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 :  أحكام تغيير املقر التدريبياملادة األولى : 

 يجوز للمتدرب التقدم بطلب لتغيير مركزه التدريبي أو مجموعته التدريبية وفق الضوابط التالية: .1

قوواا ادطلو ووة  وومبه بجرووب ااملوورا اا ادببمووة لوو ل    وو  أن يقوووم ادتوودرب بتقووديب الطلووب واملووت ما  ادواف -أ

 شهرين على األ   من التاريخ ادتو ع لالنتقا .

 أن تتوفر مقاعد تدريبية شاغرة في ادقر ادبتق  إليه. -ب

ال يجوووووز للمق ووووولين اقدوووودب التقوووودم بطلووووب  غييوووور ادركووووز التوووودريبي إال شروووود املووووت ما  إملوووورا اا ال  وووودي  وم اشوووورة التوووودريب فووووي  .2

 ادركز ال ي تب   ولهب فيه.

 يجوب اقصوووو  علووى موافقووة موودير الارنووامملو باا ووافة دوافقووة ادمووو  الببووام) للرووجون األمابيميووة دللاووراممل اد تملووة  أو ادوودير .3

   وو   
 
 ضووا التبفيو ي ادرووارل للتودريب فووي القطوواب التودريبي دللاووراممل ادروو ركة  فوي ادقوور ادبتقو  مبووه فووي قوا  مووان الطلووب مقودما

 ي ادقر ادبتق  مبه. ف -امال االنقطاب والتأملي ش-ما يراب  نوف مدة الارناممل ااملمالية 

 يجوب اقصوووو  علووى موافقووة موودير الارنووامملو باا ووافة دوافقووة ادمووو  الببووام) للرووجون األمابيميووة دللاووراممل اد تملووة  أو ادوودير .4

 .مل ادر ركة  في ادقر ادبتق  إليه     إصدار القرار النهائ) للطلبالتبفي ي ادرارل للتدريب في القطاب التدريبي دللارام

 ل دهووة الو يفيووة ال ووي  .5
 
يجووب علووى ادتوودرب تجووديه بياناتووه لوود  إبارة شووجون التوودريب فووي قووا  املووتديى  غييوور مقوور تدري ووه  غييوورا

 ي  ع إليها.

  توودريبي ويتوملوب عليوه م اشوورة التودريب فووي ادقور ادبتقوويروتمر ادتودرب فووي ادقور اقصوواري للتودريب ق وا صوودور  ورار  غييوور ادقور ال .6

 إليه بجرب التاريخ املصدب للم اشرة. 

ووووان مرتمووووود ادوافقوووووة اد د يووووة مووووون ادرملوووووع الوووووو يف) ال يجمووووو  الووووووالقياا  .7 ال تتجموووو  الهيسوووووة مروووووجولياا  رلووووور البقووووو  فووووي قوووووا  مو

   ادطلو ة.

كووز التوودريبي ادبتقوو  مبووه ويتجموو  ادتوودرب مرووجولية الت روواا الباملمووة يل وو م ادتوودرب باملووت ما  إملوورا اا إفووال  الطوور  موون ادر  .8

 عن افالله بأي من مرجولياته ادهبية ومليكون عر ه لإلملرا اا التأبيبية وفق ااملرا  ادت ع. 

  

 : إجراءات تغيير املقر التدريبياملادة الثانية : 

ارة التبفي يووووة للتووودريب فووووي الهيسوووة بجرووووب البموووو   ادروووود لوووو ل  يجوووب علووووى ادتووودرب تقووووديب  لوووب  غييوووور ادقووور التوووودريبي إروووى ااب .1

 وال ي يرم  اقدوانب التالية:

 مروغاا الطلب مرفوعة بادر بداا الداعمة ل ل . -أ

 ادقر التدريبي ال ي يرغب االنتقا  إليه. -ب

 عدم ممانرة دموافقة م د ية  من ادرملع الو يف) أو اقدهة الراعية للمتدرب على الطلب. -ا

 

 

 

 

 

 تغيير المركز التدريبي الباب األول ١



 ريبي والتخصصالقواعد التنفيذية لتغيير المركز التد
مدت هذه القواعد من املجلس

ُ
افق 19/3/1442 : خ وتاري 2020003067التنفيذي للتعليم والتدريب رقم: )اعت  م(5/11/2020:هـ املو

 

4 
 

 

رى اابارة التبفي يوووة للتووودريب براملووة الطل ووواا وتقووووم بفرزاووا بجروووب توافقهوووا مووع القواعووود التبفي يوووة ادببمووة لتغييووور ادقووور تتووو  .2

 للتاري:
 
 التدريبي وفقا

 توفر مقاعد تدريبية شاغرة في ادقر ادبتق  إليه. -أ

 أققية مقدم الطلب لتغيير مقره التدريبي. -ب

     اصدار القرار النهائ) لقرار  غيير ادركز التدريبي. مان اقصوو  على ادوافقاا ادطلو ة  -ا

 

تقووووم اابارة التبفي يوووة للتووودريب برصوووودار القووورار النهوووائ) قيووووا   لوووب  غييووور ادقوووور التووودريبي شرووود اعتمووووابه مووون ادووودير التبفيوووو ي  .3

 ادرارل للتدريب في القطاب ال ي يرغب ادتدرب االنتقا  إليه وفق التاري:

ى الطلووب فووي قووا  توافقووه مووع القواعوود التبفي يووة والرياملوواا ااملرا يووة لتغييوور ادقوور التوودريبي  وورار بادوافقووة علوو -أ

 مع تجديد م اشرة التدريب في ادقر اقدديد.

