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1

شروط التقديم

الباب األول

المادة األولى :شروط القبول في برامج شهادة االختصاص السعودية في التخصصات العامة
يتطلب القبول في برامج شهادة االختصاص السعودية في التخصصات العامة الشروط اآلتية:
 .1أن يكون المتقدم سعودياً ،أو من أم سعودية ،أو منن فني مكمهنم أو منن تسنت نيهم لنوا الهي نة أو
المصلمة الوطنية.
 .2أن يكون المتقدم ماصالً على شهادة البكالوريوس في تخصنص البرننامج منن جامعنة سنعودية أو
من جامعة اخرى معترف بها من جهة االختصاص في وزارة التعليم.
 .3أن يجتاز المتقدم بنجاح اختبار القبنول الشنامل أو اختبنار رخصنة ممارسنة المهننة النذين تعقندهما
الهي ة.
 .4أن يكون المتقدم مسجالً لدى الهي ة على الف ة والدرجة المهنية المناسبة ،وأن يكون تسجيله ساريا ً
وقت التقديم.
 .5أن يكون المتقدم ال قا ً طبيا ً لممارسة تخصص البرنامج.
 .6أن يكون المتقدم مسن السيرة والسلوك.
 .7أن يجتاز المتقدم بنجاح المقابلة الشخصية.
 .8أن يكون المتقدم منهيا ً لتدريب سننة االمتيناز المقنررة للمهننة ،أو أن يكنون تناريخ إنهناءه لتندريب
سنة االمتياز قبل بداية البرنامج.
 .9أن يتعهند المتقندم فني منال قبولنه بسننداد رسنوم التندريب السننوية ،وباسنتكمال إجنراءات التسننجيل
السنوي ،وسداد رسوم االختبارات وإصدار الشهادات في موعد سدادها وفق اإلجراءات المنظمنة
لذلك.
.10أن يمصل المتقدم على موافقة مرجعه الوظيفي للتدريب والتفرغ التام أ ناء فترة التدريب إذا كان
يعمل في أي جهة مكومية أو خاصة.
 .11أن يتقدم الذي تتوفر فيه الشنروط المطلوبنة بالمسنتندات التني تمنددها الهي نة فني الموعند والمكنان
الذين تمددهما وبالشروط التي تعلن في مينها.
.12ال يمق للمتقدم تقديم أك ر من طلب في نفس السنة التدريبية ،وفني منال تقنديم أك نر منن ذلنك تعند
كافة الطلبات غير مقبولة.
 .13يجوز للمتدرب الذي طوي قيده من أمد برامج التدريب التقديم على برنامج آخر من برامج الهي ة
عبر البوابة اإللكترونية للقبول بشرط أن تكون بداية البرنامج الجديد بعند منرور عنام علنى اققنل
من قرار طي القيد ،وعلى أال يكون قد طوي قيده قسباب تأديبية.
.14للمجلس التنفيذي للتعليم والتدريب إضافة أي شروط أخرى بنا ًء على توصية من المجلس العلمي
أو اللجنة العلمية للتخصص وتأييد اللجنة المركزية للتدريب وتعلن قبل وقت التقديم.
.15أن يلتزم المتقدم بما ورد في مبادئ المطابقة والقبول والتعليمنات اإلرشنادية ( SCFHS-Matching
 )System: Principles & Guidelinesوالمعلن على موقع الهي ة لنفس العام الذي تقدم فيه.
 .16يطبق على إجراءات القبول في برامج الدبلومات القواعد واإلجراءات المطبقة على برامج شهادة
االختصاص السعودية في التخصصات العامة.
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2

إجراءات القبول

الباب الثاني

المادة الثانية :شروط القبول في برامج شهادة الزمالة السعودية في التخصصات الدقيقة.
يتطلب للقبول في برامج شهادة الزمالة السعودية في التخصصات الدقيقة الشروط اآلتية:
 .1أن يكون المتقدم مسجالً لدى الهي ة على الدرجة المهنية المناسبة للتخصص العام.
 .2أن يكون ماصالً على شهادة االختصاص السعودية أو ما يعادلها ،أو اجتناز بنجناح االختبنار النهنا ي
الكتابي لشهادة االختصاص السعودية.
 .3أن يكون المتقدم ال قا طبيا لممارسة تخصص البرنامج.
 .4أن يكون المتقدم مسن السيرة والسلوك.
