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  : (1) نموذج - طلب تغيير مركز تدريب   
 *يتم تعبأة هذا النموذج من المتدرب طالب النقل

 *إرشادات:
 .تخضع طلبات تغيير املراكز التدريبية للقواعد التنفيذية والسياسات اإلجرائية املنظمة لها 
  سيتم إرسال قرار تغيير املقر التدريبي حال صدوره إلى مقدم الطلب ويتوجب عليه اطالع مرجعه الوظيفي واستكمال

 اإلجراءات املنظمة لذلك في إدارة شؤون التدريب.إجراءات تعديل سجله التدريبي وفق 
 .سيتم إرسال نسخة من قرار تغيير املقر التدريبي حال صدوره ملدراء البرامج املعنيين الطالعهم 
  املمثل النظامي للشؤون االكاديمية الراعية للمتدرب أو قبل  منتوقيع الجزء الخاص بعدم املمانعة )موافقة أولية( يتم

   .اعتماد قرار اإليفاد الوظيفي من الجهة الراعية للمتدرب صالحيةصاحب 
  من املرجع الوظيفي ال يحمل الصالحيات  املبدئيةال تتحمل الهيئة مسؤوليات تعثر النقل في حال كان معتمد املوافقة

  املطلوبة. 
  يستمر املتدرب في املقر الحالي للتدريب حتى صدور قرار تغيير املقر التدريبي ويتوجب عليه مباشرة التدريب في املقر املنتقل

 إليه بحسب التاريخ املحدد للمباشرة. 
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  االسم
تسجيل رقم 

 المتدرب
 

  المستوى التدريب     التخصص

 مسوغات الطلب
 (للطلب الداعمةيرج  ارفاق المستندات )

 

 

 (  
  (Sponsorshipالمرجع الوظيف 

كة(   المركز التدريب   )أو المجموعة التدريبية المشتر

( المدينة الحالية / القطاع   )أو المركز التدريب  

( المدينة  / القطاع   إليهالراغب االنتقال )أو المركز التدريب  

  المقر المنتقل إليه التاري    خ المتوقع لمباش  
 
ة التدريب ف

 وبما يتوافق مع السياسات المنظمة لذلك
 التاريخ المتوقع لمباشرة التدريب في المقر الجديد

 الجوال               /                        البريد االلكتروني  المتدربمع تواصل الوسيلة 

 التاريخ التوقيع التوقيع / التاري    خ

  لطلب النقل )موافقة 
 *(مبدئيةعدم ممانعة المرجع الوظيف 

 بأنه ال مانع لدينا من إعطاء املتدربـ/ـة الواضح بياناته أعاله عدم ممانعة على طلب 
ً
 تغيير املركز التدريبي وفق البيانات الواردة أعاله،نفيدكم علما

 الصحية. مشروطة بحصول املتدربـ / ـة على املوافقات الالزمة واعتماد الهيئة السعودية للتخصصات من جهة العمل املمانعة  وأن عدم

  المدينة  (sponsorshipاسم الجهة الراعية للمتدرب )

  لمنشأةمع اوسيلة  التواصل 

  اسم صاحب الصالحية

  منصب صاحب الصالحية

 التاريخ التوقيع التوقيع / التاري    خ

 *المنشأة الرسم  ختم 
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 (: 2نموذج ) –طلب تغيير مركز تدريب   
  إدارة هذا الجزء من يتم تعبأة 

 
 شؤون التدريبالموظف المختص ف

 بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية 

 

 *إرشادات:

 ملقر التدريبي، التغيير  يتم االعتذار عن الطلبات غير املتوافقة مع القواعد التنفيذية والسياسات اإلجرائية
 معها.

ً
 عندما يصبح الطلب متوافقا

ً
 ويمكن للمتدرب إعادة رفع الطلب مستقبال

 املوافقات التالية: الحصول على للطلبات التي تتوافق بشكل مشروط فإنه يتوجب بالنسبة 
o البرنامج واملمثل النظامي للشؤون األكاديمية )للبرامج املكتملة( أو املدير التنفيذي  فقة مديرموا

ال للحاالت التي  إليهاملشارك للتدريب في القطاع التدريبي )للبرامج املشتركة( في املقر املنتقل 
  جهة االنتقال وليس ضمن المستوى 

 
المناسب يتوفر مقعد شاغر إال ضمن الطاقة اإلجمالية ف

 . مع اطالعهم عىل تداعيات ذلك عل الطاقة االستيعابية مستقبال  لمقدم الطلب
o  موافقة مدير البرنامج واملمثل النظامي للشؤون األكاديمية )للبرامج املكتملة( أو املدير التنفيذي

