالمجالسُأوُاللجانُالعلميةُللتدريبُلمعايرةُهذهُالوسيل .2

 ا.ت عرضُتقاريرُافنشطةُعلىُلجنةُالعرنامجُالتدريعيُلتقييمُأداتُالمتدربُواقراره .3

التدريبُُتتولىُلجنةُالعرنامجُالتدريعيُتنسيقُجوانبُتطعيقُهذهُالوسيلةُعالتنسيقُمتُلجنة .4

نيبُسيُأوُلجنةُالتدريبُالمشتر ُ حسبُنوعُالعرنامج(ُخاصةُالمتعلقُمنهياُعالجواالمؤس

ُالماليةُواإلداريةُإليجادُحلو ُلها.

 :ُ(ITERs التقاريرُالدوريةُالمستمرةُُ.ي

عييةُيتمُتقييمُالمتدربُمنُقع ُالمدربُالمشر ُعليهُخال ُآخرُأسعوعينُمنُك ُفتيرةُتدري .1

ديرُحسيبُنميوذجُالتقيييمُالمعتميدُويعتميدُتقييميهُمينُمي ك ُ ال ةُأشهرُعلىُافك ر(ُوذلي ُ

 العرنامج.

راسييتهاُيرفييتُمييديرُالعرنييامجُالتقيياريرُالدوريييةُالييىُلجنييةُالعرنييامجُالتييدريعيُوالتيييُتقييومُعد .2

 ومتاععةُسيرُالمتدربُواتخاذُقرارُالترقيةُوفقُماُتنصُعليهُالقواعدُالتنفيذية.

نسعةُعأشهرُكحدُأقصى(3ُُيجبُعلىُالمتدربُاجتيازُالتقييمُالدوريُفيُالدورةُالتدريعيةُ  .3

%،ُواذاُحصيي ُالمتييدربُعلييىُأقيي ُميينُذليي ُيجييبُعليييهُاعييادةُالييدورة60ُالُتقيي ُعيينُ

 التدريعية.

يُطُاإلجمياليتمُمعايرةُالتقاريرُالدوريةُالمستمرةُفيُنهايةُالسنةُالتدريعيةُععرُأخيذُالمتوسي .4

لميادةُاكافةُالدوراتُالتدريعيةُلتل ُالسنةُوفيقُنظيامُالمعيايرةُالمنصيوصُعلييهُفييُُلتقارير

 ال ال ةُمنُهذهُالقواعد.ُ

فيييُحييا ُتجيياوزتُفتييراتُاعييادةُالتييدريبُللمتييدربُال ال ييةُأشييهرُخييال ُالسيينةُ الييدوراتُ .5

ةُعياداالتدريعية(ُعسعبُعدمُحصولهُعلىُالنسعةُالمحددةُالجتيازُالدورة،ُفيترتبُعلىُذلي ُ

 السنةُالتدريعية.ُ

ُ(e-portfolio ينعغيُعلىُلجانُاإلشرا ُعلىُالتدريبُمتاععةُاستخدامُالسجالتُااللكترونييةُ .6
رُذلي ُ،ُوفييُحيا ُتعيذوالمقررةُمنُقع ُالهي ةُلتطعيقُاسيتخدامُالتقياريرُالدورييةُالمسيتمرة

 يةُععيدُوعُالهيفيجبُأنُترس ُنتا جُتقاريرُالمتدرعينُالدوريةُالىُادارةُش ونُالتدريبُعفر

 نهايةُفترةُالتقييمُمعاشرةُلتحفظُضمنُالسج ُافكاديميُللمتدرب.

جُرةُالنتيا تتولىُالمجالسُأوُاللجانُالعلميةُللتدريبُتحديدُالمعاييرُالمنظميةُللتطعييقُومعياي .7

 لهذهُالصيغة.

