الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
قطاع التدريب

الئحـــة الرتقيـــات ألعضـــاء هيـــئة التــــدريب
ومذكــــرتهـــا التفســـرييــــة

أغسطس 4102

()1

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
قطاع التدريب
الئحة ترقيات اعضاء هيئة التدريب

املادة األوىل  :تعريفات :

يقصد بالعبارات اآلتية اينما وردت في هذه الالئحة أمام كل منها :

الرتقيـــة :ه ييي لصي ي ه ئةي ي هيئ يية الت ييدريب ئل ييا الدرة يية ال ايتي يية التالي يية للدرة يية الت ييي ي ي ي لها لالي ييا
ويترت ي ييب ئل ي ييا لي ي ي لصي ي ي له ئل ي ييا الحقي ي ي ال ايتي ي يية للدرة ي يية المرق ي ييا اليه ي ييا وتحمل ي ييه واةباته ي ييا
ومسئ لياتها .
املهنة  :ئة هيئة تدريب.
التخصص :ه التخصص الرئيسي في المؤهل العلمي الذي تم التعيين ئليه.

املسمى الوظيفي :هي ال ايتة التي ش لها ئة هيئة التدريب بقرار من مدير ئام الهيئة .

ســـنوات ا ـــربة :ه ييي الخب ييرل التعلي يية المتص ييلة بالت ييدريب ف ييي لل ييدأ المؤدس ييات التعليمي يية أو التدريبي يية
المعتد بها من قبل الهيئة .

ا دمــة الفعةيـــة :هييي المييدل التييي قةيياها ئة ي هيئيية التييدريب فييي ئملييه بدلييدأ المعاهييد بالهيئيية و
تحتسب ا ةازات الدرادية والبعثات بأن ائها ضمن هذه المدل.
البحــا العةمــي :يقصييد بييه كييل ورقيية ئلمييية فييي منيياه التخصييص من ي رل أو مقب ليية للن يير فييي منليية
ئلمية محكمة .
الشــــهادة املهنيــــة  :هي ييي شي ييهادل أو تصي ييديا ل ي ييخص مي ييا بةي ييمار تأهيلي ييه بالمهي ييارات والمعي ييار
المطل بييية ل ايتييية أو مهمييية محيييددل تكسيييبه لقيييب مييين هيئييية أو ةمعيييية مهنيييية تخصصيييية رقابيييية معتبيييرل
وتك ر صالحة لتترل محددل من الزمن .
الدراســـة امليدا يـــة  :ه ييي دراد يية تحليلي يية مرك ييزل ئل ييا لال يية أو ةه يية معين يية ب يير
نتائج وصتية تتصيلية ب ادطة الماللظة وةمع البيانات المسحية .

الحصي ي ه ئل ييا

بــــراءة اال ــــرتا  :هي ي ليييا لصيييري يعطيييا لصيييالب ا بيييداع وا تيييراع مييين النهييية المانحييية لتنتييييذ
وادتعماه وبيع ا تراع لتترل زمنية محددل.
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املادة الثا ية  :أهداف ظام الرتقيات :
.1
.2
.3
.4
.5

تحقيا مبدأ المتاضلة بين أئةاء هيئة التدريب من اله المعايير الم ض ئية للترقية .
تتعييييل الم ييياركة فيييي اليييدورات التدريبيييية والمهيييام العلميييية والميييؤتمرات العلميييية ب يييية ا رتقييياء
بأداء أئةاء هيئة التدريب.
تحتييييز أئةييياء هيئييية التيييدريب ئليييا الن ييياع والتندييييد فيييي ا ئمييياه التيييي يكلتي ي ر بهيييا دا يييل
ا قسام العلمية والمعاهد التدريبية والهيئة.
تن ييير لرك يية البح ييو العلم ييي والدراد ييات والبحي ي ع وا رتب يياع بسي ي العم ييل و دم يية المنتمي يع
بما يلبي التياةات التدريب بالهيئة.
ت يينيع أئة يياء هيئ يية الت ييدريب ئل ييا الحصي ي ه ئل ييا ال يير ص وال ييهادات المهني يية ف ييي من يياه
التخصص ومناه التدريب وتن ير الدرادات الميدانية وبراءات ا تراع.