 .5أن يجتاز المتقدم بنجاح أي مقابلة الشخصية تراها الهي ة.
 .6أن يتعهد المتقدم بتسديد كامل رسوم التدريب واالختبارات وإصدار الشهادات في وقتها الممدد.
 .7أن يمصل المتقدم على موافقة مرجعنه النوظيفي للتندريب والتفنرغ التنام أ نناء فتنرة التندريب إذا كنان
يعمل في أي جهة مكومية أو خاصة.
 .8أن يتقدم الذي تتوفر فيه الشروط المطلوبة بالمستندات التي تمددها الهي ة فني الموعند والمكنان النذين
تمددها وبالشروط التي تعلن في مينها.
 .9يجوز للمتدرب الذي طوي قيده من أمد برامج التندريب التقنديم علنى برننامج آخنر منن بنرامج الهي نة
عبر البوابة اإللكترونية للقبول بشرط أن تكون بداية البرنامج الجديد بعد منرور عنام علنى اققنل منن
قرار طي القيد ،مالم يكن طي القيد بسبب إجراء تأديبي نص على مظر تسجيله في برامج الهي ة.
.10للمجلننس التنفيننذي للتعلننيم والتنندريب إضننافة أي شننروط أخننرى بنننا ًء علننى توصننية مننن اللجنننة العلميننة
للتخصص وتأييد اللجنة المركزية للتدريب وتعلن قبل وقت التقديم.
المادة الثالثة :تحديد المقاعد السنوية
تقننوم الجهننة المختصننة داخننل الهي ننة وبنننا ًء علننى التوصننيات الننواردة مننن لجنننة البرنننامج التنندريبي ولجنننة
التدريب المؤسسي ولجنة التدريب المشترك بتمديد الطاقة االستيعابية لكنل برننامج وفقنا ً إلجمنالي الطاقنة
االستيعابية لكل مركز /منطقة  /برنامج.
المادة الرابعة :إجراءات اإلعالن
 .1تعلن إدارة القبول والتسجيل بالهي ة عن كافة شروط القبول في برامج التدريب للدراسات العلينا علنى
الموقع اإللكتروني للهي ة.
 .2تقنننوم إدارة القبنننول والتسنننجيل بدصننندار وتمننندية مبنننادئ المطابقنننة والقبنننول والتعليمنننات االرشنننادية
( )SCFHS-Matching System: Principles & Guidelinesوإعالننه عبنر الموقنع اإللكترونني للهي نة
مع نماذج التقديم بعد إقرارها من اللجنة المركزية للتدريب.
 .3يتم اإلعالن عن الجدول الزمني قهنم مواعيند القبنول السننوية اكمواعيند فنت وإغنالق بوابنة التقنديم،
وإعالن نتنا ج الترشني  ،وفتنرة المقنابالت الشخصنية ،وترتينب أفضنلية المراكنز للمرشنمين وترتينب
المراكز قولوية المرشمين ،وإعالن نتا ج القبول ،وآخر موعند لسنداد الرسنوم للمقبنولين ،واسنتكمال
متطلبات التسجيل للمقبولين ،وآخر موعد لالنسماب) قبل فت بوابة القبول بشهر على اققل.
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المادة الخامسة :إجراءات التقديم والتدقيق
 .1يقتصر استقبال طلبات االلتماق ببرامج التدريب للدراسات العليا عبر البوابة اإللكترونية الرسمية
للقبول والمطابقة وفي الموعد الممدد لذلك.
 .2يتم مراجعة كافة الطلبات المقدمة عبر البوابنة والتأكند منن صنمة المسنتندات المقدمنة واسنتيفاءها
لكامل الشروط.
 .3يتم تقييم الطلبات المستوفية للشروط عبر آلية مفاضنلة تتني ترتينب المتقندمين بنناء علنى الدرجنة
الموزونة ورغبات المتقدمين.
 .4يننتم امتسنناب الدرجننة الموزونننة الكليننة لكننل متقنندم وفقننا لمننا ورد فنني مبننادئ المطابقننة والقبننول
والتعليمننات االرشننادية ( )SCFHS-Matching System: Principles & Guidelinesعلننى النمننو
التالي:
أ .درجة اختبار القبول الشامل أو اختبار الترخيص للتخصص المعتمد.
ب .المعدل الجامعي لشهادة البكالوريوس.