 يمكنُاستخدامُوسا  ُتقييمُميدانيةُأخر ُتوفرُللمتدربُتغذيةُراجعةُعناتةُم  : .8

 COT: consultation observation tool. 
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 المادة الثالثة: ضوابط معايرة صيغ التقويم المستمر:

 يتمُتقييمُأداتُالمتدربُفيُك ُمنُصي ُالتقويمُوفقُنظامُالمعايرةُالتالي: .1
 

 %100ُ% -69.5 %ُ 69.4% -59.5 % 59.4 % -50 %50ُأق ُمنُ المعايرة

 Clear FailُBorderline Fail Borderline Pass Clear Pass التوصيف

ُتتناسبُمتُك ُمستو ُتدريعيُوفق(blueprintُ يجبُاستخدامُصي ُتقويمُمعنيةُعلىُخارطةُمحتو ُ .2

 المنهج.

توافقُمتُافص ُأنُيكونُنموذجُاختعارُالمستو ُالمعتدئُمختلفاُعنُنموذجُالمستو ُالمتقدمُوعماُي .3

 أهدا ُالمنهجُالتدريعي.ُ

 اليةُفيُحا ُاستخدامُنموذجُاختعارُموحدُفك رُمنُسنٍةُتدريعية:ُيجبُاتعاعُالشروطُالت .4

تتناسييبُمييتُالسيينةُُ(Blueprint أنُيكييونُتصييميمُنمييوذجُاالختعييارُقا ميياًُعلييىُخارطييةُمحتييو ُُ.أ

 التدريعيةُافعلى.

لميادةُاأنُيحددُمعيارُاالجتيازُفيُالسنةُافعلىُمينُالمسيتو ُوفيقُنظيامُالمعيايرةُالمحيددُتحيتُُ.ب

 (ُمنُهذهُالقواعد.1لعندُال ال ةُ ا

فيقُواالختعيارُفييُالسينواتُافقي ُمينُالمسيتو ُالمحيددُفييُالفقيرةُ ب(ُ أنُتكيونُمعادليةُنتيجيةُ.ج

معام ُتصحيحيُوذل ُإلعطاتُدرجةُموزونةُلمتدرعيُالسنواتُافق ُفييُالمسيتو ُعمياُيضيمنُ

 عدالةُاستخدامُالنموذجُالموحدُلكافةُسنواتُالتدريبُضمنُنطاقُالمستو .ُ

ُلي:وضيرُاستخدامُالمعام ُالتصحيحيُفيُهذهُالحالةُيمكنُاستخدامُالم ا ُالتوضيحيُالتالتُ.د

واتُلعرنامجُيتكونُمنُستُسنواتُتدريعية،ُعواقتُ الخُسنواتُفيُالمستو ُالمعتدئُو الخُسن

تمُمتقدم(،ُيفيُالمستو ُالمتقدم،ُوعاستخدامُنموذجينُفوراقُاالختعارُ أحدهماُللمعتدئُواآلخرُلل

 تعاعُالتالي:ا

 لمعايرةُنتيجةُالمستو ُالمعتدئ: -

 1.1ُُاستخدامُنتيجةُاالختعارُكماُهيُلمتدرعيُالسنةُال ال ة: 

 2.1 ُ 1.1:ُضربُنتيجةُاختعارُمتدرعيُالسنةُال انيةُعمعام)  

 3.1 ُ 1.2:ُضربُنتيجةُاختعارُمتدرعيُالسنةُافولىُعمعام) 

 لمعايرةُنتيجةُالمستو ُالمتقدم: -

 1.2مُنتيجةُاالختعارُكماُهيُلمتدرعيُالسنةُالخامسةُ:ُاستخدا 

 2.2 ُ 1.1:ُضربُنتيجةُاختعارُمتدرعيُالسنةُالراععةُعمعام) 

 3.2ُ لسنةُا:ُتمُالسكوتُعنُمتدرعيُالسنةُالسادسةُلعدمُاشتما ُمعاييرُالترقيةُفيُتل

ُعلىُاختعارُكتاعي.