املادة الثالثة  :شروط وقواعد الرتقية :
مي يين ال ي ييروع ال اةي ييب ت افرهي ييا ئني ييد أوه ترقيي يية لعة ي ي هيئي يية تي ييدريب أر يك ي ي ر لاصي ييل ئلي ييا
شهادل  ICDLأو  ITوفا قيرارات الهيئية المنظمية ليذل والحصي ه ئليا دورل لئيداد ميدر أو ميا
يماثلها من دورات الهيئة باإلضافة للا ال روع التالية المطل بة للترقي من مسما وايتي لليا المسيما
الذي يليه :

 .1يُرقىىمساعىىمدرساىىر س( )سإلىىمساعىىمدرسا ىر س(أ)سإذاسأاضىىمسم ى سموستىىعلاةسفي ى سف ى س
الر ج ،ساعستحق قسشرطسالسشم ك سف سالرو اةسلهذهسالترق .س
ويجلزسترق تهسوفقمًسل شروطسالتمل س:سسس
 أمةا مس دن ات فعلية بالدرةة ئلا ا قل .
 شي ييار  -بحي ييد أدني ييا – في ييي ثي ييالع دورات تدريبيي يية لة ي ي ر مهي ييام أو مي ييؤتمرات ئلميي يية في ييي
مناه التخصص أو المهنة أو التدريب بم افقة المعهد اله ش له للدرةة الحالية .
 لصييل ئلييا تقييدير امتييياز فييي تقرييير ا داء السيين ي لييثالع مييرات ميين بينهييا السيينة السييابقة لتقييدم
علب الترقية اله ش له للدرةة الحالية .
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الئحة ترقيات اعضاء هيئة التدريب
 .2يُرقىىمساعىىمدرساىىر س(أ)سإلىىمساىىر س( )سإذاسأاضىىمسمسىىموستىىعلاةسفي ى سف ى سالر ج ى س،ساىىعس
تحق قسشرطسالسشم ك سف سالرو اةسلهذهسالترق .
سويجلزسترق تهسوفقمًسل شروطسالتمل سس:
 أمةا مس دن ات فعلية ئلا ا قل في الدرةة.
 شيييار  -بحيييد أدنيييا – فيييي ثيييالع دورات تدريبيييية لةي ي ر مهيييام أو ميييؤتمرات ئلميييية فيييي
مناه التخصص أو المهنة أو التدريب بم افقة المعهد اله ش له للدرةة الحالية .
 لصيييل ئليييا تقيييدير امتيييياز فيييي تقريييير ا داء السييين ي ليييثالع ميييرات مييين بينهيييا السييينة السيييابقة
لتقديم علب الترقية اله ش له للدرةة الحالية.

 .3يُرقمسار س( )سإلمسار س(أ)سإذاسأاضمسمسموستعلاةسفي ى سفى سالر جى س،ساىعستحق ىقس
شرطسالسشم ك سف سالرو اةسلهذهسالترق س.
ويجلزسترق تهسوفقمًسل شروطسالتمل سس:سس
 أمةا مس دن ات فعلية ئلا ا قل في الدرةة .
 شيييار  -بحيييد أدنيييا  -فيييي ثيييالع دورات تدريبيييية لةي ي ر مهيييام أو ميييؤتمرات ئلميييية فيييي
مناه التخصص أو المهنة أو التدريب بم افقة المعهد اله ش له للدرةة الحالية .
 لصيييل ئليييا تقيييدير امتيييياز فيييي تقريييير ا داء السييين ي ليييثالع ميييرات مييين بينهيييا السييينة السيييابقة
لتقديم علب الترقية اله ش له للدرةة الحالية.
.4





