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١

تغيير المركز التدريبي

الباب األول

املادة األولى  :أحكام تغييراملقرالتدريبي :
 .1يجوز للمتدرب التقدم بطلب لتغيير مركزه التدريبي أو مجموعته التدريبية وفق الضوابط التالية:
أ -أن يقوووم ادتوودرب بتقووديب الطلووب واملووت ما ادوافقوواا ادطلو ووة وومبه بجرووب ااملورا اا ادببمووة لو ل
شهرين على األ من التاريخ ادتو ع لالنتقا .
ب -أن تتوفر مقاعد تدريبية شاغرة في ادقر ادبتق إليه.

و

 .2ال يج وووز للمق ووولين اقد وودب التق وودم بطل ووب غيي وور ادرك ووز الت وودريبي إال شر وود امل ووت ما إمل ورا اا ال وودي وم اش وورة الت وودريب ف ووي
ادركز ال ي تب ولهب فيه.
 .3يجوب اقصوووو علووى موافقووة موودير الارنووامملو باا ووافة دوافقووة ادموو الببووام( للرووجون األمابيميووة دللاوراممل اد تملووة أو ادوودير
التبفيو ي ادرووارل للتودريب فووي القطوواب التودريبي دللاوراممل ادرو ركة فوي ادقوور ادبتقو مبووه فووي قوا وموان الطلووب مقودما و ضووا
ما يراب نوف مدة الارناممل ااملمالية -شامال االنقطاب والتأملي  -في ادقر ادبتق مبه.
 .4يجوب اقصوووو علووى موافقووة موودير الارنووامملو باا ووافة دوافقووة ادموو الببووام( للرووجون األمابيميووة دللاوراممل اد تملووة أو ادوودير
التبفي ي ادرارل للتدريب في القطاب التدريبي دللاراممل ادر ركة في ادقر ادبتق إليه إصدار القرار النهائ( للطلب.
 .5يجووب علووى ادتوودرب تجووديه بياناتووه لوود إبارة شووجون التوودريب فووي قووا املووتديى غييوور مقوور تدري ووه غييورا ل دهووة الو يفيووة ال ووي
ي ع إليها.
 .6يروتمر ادتودرب فووي ادقور اقصوواري للتودريب ق وا صوودور ورار غييوور ادقور التوودريبي ويتوملوب عليوه م اشوورة التودريب فووي ادقور ادبتقو
إليه بجرب التاريخ املصدب للم اشرة.
 .7ال تتجمو و الهيس ووة مر ووجولياا رل وور البقو و ف ووي ق ووا وم ووان مرتم وود ادوافق ووة اد د ي ووة م وون ادرمل ووع ال ووو يف( ال يجمو و الو ووالقياا
ادطلو ة.
 .8يل و م ادتوودرب باملووت ما إملورا اا إفووال الطوور موون ادركووز التوودريبي ادبتقو مبووه ويتجمو ادتوودرب مرووجولية الت روواا الباملمووة
عن افالله بأي من مرجولياته ادهبية ومليكون عر ه لإلملرا اا التأبيبية وفق ااملرا ادت ع.

املادة الثانية  :إجراءات تغييراملقرالتدريبي:
 .1يج ووب عل ووى ادت وودرب تق ووديب ل ووب غيي وور ادق وور الت وودريبي إر ووى اابارة التبفي ي ووة للت وودريب ف ووي الهيس ووة بجر ووب البم ووو ادر وود ل و ل
وال ي يرم اقدوانب التالية:
أ -مروغاا الطلب مرفوعة بادر بداا الداعمة ل ل .
ب -ادقر التدريبي ال ي يرغب االنتقا إليه.
ا -عدم ممانرة دموافقة م د ية من ادرملع الو يف( أو اقدهة الراعية للمتدرب على الطلب.
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 .2تتووورى اابارة التبفي يووة للتوودريب براملووة الطل وواا وتقوووم بفرزاووا بجرووب توافقهووا مووع القواعوود التبفي يووة ادببمووة لتغييوور ادقوور
التدريبي وفقا للتاري:
أ -توفر مقاعد تدريبية شاغرة في ادقر ادبتق إليه.
ب -أققية مقدم الطلب لتغيير مقره التدريبي.
مان اقصوو على ادوافقاا ادطلو ة اصدار القرار النهائ( لقرار غيير ادركز التدريبي.
ا-
 .3تق وووم اابارة التبفي ي ووة للت وودريب برص وودار الق ورار النه ووائ( قي ووا ل ووب غيي وور ادق وور الت وودريبي شر وود اعتم ووابه م وون اد وودير التبفي و ي
ادرارل للتدريب في القطاب ال ي يرغب ادتدرب االنتقا إليه وفق التاري:
أ -ورار بادوافقووة علوى الطلووب فووي قووا توافقووه مووع القواعوود التبفي يووة والرياملوواا ااملرا يووة لتغييوور ادقوور التوودريبي
مع تجديد م اشرة التدريب في ادقر اقدديد.
ب -ورار باالعت و ار ع وون الطل ووب ف ووي ق ووا ع وودم توافق ووه م ووع القواع وود التبفي ي ووة والريامل وواا ااملرا ي ووة لتغيي وور ادق وور
التدريبيو ويم ن للمتدرب إعابة رفع الطلب مرتق ال عبدما يو ح الطلب متوافقا مرها.
 .4تتورى اابارة التبفي ية إرملا القرار النهائ( دقدم الطلب ون خة من القرار ددرا الاراممل ادربيين ال العهب.
 .5يجب على ادتدرب ا الب مرملره الو يف( واملت ما إملرا اا تجديه سدله التدريبي وفق ااملرا اا ادببمة ل ل .