 ووورار باالعتوووو ار عووون الطلووووب فووووي قوووا  عوووودم توافقوووه مووووع القواعوووود التبفي يوووة والرياملوووواا ااملرا يوووة لتغييوووور ادقوووور  -ب

 مرها.التدريبيو ويم ن للمتدرب إعابة رفع 
 
 عبدما يو ح الطلب متوافقا

 
 الطلب مرتق ال

 تتورى اابارة التبفي ية إرملا  القرار النهائ) دقدم الطلب ون خة من القرار ددرا  الاراممل ادربيين ال العهب. .4

 يجب على ادتدرب ا الب مرملره الو يف) واملت ما  إملرا اا تجديه سدله التدريبي وفق ااملرا اا ادببمة ل ل . .5

 
 :املادة الثالثة: أحكام قضاء جزء من الدورات التدريبية خارج املركز التدريبي

% موووون 25يجوووووز للمتوووودرب  ضووووا  ف ووووراا تدريبيووووة فووووار  ادركووووزق املدموعووووة التدريبيووووة الوووو ي تووووب   ولووووه فيووووه دوووودة ال تتجوووواوز  .1

 إملماري مدة التدريب.

خووووواا الراموووة  ضوووا  ف رةقف وووراا تووودريب فوووار  الروووروبية للت والووودبلوم يجووووز للمتووودرب فوووي بوووراممل شوووهابة االفتووووا  .2

  ادمل ة بما يضمن تجقيق متطل اا وأادا  الارناممل بجيه ال تزيد مدتها عن ملبة تدريبية في الارناممل.

يجوز للمتدرب في براممل شهابة الزمالة الرروبية للتخوواا الد يقة  ضا  ف رةقف وراا تودريب فوار  ادمل وة بجيوه ال  .3

 % من مدة الارناممل. 50تتجاوز مدتها 

 

 :املادة الرابعة: آلية قضاء دورة تدريبية خارجية 

 يتب إصدار  رار ادوافقة على  ضا  ملز  من الدوراا التدريبية فار  ادركزق املدموعة التدريبية وفق ااملرا اا التالية:

 اقصوو  على توصية قدبة الارناممل التدريبي. .1

 موافقة قدبة التدريب ادجملس ي أو قدبة التدريب ادر رل دقرب نوب الارناممل . .2

 على اعتماٍب مجملس ي كمركز تدريبي من اقدهة الو بية ادرجولة.   .3
 
 أن يكون ادركز التدريبي اقخارجي قاصال

يب دماقصووو  علوى رفو  أن يل  م ادتدرب وتجت إشرا  مدير الارناممل ب  ويود الهيسوة موا يوبوت املوت ما  متطل واا التودر  .4

ووان التووودريب فوووار   ادمارملوووة والتوووأمين  ووود األفطوووا  الط يوووة  مووون   ووو  اقدهووواا الرملووومية وادرووورفة علوووى التووودريب فوووي قوووا  مو

 ادمل ة.  

أن يل وو م ادتووودرب بالتمرووويق موووع مروور  الارنووواممل ب روووليب تقريووور ألبا ووه دبموووا يتوافوووق موووع مرووايير التقوووويب للارنووواممل  مووون   ووو   .5

 ملية ادررفة على التدريب للف رة التدريبية. اقدهة اقخار 
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 تغيير التخصص الباب الثاني ٢

 :املادة الخامسة: تغيير التخصص

 يجوز للمتدرب  غيير تخووه شريطة أن يكون مبتبب في الارناممل ادراب التجوي  مبه. .1

و قيووه يتروو ر التغييوور موون بووراممل يقتووور الببوور فووي  ل وواا  غييوور التخووو  علووى ادتوودر ين موون نفووي فسووة الارنوواممل التوودريبي .2

 الدبلوم إرى براممل شهابة االفتوا  الرروبيةو ومن شهابة االفتوا  الرروبية إرى براممل الزماالا.

يجب على ادتدرب الراغب في  غيير تخووه إرى تخو  مختلوف التقوديب عاور بوابوة الق وو  للمفا ولةو ويط وق عليوه موا  .3

 تطل اا في نفي ملبة التقديب.يط ق على ادتقدم اقدديد من شروط وم

يرووتمر ادتوودرب بالتوودريب فووي التخووو  املصووو  مبووه إرووى رهايووة الرووبة التدريبيووة وبرووري عليووه مووا يط ووق علووى بووا ي ادتوودر ين  .4

 من أنبمة و رليماا و ل  في قا    و   ل ه.