يجلزسترق سسار س(أ)سإلمسار ساتخصصس(ج)سوفقمًسل شروطسالتمل سس:س
أمةا مس دن ات فعلية ئلا ا قل في الدرةة.
شي ييار بحي ييد أدني ييا – في ييي ثي ييالع دورات تدريبيي يية لة ي ي ر مهي ييام أو مي ييؤتمرات ئلميي يية في ييي
مناه التخصص أو المهنة أو التدريب بم افقة المعهد اله ش له للدرةة الحالية .
لصيييل ئليييا تقيييدير امتيييياز فيييي تقريييير ا داء السييين ي ليييثالع ميييرات مييين بينهيييا السييينة السيييابقة
لتقديم علب الترقية اله ش له للدرةة الحالية .
ك ييار م يين الحاص ييلين ئن ييد التعي ييين ئل ييا مؤه ييل ة ييامعي ف ييي من يياه التخص ييص ولحمل يية ال ييدبل م
ي ترع الحص ه ئلا شهادل مهنية في التدريب او في مناه التخصص.
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الئحة ترقيات اعضاء هيئة التدريب
 .5يجلزسترق سار ساتخصصس(ج)سإلمسار ساتخصصس( )سوفقمسل شروطسالتمل سس:سس







كار من الحاصلين ئلا مؤهل ةامعي في مناه التخصص الذي ُئيّن ئليه.
أمةا مس دن ات فعلية ئلا ا قل في الدرةة.
شي ييار  -بحي ييد أدني ييا – في ييي ثي ييالع دورات تدريبيي يية لة ي ي ر مهي ييام أو مي ييؤتمرات ئلميي يية في ييي
مناه التخصص أو المهنة أو التدريب بم افقة المعهد اله ش له للدرةة الحالية .
لصييل ئلييا تقييدير امتييياز فييي تقرييير ا داء السيين ي لييثالع مييرات ميين بينهييا السيينة السييابقة لتقييديم
علب الترقية اله ش له للدرةة الحالية .
ق ييدم بحث ييا ئلمي ييا ف ييي من يياه التخص ييص من ي ي را أو ق ييابال للن يير ف ييي منل يية ئلمي يية محكم يية ئل ييا
أر يك ر المتقدم البالو ا وه :
قدم والدا ئلا ا قل من المتطلبات التالية :
أ .شهادل مهنية في مناه التدريب أو في مناه تخصصه .
 .درادة ميدانية في مناه التدريب .
ت .براءل ا تراع في مناه التخصص.
ع .تأليف كتا ئلمي أو لئداد مذكرل في مناه التخصص لسب الة ابر المتبعة في الهيئة .

ج .شهادل الماةستير وفا شروع وض ابر الهيئة.

 .6يجلزسترق سار ساتخصص( )إلمسار ساتخصص(أ)طبقمسل شروطسالتمل س:
 أمةا مس دن ات فعلية ئلا ا قل في الدرةة.
 كي ييار لديي ييه دمي يية فعليي يية في ييي التي ييدريب بالهيئي يية بعي ييد الحص ي ي ه ئلي ييا المؤهي ييل المعتمي ييد بالهيئي يية
ئلا أر تقل ئن :
أ .مسة ئ رل دنة فعلية لحملة البكال ري س.
 .ثالع ئ ر دنة فعلية لحملة الماةستير.
ج .ئ ر دن ات فعلية لحملة الدكت راه.
 شييار  -بحييد أدنييا – فييي ثييالع دورات تدريبييية لة ي ر مهييام أو مييؤتمرات ئلمييية فييي منيياه
التخصص أو المهنة أو التدريب بم افقة المعهد اله ش له للدرةة الحالية .
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الئحة ترقيات اعضاء هيئة التدريب

 لصل ئلا تقدير امتياز فيي تقريير ا داء السين ي ليثالع ميرات مين بينهيا السينة السيابقة لتقيديم عليب
الترقية اله ش له للدرةة الحالية .
 قدم بحثيين ئلميين في مناه التخصص من رين أو مقبي لين للن ير فيي منلية ئلميية ُمحكمية ئليا
أر يك ر المتقدم البالو ا وه في والد منهم
 قدم والدا ئلا ا قل من المتطلبات التالية :
أ .شهادل مهنية في التدريب أو في مناه تخصصه .
 .درادة ميدانية في مناه التدريب .
ج .براءل ا تراع في مناه التخصص .
ح .تأليف كتا ئلمي أو لئداد مذكرل في مناه التخصص لسب الة ابر المتبعة في الهيئة .

خ .شهادل الماةستير وفا شروع وض ابر الهيئة.