ت .درجة تقييم ملف السيرة الذاتية.
 .5يجوز اتباع آلية مختلفة لتنظيم عملية المفاضلة والترشي وذلك بعد إقرارها من اللجننة المركزينة
للتدريب.
المادة السادسة :إجراءات الترشيح والمفاضلة
 .1تقوم إدارة القبول والتسجيل بتمديد أعداد المرشمين لكل رغبة اتخصص /مدينة أو منطقة) وفق
آلية توصي بها اللجننة المركزينة للتندريب وينتم إقرارهنا منن المجلنس التنفينذي للتعلنيم والتندريب
تقوم على مقدار الطاقة االستيعابية المتامة والتنافسية لكل تخصص.
 .2تقوم إدارة القبول والتسجيل بالمفاضلة بين المتقدمين عبنر الدرجنة الموزوننة بنناء علنى رغبناتهم
اتخصننص /مدينننة أو منطقننة) والطاقننة االسننتيعابية المتامننة ،ميننة يننتم ترشنني أفضننل المتقنندمين
ولرغبة وامدة فقط.
 .3تقوم إدارة القبول والتسجيل بدعالن نتا ج المرشمين عبر البوابة اإللكترونية مع تمديد التخصص
والمدينة المرش عليها لمن تم ترشيمهم.
 .4يقوم المرش بمراجعة لجان البرامج التدريبية و/أو المراكز التدريبينة التني تنم ترشنيمه للتندريب
فيها لمضور المقابالت الشخصية.
 .5تعقد المقابالت الشخصية للمفاضلة بين المرشمين في المراكز التدريبية للبرامج المكتملة بتنسنيق
مننن لجنننة التنندريب المؤسسنني أو فنني مقننر الهي ننة للبننرامج المشننتركة بتنسننيق مننن لجنننة التنندريب
المشترك وذلك خالل الفترة الممددة مسبقا ً للمقابالت ،ويتولى مندير البرننامج التندريبي التواصنل
مع المرشمين إلعالمهم بتفاصيل المقابالت بمدة ال تقل عن يوم قبل موعد انعقاد المقابالت ،كمنا
يجننب علننى المرش ن التواصننل مننع إدارات البننرامج التدريبيننة التنني تننم ترشننيمه عليهننا لمضننور
المقابالت الشخصية.
 .6يجب أن يقوم المرش بعد المقابالت الشخصية بالدخول على بوابة القبول والقيام بترتيب المراكز
التدريبية مسب رغبته ،كما يجب على مدراء البنرامج ترتينب المرشنمين للقبنول واعتمنادهم منن
ر يس لجنة التدريب المؤسسي أو لجنة التندريب المشنترك امسنب ننوع البرننامج) تمهينداً لعملينة
المطابقة والقبول النها ي.
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المادة السابعة :إجراءات القبول النهائي:
 .1تقوم إدارة القبول والتسجيل في الهي نة بندجراء عملينة مطابقنة آلينة بنين قنوا م رغبنات المرشنمين
وقوا م رغبنات المراكنز التدريبينة للمصنول علنى نتيجنة القبنول النها ينة ،وينتم إصندار إشنعارات
القبول من إدارة القبول والتسجيل في الهي ة.
 .2يجب علنى المتقندم إنهناء إجنراءات القبنول واسنتكمال متطلبنات التسنجيل السننوي وسنداد الرسنوم
السنوية للتدريب وفق إجراءات التسجيل الواردة في هذه القواعد والجدول الزمني المعلن.
 .3إذا لم يتمكن المتقدم من االلتزام باستكمال إجراءات قبولنه ،يمنق للهي نة إل ناء القبنول الصنادر لنه
وإتامة المقعد التدريبي لمن هم على قا مة االنتظار.
المادة الثامنة :االنسحاب وإلغاء القبول:
 .1يجوز للمتق دم على أمد برامج التدريب أن يتقندم بطلنب لالنسنماب منن التقنديم خنالل أي مرملنة
من مرامل التقديم اإللكتروني ،وفي هنذه المالنة تصندر إدارة القبنول والتسنجيل فني الهي نة قنراراً
بدل اء طلبه.
 .2يمق للمتقدم الماصل على قبول في أمد برامج التندريب تقنديم طلنب إلل ناء قبولنه وفنق الجندول
الزمني الممدد والمعلن مع إطالق بوابة القبول ،ويتمدد بنا ًء على توقينت الطلنب أمقينة المتندرب
في استرداد رسوم التسجيل من عدم ذلك ،وال يمق له في مال تأخره عن ذلك التقديم علنى بوابنة
القبول للعام التالي.