عيينُُختعييارُالجييزتُافو ُعوضيياًُفييُحييا ُأقييرُالمجلس/اللجنييةُالعلميييةُللتييدريبُاسيتخدامُنتيجييةُاُ.ه

 اختعارُنهايةُالسنةُالكتاعيُلسنةُتدريعيةُمعينةُفيجبُاتعاعُالتالي:

ُيعاد ُ .1 ُنسعةُاالجتيازُعما و ُضمنُاجتازُاختعارُالجزتُاف لمنُ(Clear Pass يتمُمعايرة

 معاييرُالترقيةُلتل ُالسنة.

قواعيدُهُال حيةُالتيدريبُوالفيُحا ُعدمُاجتيازُاختعارُالجزتُافو ُفيتمُتطعييقُمياُتقتضيي .2

 التنفيذيةُللتدريب.

ُ
 
ُ
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 المادة الرابعة: ضوابط اتخاذ قرار الترقية:

 Borderline لترقيةُالمتدربُمنُسنةُتدريعيةُالىُالتيُتليهاُيشيترطُحصيولهُعليىُمياالُيقي ُعينُ .1

Pass)ُُ.ُفيُك ُصيغةُمنُصي ُالتقويمُالمستمر

مُرُوالتيُتيجُأداتُالمتدرعينُفيُصي ُالتقويمُالمستمتتولىُلجنةُالعرنامجُالتدريعيُاستعراضُنتا  .2

ىُلتيدريبُاليتطعيقهاُخال ُالسنةُالتدريعيةُوتقومُعالرفتُعتوصيتهاُحيا ُقراراتُالترقيةُواكميا ُا

ُلجنةُالتدريبُالمؤسسيُأوُلجنةُالتدريبُالمشتر ُ عحسبُنوعُالعرنامج(ُإلقرارها.

(ُةُالمتدربرنامجُالتدريعيُ فيُحا ُاقتناعهاُعجداريجوزُلمديرُالعرنامجُالرفتُعتوصيةُللجنةُالع .3

فييُصيي ُالتقيويمُالمسيتمر،ُويشيترطُليذل ُ (borderline failure عترقيةُالمتدربُالذيُحص ُعليىُ

 ُالحصو ُعلىُاقرارُلجنيةُالتيدريبُالمؤسسييُأوُلجنيةُالتيدريبُالمشيتر ُلهيذهُالتوصيية،ُوذلي

 وفقُالتالي:

ققيتُيمكينُالنظيرُفييُترقييةُالمتيدربُاذاُتح لتقيويمُالمسيتمر(ُصيي ُل4للعيرامجُالتييُتسيتخدمُ ُُ.أ

 الشروطُالتالية:

 ُأنُيكونُالحصو ُعلى borderline failure)ُمُعماُالُيتجاوزُصيغةُواحدةُفقطُمنُصي ُالتقوي

 المستمر.ُ

 ُيجبُالحصو ُعلى Clear Pass)ُُ. فيُواحدُمنُالصي ُافخر ُعلىُافق 

 لمستمرُافخر ُوعماُالُيق ُعنُيجبُاجتيازُعاقيُصي ُالتقويمُا Borderline Pass). 

يمكنُالنظرُفيُترقيةُالمتيدربُاذاُتحققيتُ (ُصي ُللتقويمُالمستمر6-5للعرامجُالتيُتستخدمُ ُُ.ب

 الشروطُالتالية:

 ُأنُيكونُالحصو ُعلى borderline failure)ُُعماُالُيتجاوزُا نينُمنُصي ُالتقويمُالمستمر. 

 ُيجبُالحصو ُعلى Clear Pass) ُ فيُعددُالُيق ُعنُتل ُالتيُحص ُاإلخفاقُعهاُمينُصيي

 التقويمُالمستمر.ُ

 ُيجبُاجتيازُعاقيُصي ُالتقويمُالمستمرُوعماُالُيق ُعن Borderline Pass). 