املادة الر ابعة  :إجراءات الرتقية
.1
.2

.3
.4
.5
.6

يقي ييدم ئة ي ي هيئي يية التي ييدريب المتقي ييدم للترقيي يية نم ي ي ج علي ييب الترقيي يية مسي ييت فيا كافي يية البياني ييات
المطل بة ويرفعه الا رئيس القسم العلمي بالمعهد و ل اله العام التدريبي.
تراة ييع لننييية الترقي ييات فيييي القس ييم العلميييي علبيييات الترقي يية وميييدأ اد ييتيتائها للمسيييتندات والميييدل
القان نيي يية المطل بي يية للترقيي يية وفقي ييا للنمي ييا ج المعتمي ييدل وتخطي يير اللنني يية المتقي ييدم للترقيي يية كتابيي ييا
اله ادب ئين ئمل في لاه ئدم ادتيتاء الطلب لمتطلبات الترقية .
ترفييع لننيية الترقيييات بالقسييم العلمييي ت صييياتها للييا لننيية الترقيييات بالمعهييد لالئتميياد فييي م ئييد
أقصاه أدب ئين من تاريخ ادتالم الطلب .
تحيل لننة الترقيات بالمعهد ةميع علبات الترقية الا نائب المدير العام ل ئ ر التدريب.
ت ييدرس لنن يية الترقي ييات والبحي ي ع بالقط يياع ةمي ييع علب ييات الترقي يية المرف ئ يية م يين المعاه ييد وتأ ييذ
ب أنها القرارات المنادبة و ل اله أدب ئين من ادتالم الطلبات .
ترفي ييع لنني يية الترقيي ييات والبح ي ي ع في ييي القطي يياع ةميي ييع علبي ييات الترقيي يية المسي ييت فية لل ي ييروع الي ييا
لننة شئ ر التدريب لالئتماد النهائي في أوه اةتماع لها.

 .7يرف ييع نائ ييب الم ييدير الع ييام ل ييئ ر الت ييدريب ةمي ييع الترقي ييات المعتم ييدل م يين لنن يية ش ييئ ر الت ييدريب
للسيد المدير العام دتصدار القرارات ات الصلة اله شهر .
 .8يبدأ دريار ا ثرين المادي والمعن ي للترقية ائتبارا من تاريخ م افقة لننة شئ ر التدريب بالقطاع.
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املادة ا امسة  :األحكام العامة واال تقالية
 .1يب ييدأ العم ييل به ييذه الالئح يية ائتب ييارا م يين بداي يية الع ييام الت ييدريبي  2112/2115بع ييد ائتماده ييا م يين قب ييل
منلس لدارل الهيئة .
 .2تقيي ي م الهيئ ي يية بدئي ييادل ص ي يييارة وادتصي ييدار ةمي ي ييع القي ييرارات الخاص ي يية بةيي ي ابر وش ي ييروع تعي ي ييين
أئةاء هيئة التدريب و الفها لتتتا مع متطلبات هذه الالئحة .
 .3تقي ي م الهيئ يية برف ييع تقري يير لمنل ييس اإلدارل لي ي ه تقي يييم تنرب يية تطبي ييا ه ييذه الالئح يية بع ييد م ييرور دي ي
دن ات ئلا بدء العمل بها .
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املذكرة التفسريية لالئحة الرتقيات بقطا التدريب

املادة الثالثة :شروط و قواعد الرتقية :
.1سالرو اةسالتر يب

 ينب أر تقل مدل كل دورل تدريبية ئن ( )25دائة تدريبية ( ين ز ةمع الدورات التي تقل
دائاتها ئن  25دائة وتعامل كدورل تدريبية والدل ) .
 تعامل المؤتمرات والمهام العلمية معاملة الدورات التدريبية (ئلا أر يقل اةمالي ئدد ايام
المؤتمرات أو المهام العلمية ئن مسة أيام ).
 يتم قبي ه وائتمياد ةمييع اليدورات المنظمية مين قبيل مركيز ابين الهييثم للتيدريب اثنياء الخدمية ومركيز
القياس والتق يم للمتقدم للترقية و التي تت افا مع مهامه ال ايتية .