 .3يعد القبول في أمد برامج التدريب ،قبوالً لسنة تدريبية ممنددة ،وال يجنوز ترميلنه لسننة تدريبينة
المقة ،بل يتطلب اقمر التقديم مجدداً للقبول في اقعوام المستقبلية.
المادة التاسعة :إجراءات القبول في برامج شهادة الزمالة السعودية:
تكون إجراءات القبول في برامج شهادة الزمالة السعودية االتخصصات الدقيقة) وفق اآلتي:
 .1تقنندم طلبننات االلتمنناق لبننرامج شننهادة الزمالننة السننعودية االتخصصننات الدقيقننة) إلننى إدارة القبننول
والتسجيل عبر البوابة اإللكترونية الخاصة بذلك للمفاضلة بين المتقدمين.
 .2ينتم اتبنناع إجننراءات المفاضننلة بننين المتقنندمين مسنب آليننة الترشنني والمطابقننة المعتمنندة مننن اللجنننة
المركزيننة للتنندريب وأي شننروط أخننرى تمننددها اللجننان العلميننة للتنندريب بعنند إقرارهننا مننن اللجننة
المركزية للتدريب.
 .3تقوم إدارة القبول والتسجيل بمراجعنة كافنة الطلبنات المقدمنة عبنر البوابنة االلكترونينة والتأكند منن
صمة المستندات المقدمة واستيفاءها لكامل الشروط.
 .4تصدر إدارة القبول والتسجيل إشعارات القبول بعد التأكد من استيفاء شروطه.
 .5يُسجل المقبول رسميا ويُقيد في سجالت المتدربين بعد اسنتكمال كافنة إجنراءات ومتطلبنات القبنول
والتسجيل السنوي وتطبق عليه لوا التدريب العامة وقواعدها التنفيذية في مينها.
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المادة العاشرة :ضوابط قبول مواطني دول مجلس التعاون وغيرهم:
يشترط لقبول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وغيرهم اتباع الضوابط التالية:
 .1يجوز قبول ما ال يتجناوز  % 10منن طاقنة التندريب السننوية منن منواطني دول مجلنس التعناون
الخليجي في برامج التدريب للدراسنات العلينا التني ال تتجناوز طاقتهنا االسنتيعابية للقبنول السننوي
عشرة متدربين في القطاع التدريبي الوامد.
 .2يجوز في التخصصات التي تتجاوز طاقتها االستيعابية عشر متدربين سنويا ً في القطاع التندريبي
الوامد قبول متدربين غير سعوديين امع إعطاء اقولوية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي)
بما ال يتجاوز نسبة  %20من طاقتها االستيعابية.
 .3يمكن تجاوز النسب الممددة أعاله في مال عدم وجود متقدمين سعوديين على البرنامج مسنتوفين
للشروط.
المادة الحادية عشرة :ضوابط معادلة البرامج التدريبية األخرى ألغراض القبول في برامج الهيئة:
يجوز للمدير التنفيذي للتدريب وبالتعاون مع المجالس/اللجان العلمية للتدريب تشكيل لجان مؤقتة لدراسة
معادلة برامج تدريبية غير برامج شهادة االختصاص السعودية والزمالنة اكشنهادات الندبلوم والماجسنتير
والدكتوراه وشهادات إكمال التدريب) وفق التعليمات التالية:
 .1تعرض كل مالة بذاتها على لجنة مختصة مكوننة منن ال نة أعضناء منن ذات التخصنص وترفنع
اللجنة بتوصيتها للمدير التنفيذي للتدريب خالل شهر من وصول الطلب لها.
 .2يصنندر المنندير التنفيننذي للتنندريب قننراراً بمعادلننة مسننتوى الشننهادة الماصننل عليهننا المتقنندم مسننبقا،
ويقرر المستوى المناسنب للمتقندم للقبنول ،وللجننة المشنكلة التوصنية بدعفناء المتقندم منن الجلنوس
الختبار الجزء اقول.
 .3يمكننن القبننول فنني مسننتويات أعلننى مننن المسننتوى المبتنندئ بعنند دراسننة الممتننوى العلمنني للبرنننامج
ويمكن تقييم أداء المتقدم االنظري والعملي).