اذاُُيمكينُالنظيرُفييُترقييةُالمتيدرب (ُصيي ُللتقيويمُالمسيتمر6للعرامجُالتيُتستخدمُ أك يرُمينُُ.ج

 تحققتُالشروطُالتالية:

 الحصو ُعلىُُأنُيكون borderline failure)ُُعماُالُيتجاوزُ ال ةُمنُصي ُالتقويمُالمستمر. 

 ُيجبُالحصو ُعلى Clear Pass) ُ فيُعددُالُيق ُعنُتل ُالتيُحص ُاإلخفاقُعهاُمينُصيي

 التقويمُالمستمر.ُ

 ُيجبُاجتيازُعاقيُصي ُالتقويمُالمستمرُوعماُالُيق ُعن Borderline Pass).ُ

 

 سة: إكمال التدريب:المادة الخام

لضيمانُاإليفيياتُعكاميي ُمتطلعيياتُالتييدريبُيجييبُأنُيحصي ُالمتييدربُعلييىُشييهادةُاكمييا ُالتييدريبُ .1

لتدريعي،ُوالتيُتمكنُالمتدربُمنُالتسجي ُفيُاالختعاراتُالنها يةُللحصو ُعلىُشهادةُالعرنامجُا

يُصُالسيعوديةُفيولمتدرعيُعرامجُالزماالتُالدقيقةُيجبُاستيفاتُحصيولهمُعليىُشيهادةُاالختصيا

 .التخصصُالمؤه ُللتخصصُالدقيقُقع ُجلوسهمُلالختعارُالنها يُالكتاعيُفيُالتخصصُالدقيق

لعلمييُأوُاللجنيةُالعلمييةُللتيدريبُللتخصيصُوذلي ُاُالمجليسُع قُنمُالتدريبُاكما ُمعاييرُتحدد .2

 وفقاًُللوا رُوالقواعدُالتنفيذيةُللتدريب.
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 FITER: Final In-Training النهييا يُللتقييييمُأ نيياتُالتييدريبُيتييولىُمييديرُالعرنييامجُاعييدادُالتقريييرُ .3

Evaluation Report) .وذل ُخال ُالسنةُالنها يةُللتدريب 

يمُا يُللتقييتقومُلجنةُالعرنامجُالتدريعيُعإصدارُ توصية(ُعإكما ُالتيدريبُعنياًتُعليىُالتقرييرُالنهي .4

سيبُيُأوُلجنيةُالتيدريبُالمشيتر ُحويتمُرفتُذل ُللجنةُالتدريبُالمؤسسيُ(FITER أ ناتُالتدريبُ

  نوعُالعرنامجُأ ناتُالشهرُافخيرُمنُالسنةُالتدريعيةُالنها ية.ُ

دُالتأكيدُتقومُلجنةُالتدريبُالمؤسسيُأوُلجنةُالتدريبُالمشتر ُعإصدارُ قرار(ُاكما ُالتدريبُعع .5

 منُايفاتُالمتدربُعكام ُمتطلعاتُالعرنامجُومتطلعاتُالهي ةُالمعتمدة.

عنيييياتاًُعلييييىُُالتييييدريبُميييينُاإلدارةُالتنفيذيييييةُللتييييدريبُوذليييي ُاكمييييا ُ شييييهادة(ُراصييييداُيييييتم .6

التييدريبُوالصييادرُخييال ُآخييرُأسييعوعينُميينُانهيياتُالعرنييامجُالتييدريعيُميينُلجنييةُُاكمييا ُ قييرار(

مسةُالتدريبُالمؤسسيُأوُلجنةُالتدريبُالمشتركةُ حسبُنوعُالعرنامج(ُوذل ُخال ُفترةُآخرُخ

 لسنةُالتدريعيةُالنها ية.عشرُيوماًُقع ُانتهاتُا

هيا يُدربُالذيُتعقىُعلييهُفتيرةُتعويضييةُالُتزييدُعينُ ال يةُأشيهرُدخيو ُاالختعيارُالنيجوزُللمت .7

 الكتاعيُويستكم ُعاقيُالفترةُععدُاالختعارُمعاشرة.