املادة الثالثة :أحكام قضاء جزء من الدورات التدريبية خارج املركزالتدريبي:
 .1يج وووز للمت وودرب ض ووا ف وراا تدريبي ووة ف ووار ادرك ووزق املدموع ووة التدريبي ووة ال و ي ت ووب ول ووه في ووه د وودة ال تتج وواوز  %25م وون
إملماري مدة التدريب.
 .2يجوووز للمتوودرب فووي ب وراممل شووهابة االفتوووا

والوودبلوم الرووروبية للتخوووواا الرامووة ضووا ف رةقف وراا توودريب فووار

ادمل ة بما يضمن تجقيق متطل اا وأادا الارناممل بجيه ال تزيد مدتها عن ملبة تدريبية في الارناممل.
 .3يجوز للمتدرب في براممل شهابة الزمالة الرروبية للتخوواا الد يقة ضا ف رةقف وراا تودريب فوار ادمل وة بجيوه ال
تتجاوز مدتها  % 50من مدة الارناممل.

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:
 .1اقصوو على توصية قدبة الارناممل التدريبي.
 .2موافقة قدبة التدريب ادجملس ي أو قدبة التدريب ادر رل دقرب نوب الارناممل .
اعتماب مجملس ي كمركز تدريبي من اقدهة الو بية ادرجولة.
 .3أن يكون ادركز التدريبي اقخارجي قاصال على
ٍ
 .4أن يل م ادتدرب وتجت إشرا مدير الارناممل ب ويود الهيسوة موا يوبوت املوت ما متطل واا التودريب دماقصووو علوى رفو
ادمارملووة والتووأمين وود األفطووا الط يووة موون و اقدهوواا الرملوومية وادروورفة علووى التوودريب فووي قووا مووان التوودريب فووار
ادمل ة.
 .5أن يل و م ادتوودرب بالتمروويق مووع مروور الارنوواممل ب رووليب تقريوور ألبا ووه دبمووا يتوافووق مووع مرووايير التقووويب للارنوواممل موون و
اقدهة اقخارملية ادررفة على التدريب للف رة التدريبية.
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٢

تغيير التخصص

الباب الثاني

املادة الخامسة :تغييرالتخصص:
 .1يجوز للمتدرب غيير تخووه شريطة أن يكون مبتبب في الارناممل ادراب التجوي مبه.
 .2يقتووور الببوور فووي ل وواا غييوور التخوو
الدبلوم إرى براممل شهابة االفتوا

علووى ادتوودر ين موون نفووي فسووة الارنوواممل التوودريبيو قيووه يترو ر التغييوور موون بوراممل

الرروبيةو ومن شهابة االفتوا

 .3يجب على ادتدرب الراغب في غيير تخووه إرى تخو

الرروبية إرى براممل الزماالا.

مختلوف التقوديب عاور بوابوة الق وو للمفا ولةو ويط وق عليوه موا

يط ق على ادتقدم اقدديد من شروط ومتطل اا في نفي ملبة التقديب.
املصووو مبووه إرووى رهايووة الرووبة التدريبيووة وبرووري عليووه مووا يط ووق علووى بووا ي ادتوودر ين

 .4يرووتمر ادتوودرب بالتوودريب فووي التخوو
من أنبمة و رليماا و ل في قا
 .5ي اشر ادتدرب في التخو

و

ل ه.