.2ستق مساألداءسالععلي:س






تقييم أداء ئة هيئة التدريب في التدريس والتدريب .
تقييم أداء ئة هيئة التدريب دا ل القسم العلمي .
تقييم أداء ئة هيئة التدريب من اله ادتقصاء آراء المتدربين .
التط ير المهني الذاتي لعة هيئة التدريب .
الم اركات والمساهمات في أن طة المعهد والهيئة والمنتمع.

.3سسالشهمداةسالسهع س:سس
شروط الحصول على الشهادات المهنية :





أر ينتاز متطلبات الحص ه ئلا ال هادات المهنية وفا الل ائح والة ابر المعتمدل من الهيئة.
أر تك ر ال هادل المهنية في مناه التخصص الذي ُئيّن ئليه  /أو مناه التدريب .
أر تك ر ال هادل المهنية من مؤدسة أكاديمية أو مهنية متخصصة معتمدل من الهيئة
أر يحصل ئلا م افقة مسبقة من القسم العلمي بالمعهد و بمصادقة مدير المعهد وائتماد لننة
شئ ر التدريب
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.4سالر اتمةسالس ران س:سس
الدرادات الميدانية في المنا ت التالية:
 درادة التياةات د العمل وادت را الخطر المستقبلية لقطاع التدريب .
 الدرادات اإللصائية بأئداد المتدربين ونسب الرد ( المد الت – المخرةات ) ومؤشراتها
المختلتة .
 درادات تط ير المعامل المختبرات وال رش بالمعاهد .
 درادات تط ير العمل دا ل المعاهد (برمنيات وتقنية المعل مات الحديثة).
 درادات تط ير أن طة التدريب والعاملين بها .
 درادات ميدانية تخدم ا هدا اإلدتراتينية لتط ير قطاع التدريب .
 دراد ات ن ئية محددل المحت أ لتلبية التياةات قطاع التدريب بالهيئة.
 وينب ي أر يحصل ئلا م افقة مسبقة من القسم العلمي وبمصادقة مدير المعهد وائتماد لننة
شئ ر التدريب قبل البدء في التنتيذ.

 .4إجراءاةسوضلابطسادتسمدسالبحلثسالي س سالسحكس س






يخاعب رئيس لننة الترقيات والبح ع بالقطاع رئيس لننة البح ع ( المنبثقة ئنها ) لمراةعة
البح ع المن رل أو المقب لة للن ر في المنالت العلمية المحكمة والمقدمة ررا ترقية ئة
هيئة تدريب اله ادب ئين من ادتالم علب ائتماد البحو .
تق م لننة البح ع بائتماد ا بحاع المن رل أو المقب لة للن ر بالمنالت العلمية المحكمة في م ئد
أقصاه ادب ئين من تاريخ ادتالم علب ائتماد البحو .
تخاعب لننة البح ع نائب المدير العام ل ئ ر التدريب بنتائج ائتماد البح ع المن ر أو المقب لة
للن ر بالمنالت العلمية المحكمة .
يخطر نائب المدير العام ل ئ ر التدريب ئة هيئة التدريب بنتينة ائتماد البح ع المن ر أو
المقب لة للن ر بالمنالت العلمية المحكمة .
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 .5سالبحثسالي س س:س
أ.سأهرافسالبحثسالي س س:س
 ا رتقيي ي يياء بمسيي ي ييت أ البحيي ي ييو العلميي ي ييي وتطبيقاتيي ي ييه ات العائيي ي ييد المباشيي ي يير ئليي ي ييا التيي ي ييدريب
و طر التنمية و دمة المنتمع .
 ا رتقيي ي يياء بالكتيي ي يياءل العلمييي ي يية والبحثييي ي يية وال ايتيي ي ي يية لعة ي ي ي ي هيئيي ي يية التيي ي ييدريب ادي ي ي ييتنابة
آلليات المنافسة العلمية كألد ضمانات الن دل.
س .الشروطساللاجبستلافرهمسف ساألبحمثسالسقرا سل ترق س:
 أر يك ر البحو العلمي من را أو مقب للن ر في منلة ئلمية محكمة في مناه التخصص لعة
هيئة التدريب اله ش له للدرةة العلمية الحالية في الهيئة .
 أر تك ر ا بحاع المقدمة م تقة من ردالة الماةستير أو الدكت راه .
 أر تك ر ا بحاع المقدمة للترقية قد دبا التقدم بها لترقية دابقة .
 أر يتسم البحو العلمي بالحداثة وا صالة.