ُفيُحا ُوجودُأيُفتراتُتعويضيةُعلىُالمتدرب،ُيجبُعليهُتعويضهاُقع ُاصدارُشيهادةُاكميا  .8

 .التدريب

نةُإعادتهُللسيعيجتزُالمتدربُالفترةُالمتعقيةُعنجاحُععدُدخولهُلالختعارُالكتاعي،ُيصدرُقرارُاذاُلمُ .9

 .التدريعيةُافخيرةُويطعقُعليهُماُيطعقُعلىُسا رُالمتدرعين

ُ

 المادة السادسة: التظلم على قرارات الترقية وإكمال التدريب:

ها،ُبُخال ُ ال ينُيوماًُمينُصيدوريحقُللمتدربُاالعتراضُعلىُقراراتُالترقيةُواكما ُالتدري .1

يمييةُللشيؤونُافكادُ-وُمينُيم ليهُأُ-ُعنُطرييقُالرفيتُعمعيرراتُاعتراضيهُاليىُالمم ي ُالنظيامي

القطيياعُُوالتييدريبُعييالمركزُالتييدريعيُللعييرامجُالمكتملييةُأوُالمييديرُالتنفيييذيُالمشييار ُللتييدريبُفييي

 للعرامجُالمشتركةُوفقُاإلجراتاتُالمنظمةُلذل .التدريعيُ

كتمليةُأوُللعيرامجُالمُ-ُأوُمنُيم لهُ-يتولىُالمم  ُالنظاميُللشؤونُافكاديميةُوالتدريبُعالمركزُ .2

عتراضُولهُللعرامجُالمشتركةُالنظرُفيُاالالقطاعُالتدريعيُالمديرُالتنفيذيُالمشار ُللتدريبُفيُ

 تشكي ُلجنةُللنظرُفيه.

كتمليةُأوُللعرامجُالمُ-ُأوُمنُيم لهُ-كزُيصدرُالمم  ُالنظاميُللشؤونُافكاديميةُوالتدريبُعالمر .3

العتيراضُاللعرامجُالمشيتركةُقيراراًُحييا ُالقطاعُالتدريعيُالمديرُالتنفيذيُالمشار ُللتدريبُفيُ

 المرفوعُمنُالمتدربُويعل ُالمتدربُعالقرار.

ُلىُالقرارُالصادرُحيا ُاعتراضهُوذل ُخيال ُ ال يينُيومياًُعُ-قطفولمرةُواحدةُ-للمتدربُالتظلمُ .4

اصيةُمنُصدورُالقرار،ُعنُطريقُتقديمُتظلمهُالىُادارةُالتظلماتُفييُالهي يةُحسيبُاآلليياتُالخ

 عها.
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 المادة السابعة: أحكام عامة:

ُيلييُليذياُافكياديميُالعيامُمينُعيدتاًُُعهياُويعمي ُللهي ية،ُاإللكترونييُالموقيتُفييُالقواعدُهذهُتنشر .1

ُلتطعيييقُالمقييرةُالزمنيييةُللخطييةُوفقيياًُُالمؤسسيييُاالعتمييادُقييرارُعلييىُحيةالصييُالمؤسسييةُحصييو 

 ،ُوتلغيُك ُماُيتعارضُمعهاُمنُأحكام.الصحيُالتدريبُفيُالوطنيُالتميزُمشروع

 للمجلسُالتنفيذيُللتعليمُوالتدريبُحقُتفسيرُهذهُالقواعد. .2

 يصدرُافمينُالعامُللهي ةُالقراراتُالالزمةُلتنفيذُهذهُالقواعد.ُ .1

 أحكام عامة الثانيالباب  2