تي يكون املشارك للتدريب في القطاع التدريبي )للبرامج املشتركة( في املقر املنتقل منه للحاالت ال
نامج.   المتقدم فيها لم ينه نصف مدة التدريب منذ التحاقه بالت 

 
Alshaiban 2020   

 

بيانات الطاقة االستيعابية حسب 
قرارات االعتماد للقطاع / المركز 

 التدريب   المنتقل إليه

المستوى 

 مبتدئال
 

المستوى 

 لمتقدم
 

الحالة التشغيلية حسب أعداد 
المتدربي   المسجلي   للقطاع / 
 المركز التدريب   المنتقل إليه

 المستوى

 المبتدئ
 

المستوى 

 لمتقدم
 

 حالة  المقاعد التدريبية

المستوى المستهدف  
 
 يتوفر مقعد ف

  المستوى المستهدفيتوفر مقعد ضمن الطاقة اال  
 
 جمالية وليس ف

 ال يتوفر مقعد 

توافق الطلب مع القواعد التنفيذية 

 والسياسات اإلجرائية

 متوافق 

  جهة االنتقال وليس ضمن  
 
وط، لتوفر مقعد شاغر ضمن الطاقة اإلجمالية ف توافق مش 

 المستوى المناسب لمقدم الطلب

 وط، كون المتقدم لم ينه نامجنصف مدة التدريب منذ التحاقه  توافق مش   بالت 

 المركز  
 
ة التدريب ف  غت  متوافق، كون المتقدم مقبول جديد وطلبه يسبق مباش 

 جهة االنتقال  
 
 غت  متوافق، لعدم توفر أي مقعد شاغر ف

  ......................................................................:غت  متوافق ألسباب أخرى 

 التاري    خ التوقيع االسم تم مراجعته وتدقيقه من

 التاري    خ التوقيع االسم مدير اإلدارة / رئيس القسم
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 ( 3)نموذج  –طلب تغيير مركز تدريب   
نامج المنتقل منه مدير توصية   الت 

نامج عىل   - (1نموذج ) -طلب تغيت  مركز تدريب   يجب إطالع مدير الت 
 

 

 

 *إرشادات:

 .تخضع طلبات تغيير املراكز التدريبية للقواعد التنفيذية والسياسات اإلجرائية املنظمة لها 
  ملدراء البرامج املعنيين الطالعهم. صدورهسيتم إرسال نسخة من قرار تغيير املقر التدريبي حال 
  تغيير املقر التدريبي ويتوجب عليه مباشرة التدريب يستمر املتدرب في املقر الحالي للتدريب حتى صدور قرار

 لمباشرة. املحدد ل تاريخال في املقر املنتقل إليه بحسب
 :يتم تحديد صاحب صالحية اعتماد التوصية للمقر املنتقل منه وفق التالي 

o  في املركز التدريبي للبرامج املكتملة: املمثل النظامي للشؤون األكاديمية 
o  للبرامج املشتركة: املدير التنفيذي املشارك للتدريب في القطاع التدريبي 
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  موافق  غير موافق 

 أي مالحظات:
............................................................................................................

............................................................................................................

..................................................................................................................... 

 التاريخ التوقيع االسم

 اعتماد صاحب الصالحية*

 أي مالحظات:
............................................................................................................

............................................................................................................

..................................................................................................................... 

 التاريخ التوقيع االسم
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 ( 4) نموذج - طلب تغيير مركز تدريب   
نامج المنتقل  مدير توصية   إليهالت 

نامج عىل   - (1نموذج ) -طلب تغيت  مركز تدريب   يجب إطالع مدير الت 
 

 

 

 *إرشادات:

 .تخضع طلبات تغيير املراكز التدريبية للقواعد التنفيذية والسياسات اإلجرائية املنظمة لها 
  خ اعتماد قرار االنتقال:على تاري ركز املنتقل اليهفي املتاريخ مباشرة التدريب يتوقف 

o يمكن تحديد املباشـــرة من بداية الشـــهر امليالدي ف امليالدي،من الشـــهر  15املعتمدة قبل  للقرارات
 .الالحق بشرط إكمال إجراءات اخالء الطرف من املركز املنتقل منه

o  ـــهر امليالدي،  15للقرارات املعتمدة بعد ــ ــ ـــهر فيكون تاريخ املباشـــــــــرة من الشــ ــ ــ بعد مدة ال تقل عن شــ
 .اخالء الطرف إجراءات استكمالو  موافقة املركز املنتقل منهبشرط ن يكون قبل ذلك ويمكن أ