 .4تكون الموافقة على إلماق مقدم الطلب بالمستوى المتقدم بقرار من اللجنة المركزية للتدريب بنناء
على توصية اللجنة المشكلة ،وتدرس كل ماله على مده.
 .5ال يجوز أن ُتجبر السنوات عند المعادلة للترقية للمستوى المتقدم.
 .6يتم إشعار إدارة القبول والتسنجيل بنأي منن مناالت المعادلنة الستصندار إشنعار القبنول واسنتكمال
الالزم.
 .7ال يُسجل المقبول رسميا ً ويُقيد في سجالت المتدربين إال بعند اسنتكمال كافنة إجنراءات ومتطلبنات
القبول وا لتسجيل السنوي وتطبق عليه لوا التدريب العامة وقواعدها التنفيذية في مينها.
 .8يمكننن السننماح للماصننلين علننى شننهادات إكمننال التنندريب مننن دول خارجيننة الجلننوس الختبننارات
شهادة االختصاص السعودية والزمالة وفق التالي:
أ .توصية المجلس /اللجنة العلمية بعد استقراء المنهج التدريبي للمتقدم.
ب .يمننق للمجلننس /اللجنننة العلميننة طلننب تقيننيم اقداء العلمنني والعملنني للمتقنندم عننند الماجننة
وإضافة أي شروط ومتطلبات أخرى.
ت .توصية اللجنة المركزية للتدريب.
ة .إقرار المجلس التنفيذي للتعليم والتدريب.
ج .تسجيل المتقدم ضمن قوا م المتدربين اتمت مسمى تدريب خارجي).
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ح .استكمال إجراءات التسجيل وسنداد الرسنوم لندخول االختبنار وفقنا ً لال منة وقواعند التقينيم
التنفيذية.
المادة الثانية عشرة :قواعد عامة:
 .1أولوية القبول والترشي للمتقدمين السنعوديين ومنن فني مكمهنم ،وفني منال تعنذر ذلنك ينظنر فني
غيرهم وبما ال يتجاوز النسب المعتمدة في القواعد التنفيذية في إدارة القبول والتسجيل.
 .2في مال تقديم مستندات غير صميمة أو بيانات كاذبة أو مضنللة منن قبنل المتقندم فني أي مرملنة
من مرامل القبول ،يمق للهي ة رفض الطلب أو إل اء القبول بمسب المال وكل ما بني علينه منن
قننرارات أو إجننراءات وللهي ننة المننق فنني اتخنناذ اإلجننراءات النظاميننة فنني مقننه متننى بعنند التماقننه
بالتدريب.
 .3تقوم إدارة القبول والتسجيل بدعادة توجيه المرش أو المقبنول إلنى جهنة أخنرى فني منال صندور
قننرار بتجمينند المركننز التنندريبي قبننل بنندء السنننة التدريبيننة ،وذلننك بالتنسننيق مننع لجنننة التنندريب
المؤسسي أو لجنة التدريب المشترك امسب نوع البرنامج).
 .4يجب على المتقدم الذي يممل شنهادات علينا اماجسنتير فنأعلى) التقنديم عبنر البوابنة االلكترونينة،
على أن يتم الرفع للمجلس العلمي أو للجنة العلمينة للتخصنص لتمديند مسنتوى التندريب المناسنب
بعد قبولهم ووفقا لآللية المنظمة لذلك.
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تسجيل المقبولين الجدد

الباب الثالث

المادة الثالثة عشرة :التسجيل للمقبولين الجدد:
 .1يجب على كل متقدم مصل على قبول في أمد برامج الهي ة التسجيل لديها في مدة أقصناها سنتين
يوما ً من بداية السنة التدريبية وعدم التزامه بذلك يعرضه إلل اء قبوله.
 .2يتوجننب إنهنناء فتننرة االمتينناز وتسننليم أصننل شننهادة التخننرج واالمتينناز للمطابقننة قبننل بدايننة السنننة
التدريبية.
 .3يجب على كنل متقندم مصنل علنى قبنول نهنا ي فني أمند بنرامج شنهادة االختصناص السنعودية أو
الدبلوم أن يمصل علنى تسنجيل مهنني لندى الهي نة علنى درجنة متندرب بمنا يتناسنب منع مهنتنه
اطبيب متدرب ،صيدلي متدرب ،ممرض متدرب ،أخصا ي متدرب) كما يجب أن يكون تسجيله
المهني ساريا ً طوال مدة التدريب وذلك وفق لوا التصنيف والتسجيل المهني.