املادة الرابعة  :إجراءات الرتقية :
 .1جلان الرتقيات :تشكيل جلان الرتقيات ومهامها :
سأ .لجع سالترق مةسف سالقعمسالي س س:س
ي يييكل ميييدير المعهيييد لننييية الترقيي ييات فيييي القسيييم العلميييي مي يين ثيييالع مييين أئةييياء هيئي يية
الت ييدريب يرش ييحهم رئ يييس منل ييس القس ييم العلم ييي ئل ييا أر تكي ي ر رئاد يية اللنن يية ئل ييي
فييي الدرةيية ال ايتييية فييد ا تسيياووا كانيي الرئاديية للمؤهييل ا ئلييا فييد ا تسيياووا تكيي ر
الرئاد يية لمق ييدم ف ييي التعي ييين بالهيئ يية ئل ييا أر تكي ي ر درة يياتهم ال ايتي يية ب يينتس أو أئل ييا
مي يين درةي يية المتقي ييدم للترقيي يية وفي ييي لي يياه ئي ييدم ت ي ي افر الي ييدرةات ال ايتيي يية والمي ييؤهالت
العلميي يية المي ييذك رل في ييي القسي ييم العلمي ييي يسي ييتعار بأئةي يياء هيئي يية التي ييدريب مي يين العي يياملين
با قس ييام ا ييرأ وف ييي ل يياه ئ ييدم تي ي افر الع ييدد المطلي ي دا ييل المعه ييد ي ييتم ا د ييتعانة
بأئةي يياء هيئي يية تي ييدريب مي يين العي يياملين بالمعاهي ييد ا ي ييرأ ويتبي ييع نظي ييام التي ييدوير في ييي
ت كيلها دن يا .

( ) 11

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
قطاع التدريب
مهام اللجنة :









درادة علبات الترقية المقدمة من أئةاء هيئة التدريب بالقسم والتأكد من تحقيقها ل روع
الترقية .
مراةعة معايير الترقية ومدأ انطباقها ئلا المتقدم للترقية ـ ول طار كل من لم يست
ال روع كتابيا .
اقتراح أدماء المنالت العلمية المحكمة لن ر أبحاع أئةاء هيئة التدريب بالقسم العلمي.
الم افقة المبدئية ئلا الدرادات الميدانية
ائتمي ي يياد الي ي ييدورات التدريبيي ي يية والمهي ي ييام العلميي ي يية والمي ي ييؤتمرات ومي ي ييدأ ت افقهي ي ييا مي ي ييع
التخصص أو المهنة أو التدريب .
الم افقيي ي يية المبدئييي ي يية ئليي ي ييا ال يي ي ييهادات المهنييي ي يية وميي ي ييدأ ئالقتهيي ي ييا بالتخصيي ي ييص أو
التدريب.
ائتمي ي يياد م ض ي ي ي ع البحي ي ييو العلمي ي ييي للمي ي ييدر المتقي ي ييدم للترقيي ي يية بحيي ي ييو يك ي ي ي ر في ي ييي
مناه تخصص المدر .
رفع علبات الترقية المعتمدل والمست فية لكافة ال روع للا رئيس لننة الترقيات بالمعهد

س  .لجع سالترق مةسف سالسيهرس:س
يص ييدر نائ ييب الم ييدير الع ييام ل ييئ ر الت ييدريب ق ييرارا بت ييكيل لنن يية الترقي ييات ف ييي المعه ييد برئاد يية
مييدير المعهييد ئلييا أر يرائييي مبييدأ ا قدمييية فييي الت ييكيل وئةيي ية أربعيية ميين أئةيياء هيئيية
الت ييدريب با قس ييام العلمي يية بدرة يية م ييدر متخص ييص ب يينتس أو أئل ييا م يين درة يية المتق ييدم للترقي يية
وفييي لاليية ئييدم تيي افر ا ئ ييداد المطل بيية دا ييل المعهييد ي ييتم ا د ييتعانة بأئةيياء هيئيية الت ييدريب
من العاملين بمعاهد أ رأ ويتبع نظام التدوير في ت كيلها دن يا.
مهمة اللجنة :
مراةعيية وائتميياد نتييائج ئمييل لنييار الترقيييات با قسييام والتأكييد ميين دييالمة ا ةييراءات المتبعيية فيهييا
ورفعها الا لننة الترقيات والبح ع بقطاع التدريب.
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سج .لجع سالترق مةسوالبحلثسبقطمعسالتر يب.
يييتم ت ييكيل لننيية الترقي ييات والبحيي ع بقطيياع التييدريب ديين يا بقييرار ميين الم ييدير العييام برئاديية
نائب المدير العام ل ئ ر التدريب .
مهام اللجنة :