املصو إليه مع بداية الربة التدريبية الالققة و ل في قا

و

ل ه.

 .6تج وودب املد ووالي وال د ووان الرلمي ووة للت وودريب وووابط مرابل ووة الت وودريب الر ووابق للمج ووولين م وون تخوو وواا أف وور  .ويم وون
مرابل ووة ال وودوراا وادر ووتوياا ال ووي قو و عليه ووا ادت وودرب ف ووال

للمجل ووي الرلأ ووي أو ال دب ووة الرلمي ووة للت وودريب للتخو و

تدري ووه الرووابق و لو شروود ولووه واروورط املووت ما مرووايير التقووويب ادطلو ووة للتخوو

الرووابق بمووا يتوافووق مووع القواعوود

التبفي يووة لل ر يووة والتقووويب ادرووتمر والقواعوود التبفي يووة للق ووو دمووع وورورة اقصوووو علووى االعتموواب ادطلوووب فووي قووا
التوصية بالق و على مرتو متقدم من الارناممل .
 .7يمبح ادتدرب فرصة واقدة لتغيير التخو
.8

فال ف رة التجا ه بالتدريب.

رام التخوواا الد يقة ببفي األلية.

املادة السادسة :آلية تغييرالتخصص:
يتطلوب علووى الراغووب فووي غييوور التخوو

التقووديب عاوور بوابووة الق وو وادفا وولة وفووق اقدوودو الزماووي ادرلوون لهووا وعاوور إت وواب اقخطووواا

التالية:
 .1فووي قووا تووب ترشوويح مقوودم الطلووب ألقوود التخوو واا ال ووي افتاراووا فيجووب عليووه قضووور ادقووابالا ال خوووية فووي ادراكووز
التدريبي ووة ل و ل التخو و

وامل ووت ما اامل ورا اا الالزم ووة ف ووي الو ووت املص وودب و ل و وف ووق م ووا ورب ف ووي القواع وود التبفي ي ووة

للق و .
 .2يقوووم مقوودم الطلووب ب رترووب فيوواراا ادراكووز التدريبيووة ال ووي رالووا لهووا شروود ادقووابالا ال خوووية وملو تب عمليووة ادطابقووة بووين
وووا ب فيوواراا ادرالووصين للمراكووز و وووا ب ادراكووز للمرالووصين ويووتب إعووالن ن يجووة الق ووو وإصوودار إشوورار تجويو موون و
اابارة املختوة.
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 .3في قا عزم صاقب الطلب على ادضو ي ودما لتغييور تخوووه فيجوب املوت ما إملورا اا ال ودي للارنواممل املصوو إليوه
وف ووق القواعو ود التبفي ي ووة لل وودي الر ووبوي و لو و وف ووق اقد وودو الزما ووي املص وودبو وف ووي ق ووا ع وودم امل ووت ما إملو ورا اا
ال وودي ادطلو ووة فروورتب إلغووا اشوورار التجويو لي روواا االملووتفابة القوووو موون ادقاعوود الروواغرة وبرووتمر ادتوودرب فووي
تخووه الرابق.
 .4ملوورتوملب علووى ادتوودرب التبوواز عوون مقرووده التوودريبي فووي التخوو
ويق وووم بامل ووت ما إملو ورا اا ال وودي ف ووي التخوو و

املصووو مبووه و لو بووالرفع إرووى إبارة الق ووو وال وودي و

املص ووو إلي ووهو و الت وواري ال يج ووق ل ووه االمل ووتمرار ف ووي اا التخوو و

الرابق بداية من الرام التدريبي الالقق.
 .5يووتب إشوورار قدبووة التوودريب ادجملس و ي أو قدبووة التوودريب ادر و رل دقرووب نوووب الارنوواممل للتخو و

املصووو مبووه فووور تبوواز

املصو عن مقرده و وله اشرار التجوي .

املادة السابعة :أحكام عامة:
 تمرر ا ه القواعد في ادو ع اال رونو( للهيسوةو وبرمو هوا بود ا مون الروام األموابيأي الو ي يلوي قووو ادجملروة ال وصية
علووى ورار االعتموواب ادجملسو ي وفقووا ل خطووة الزمبيووة ادقوورة لتط يووق مرووروب التميو الووو اي فووي التوودريب الوو يو وتل ووي مو مووا
يترارض مرها من أقكام.
 للمجلي التبفي ي للترليب والتدريب قق تفرير ا ه القواعد.
 يودر األمين الرام للهيسة القراراا الالزمة لتبفي ا ه القواعد.
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