 .4يجب على المقبول في برامج الزمالة السعودية للتخصصات الدقيقة التصنيف على درجة طبيب
زميننل للتخصصننات الطبيننة أو مننا يعادلهننا للتخصصننات اقخننرى ،كمننا يجننب أن يكننون تسننجيله
المهني ساريا ً طوال مدة التدريب وذلك وفق أنظمة التصنيف المهني.
 .5يعفننى المقبننول فنني بننرامج شننهادة االختصنناص والزمالننة السننعودية والنندبلوم فنني مراكننز التنندريب
خارج المملكة من متطلبات التصنيف والتسجيل المهني في مال كانت كامل فترة التدريب خنارج
المملكة ،ويكون تسجيله المهني في بلده بديالً عن ذلك على أن يكون ساريا ً خالل هذه الفترة.
 .6يلتزم المقبول بتسديد الرسوم التي تقرها الهي ة في الوقت الممدد.
 .7ال يجوز للمقبول في البرامج التي تشرف عليها الهي ة أن يسنجل لنديها فني أك نر منن برننامج فني
نفس الوقت.
 .8يل ى تسجيل المقبول إذا بت تقديمنه قي بياننات كاذبنة ويمنق للهي نة اتخناذ اإلجنراءات النظامينة
ميال ذلك.
 .9يتعهد المقبول بالتزامه باللوا والقواعد التنفيذينة واقنظمنة المتعلقنة بالتندريب والتقينيم الصنادرة
مننن الهي ننة ،وكننذلك القننرارات الصننادرة مننن المجننالس أو اللجننان العلميننة للتنندريب ،والمتطلبننات
المعتمدة في المنهج العلمي للتخصص وأنظمة المراكز التدريبية التي يتدرب فيها.
 .10ال تتممل الهي ة مسؤولية تعذر البدء بالتدريب في مال قام المركز التدريبي بالتراجع عنن القبنول
أو بسبب تع ر استكمال إجراءات التعاقد مع المقبول نتيجة إجراءات داخلية للمركز.
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إعادة التسجيل السنوي

الباب الرابع

المادة الرابعة عشرة :إعادة التسجيل السنوي
 .1يجب على كل متدرب تجديد تسجيله اقكاديمي لدى الهي ة مع بداية كل سنة تدريبينة خنالل كامنل
مدة التدريب.
 .2يعتبر استكمال التسجيل السنوي شرطا ً أساسيا ً الستكمال إجراءات ترقية المتدرب السنوية.
 .3يجب على كل متدرب أن يكون تسجيله المهني ساريا ً طوال مدة التدريب.
 .4على المتدرب التفرغ وااللتزام الكامل بالتدريب طيلة مدة البرنامج.
 .5يجب على المتدرب إبنالغ الهي نة فني منال ت يينر مرجعنه النوظيفي وتزويندها بصنورة منن قنرار
إيفاده وتفرغه من المرجع الجديد.
 .6يُمظر على المتدرب خالل فترة التدريب العمل خارج المراكز التدريبنة للبرننامج التندريبي النذي
ينتمي له المتدرب والمعتمدة لدى الهي ة.
 .7يجب دفع رسوم التدريب السنوية مع بداية كل عام أكاديمي.
 .8ال يتم توقيع أي مخالصة مالية ما بنين الهي نة والمتندرب وإصندار شنهادة إكمنال التندريب إال بعند
سداد المتدرب لكافة مستمقات رسوم التدريب.
المادة الخامسة عشرة :أحكام عامة
ً
 .1تنشر هذه القواعد في الموقع اإللكتروني للهي نة ،ويعمنل بهنا بندءا منن العنام اقكناديمي النذي يلني
مصننول المؤسسننة الصننمية علننى قننرار االعتمنناد المؤسسنني وفق نا ً للخطننة الزمنيننة المقننرة لتطبيننق
مشروع التميز الوطني في التدريب الصمي ،وتل ي كل ما يتعارض معها من أمكام.
 .2للمجلس التنفيذي للتعليم والتدريب مق تفسير هذه القواعد.
 .3يصدر اقمين العام للهي ة القرارات الالزمة لتنفيذ هذه القواعد.
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