مراةعة ت صيات لنار الترقيات بالمعاهد والتأكد من دالمة لةراءاتها.
مراةعة مستندات البح ع والتأكد من مطابقتها لالشتراعات المطل بة .
ائتماد المنالت العلمية المحكمة المقترلة من لنار الترقيات بالمعهد .
رفع تقارير بنتائج ائتماد البح ع العلمية المن رل أو المقب لة للن ر بالمنالت العلمية المحكمة.
ائتماد الترقيات ورفعها الا لننة شئ ر التدريب لالئتماد النهائي.
رفع النتائج المعتمدل من لننة شئ ر التدريب لمدير ئام الهيئة دتصدار قرارات الترقية.

 .2الربجمة الزمنية إلجراءات ترقية أعضاء هيئة التدريب :
م

اإلةراء الرئيسي

1

تقديم علب الترقية

2

ئر الطلب ئلا
لننة الترقيات بالقسم
العلمي

اإلةراءات التتصيلية

النهة المسئ لة

تاريخ اإلنـناز

 ادتيتاء بيانات علب الترقية الخاصبعة هيئة التدريب .
 ت فير المستندات المطل بة ورفعهالرئيس القسم العلمي.

ئة هيئة التدريب

اله العام التدريبي

درادة الطلب ومدأ ادتيتاء متطلبات
الترقية

لننة الترقيات بالقسم
العلمي

اله ادب ئين من تاريخ
ادتالم اللننة للطلب

3

ئر الطلب ئلا
لننة الترقيات بالمعهد

 مراةعة وائتماد نتائج ئمل لنارالترقيات با قسام والتأكد من دالمة
ا ةراءات ورفع النتائج للا لننة
الترقيات والبح ع بالقطاع

لننة الترقيات بالمعهد

اله شهر من تاريخ
ادتالم الطلب من لننة
الترقيات بالقسم

4

ئر الطلب ئلا
لننة الترقيات والبح ع
بالقطاع

 مراةعة وائتماد نتائج ئمل لنارالترقيات بالمعاهد والتأكد من دالمة
ا ةراءات .

لننة الترقيات والبح ع
بالقطاع

اله أدب ئين من ادتالم
الطلبات

5
2

ئر الطلبات
المست فية ل روع
الترقية ئلا لننة شئ ر
التدريب
رفع علبات الترقية
المعتمدل للمدير العام

-

-

ائتماد الطلبات المست فية ل روع
الترقية

لننة شئ ر التدريب

في أوه اةتماع للننة

اصدار قرارات الترقية

مدير ئام الهيئة

اله شهر

-
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 .3املستندات املطةوبة من عضو هيئة التدريب املتقدم لةرتقية:

سأ.
س .
سج .
س د.
س ه.
س و.
س ز.
سح .

نم ج علب الترقية (مست ٍ كافة البيانات المطل بة).
نسخة ئن آ ر قرار تعيين  /نقل  /تسكين ئلا كادر التدريب.
نسييخة ئيين المؤهييل العلمييي الييذي تييم التعيييين ئليييه والمييؤهالت العلمييية الاللقيية فييي نتييس منيياه
التخصص .
نسخة ئن آ ر قرار ترقية .
نسخة ئن تقارير ا داء السن ي الاللقة آل ر قرار ترقية .
شهادات الم اركة في الدورات التدريبية أو المؤتمرات أو المهمات العلمية .
ال هادات المهنية والدرادات الميدانية ( لر وةدت ).
كتا ائتماد البحو العلمي المن ر أو المقب ه للن ر في منلة ئلمية محكمية مين نائيب الميدير العيام
ل ئ ر التدريب.
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