   و   ل ه. ي اشر ادتدرب في التخو  املصو  إليه مع بداية الربة التدريبية الالققة و ل  في قا  .5

تجوووودب املدووووالي وال دووووان الرلميووووة للتوووودريب  وووووابط مرابلووووة التوووودريب الرووووابق للمجووووولين موووون تخوووووواا أفوووور . ويم وووون  .6

للمجلوووي الرلأوووي أو ال دبووووة الرلميوووة للتووودريب للتخووووو  مرابلوووة الووودوراا وادرووووتوياا ال وووي قوووو  عليهووووا ادتووودرب فووووال  

ير التقووويب ادطلو ووة للتخووو  الرووابق بمووا يتوافووق مووع القواعوود تدري ووه الرووابق و لوو  شروود   ولووه واروورط املووت ما  مروواي

التبفي يوووة لل ر يوووة والتقوووويب ادروووتمر والقواعووود التبفي يوووة للق وووو  دموووع  ووورورة اقصووووو  علوووى االعتمووواب ادطلووووب فوووي قوووا  

 التوصية بالق و  على مرتو  متقدم من الارناممل .

 التجا ه بالتدريب.يمبح ادتدرب فرصة واقدة لتغيير التخو  فال  ف رة  .7

  رام  التخوواا الد يقة ببفي األلية. .8

 

 : املادة السادسة: آلية تغيير التخصص

يتطلوب علووى الراغووب فووي  غييوور التخووو  التقووديب عاوور بوابووة الق وو  وادفا وولة وفووق اقدوودو  الزماووي ادرلوون لهووا وعاوور إت وواب اقخطووواا 

 التالية:  

اا ال وووي افتاراوووا فيجوووب عليوووه قضوووور ادقوووابالا ال خووووية فوووي ادراكوووز فوووي قوووا  توووب ترشووويح مقووودم الطلوووب ألقووود التخووووو .1

التدريبيوووة لووو ل  التخووووو  واملوووت ما  ااملوووورا اا الالزموووة فوووي الو ووووت املصووودب و لوووو  وفوووق موووا ورب فووووي القواعووود التبفي يووووة 

 للق و .

تب عمليووة ادطابقووة بووين يقوووم مقوودم الطلووب ب رترووب فيوواراا ادراكووز التدريبيووة ال ووي رالووا لهووا شروود ادقووابالا ال خوووية وملوو  .2

إصوودار إشوورار تجويوو  موون   وو  و  وووا ب فيوواراا ادرالووصين للمراكووز و وووا ب ادراكووز للمرالووصين ويووتب إعووالن ن يجووة الق ووو  

 اابارة املختوة.
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 لفي قا  عزم صاقب الطلب على  .3
 
تغييور تخوووه فيجوب املوت ما  إملورا اا ال  ودي  للارنواممل املصوو  إليوه ادضو ي  ودما

د التبفي يووووة لل  وووودي  الرووووبوي و لوووو  وفووووق اقدوووودو  الزماووووي املصوووودبو وفووووي قووووا  عوووودم املووووت ما  إملوووورا اا وفووووق القواعوووو

ال  وودي  ادطلو ووة فروورتب إلغووا  اشوورار التجويوو  لي روواا االملووتفابة القوووو  موون ادقاعوود الروواغرة وبرووتمر ادتوودرب فووي 

  تخووه الرابق.

خووو  املصووو  مبووه و لوو  بووالرفع إرووى إبارة الق ووو  وال  وودي و ملوورتوملب علووى ادتوودرب التبوواز  عوون مقرووده التوودريبي فووي الت .4

ويقوووووم باملووووت ما  إملووووورا اا ال  وووودي  فووووي التخوووووو  املصووووو  إليووووهو و التووووواري ال يجووووق لووووه االملوووووتمرار فووووي  اا التخوووووو  

 الرابق بداية من الرام التدريبي الالقق.

ارنوواممل  للتخوووو  املصوووو  مبووه فوووور تبووواز  يووتب إشووورار قدبووة التووودريب ادجملسووو ي أو قدبووة التووودريب ادرووو رل دقرووب نووووب ال .5

 املصو  عن مقرده و  وله اشرار التجوي .

 

 املادة السابعة: أحكام عامة:

  مون الروام األموابيأي الو ي يلوي قووو  ادجملروة ال وصية 
 
تمرر ا ه القواعد في ادو ع اال  رونو) للهيسوةو وبرمو   هوا بود ا

 ل خطووة الزم
 
بيووة ادقوورة لتط يووق مرووروب التميوو  الووو اي فووي التوودريب الووو يو وتل ووي موو  مووا علووى  وورار االعتموواب ادجملسوو ي وفقووا

 يترارض مرها من أقكام.

 .للمجلي التبفي ي للترليب والتدريب قق تفرير ا ه القواعد 

  لتبفي  ا ه القواعد. الالزمةيودر األمين الرام للهيسة القراراا 