  ملدراء البرامج املعنيين الطالعهم. صدورهسيتم إرسال نسخة من قرار تغيير املقر التدريبي حال 
  املقر التدريبي ويتوجب عليه مباشرة التدريب تغيير يستمر املتدرب في املقر الحالي للتدريب حتى صدور قرار

 لمباشرة. املحدد ل تاريخال في املقر املنتقل إليه بحسب
  وفق التالي: إليهيتم تحديد صاحب صالحية اعتماد التوصية للمقر املنتقل 

o ملمثل النظامي للشؤون األكاديمية في املركز التدريبيللبرامج املكتملة: ا 
o  للبرامج املشتركة: املدير التنفيذي املشارك للتدريب في القطاع التدريبي 
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  موافق  غير موافق 

 أي مالحظات:
............................................................................................................

............................................................................................................

..................................................................................................................... 

 التاريخ التوقيع االسم

 اعتماد صاحب الصالحية*

 أي مالحظات:
............................................................................................................

............................................................................................................

..................................................................................................................... 

 التاريخ التوقيع االسم
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 (5) نموذج - طلب تغيير مركز تدريب   
  لطلب تغيت  المقر التدريب   قرار اتخاذ ال

 النهائ 
 

 *إرشادات:
 .تخضع طلبات تغيير املراكز التدريبية للقواعد التنفيذية والسياسات اإلجرائية املنظمة لها 
  سيتم إرسال قرار تغيير املقر التدريبي حال صدوره إلى مقدم الطلب ويتوجب عليه اطالع مرجعه الوظيفي واستكمال

 ن التدريب.إجراءات تعديل سجله التدريبي وفق اإلجراءات املنظمة لذلك في إدارة شؤو 
 .سيتم إرسال نسخة من قرار تغيير املقر التدريبي حال صدوره ملدراء البرامج املعنيين الطالعهم 
  املمثل النظامي للشؤون االكاديمية الراعية للمتدرب أو قبل  منتوقيع الجزء الخاص بعدم املمانعة )موافقة أولية( يتم

   .هة الراعية للمتدربصالحية اعتماد قرار اإليفاد الوظيفي من الجصاحب 
  من املرجع الوظيفي ال يحمل الصالحيات  املبدئيةال تتحمل الهيئة مسؤوليات تعثر النقل في حال كان معتمد املوافقة

  املطلوبة. 
  املنتقل تغيير املقر التدريبي ويتوجب عليه مباشرة التدريب في املقر يستمر املتدرب في املقر الحالي للتدريب حتى صدور قرار

 لمباشرة. املحدد ل تاريخال إليه بحسب
  ملقر التدريبي، ويمكن للمتدرب ايتم االعتذار عن الطلبات غير املتوافقة مع القواعد التنفيذية والسياسات اإلجرائية لتغيير

 معها.
ً
 عندما يصبح الطلب متوافقا

ً
 إعادة رفع الطلب مستقبال

 قبول الطلب     افق  مع القواعد التنفيذية والسياسات اإلجرائيةالطلب متو

    افقة مشرفي املقر املنتقل إليهتم الحصول على  مو

 رفض الطلب    افق  مع القواعد التنفيذية والسياسات اإلجرائيةالطلب غير متو

    افقات الالزمةالطلب افق بشكل مشروط ولكن تعذر أخذ املو  متو

 التاري    خ التوقيع االسم تم مراجعته وتدقيقه من

 التاري    خ التوقيع االسم مدير اإلدارة / رئيس القسم

تاريخ مباشرة التدريب في املركز املنتقل 

 اليه

O  من الشهر امليالدي ، فيمكن تحديد املباشرة من بداية الشهر امليالدي  15للقرارات املعتمدة قبل

 .الالحق بشرط إكمال إجراءات اخالء الطرف من املركز املنتقل منه

O  رة بعد مدة ال تقل عن شهر امليالدي، فيكون تاريخ املباشمن الشهر  15للقرارات املعتمدة بعد

افقة املركز املنتقل منه واستكمال إجراءات اخالء الطرفأويمكن   .ن يكون قبل ذلك بشرط مو

 املدير التنفيذي املشارك للتدريب في القطاع املنتقل إليه

 

                                                           افقة افقة     املو  عدم املو

 
 أي مالحظات:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... 

 التاريخ التوقيع االسم


