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 الئحة ترقيات اعضاء هيئة التدريب 
 : تعريفات  : املادة األوىل 

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

ـــة  لالييييا  هيييي لصييي ه ئةييي  هيئييية التيييدريب ئليييا الدرةييية ال ايتيييية التاليييية للدرةييية التيييي ي ييي لها :الرتقي

له ئليييييا الحقييييي   ال ايتيييييية للدرةييييية المرقيييييا اليهيييييا وتحمليييييه واةباتهيييييا ويترتيييييب ئليييييا  لييييي  لصييييي 

 .ومسئ لياتها 
 . ئة  هيئة تدريب :املهنة 

 . التعيين ئليهه  التخصص الرئيسي في المؤهل العلمي الذي تم :التخصص 

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

ـــ ـــنوات ا  هيييي الخبيييرل التعليييية المتصيييلة بالتيييدريب فيييي لليييدأ المؤدسيييات التعليميييية أو التدريبيييية : ربة س

 .المعتد بها من قبل الهيئة 

ئملييه بدليييدأ المعاهييد بالهيئييية   و  هييي الميييدل التييي قةييياها ئةيي  هيئيية التيييدريب فييي :ا دمــة الفعةيـــة  

  . تحتسب ا ةازات الدرادية والبعثات بأن ائها ضمن هذه المدل

ــا العةمــي يقصييد بييه كييل  ورقيية ئلمييية فييي منيياه التخصييص من يي رل أو مقب ليية للن يير فييي منليية  :البح

 . ئلمية محكمة 

هييييي شييييهادل أو تصيييييديا ل ييييخص مييييا بةييييمار تأهيلييييه بالمهييييارات والمعيييييار  :   الشــــهادة املهنيــــة

بييييرل المطل بيييية ل ايتيييية أو مهميييية محييييددل تكسييييبه لقييييب ميييين هيئيييية أو ةمعييييية مهنييييية تخصصييييية رقابييييية معت

 . وتك ر صالحة لتترل محددل من الزمن 

ـــة   ـــة امليدا ي هيييي درادييية تحليليييية مركيييزل ئليييا لالييية أو ةهييية معينييية ب ييير  الحصييي ه ئليييا  :الدراس

 .نتائج وصتية تتصيلية ب ادطة الماللظة وةمع البيانات المسحية 

تنتيييييذ هيييي  لييييا لصييييري يعطييييا لصييييالب ا بييييداع وا  تييييراع ميييين النهيييية المانحيييية ل :بــــراءة اال ــــرتا 

 .وادتعماه وبيع ا  تراع لتترل زمنية محددل
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 الئحة ترقيات اعضاء هيئة التدريب 
 :أهداف  ظام الرتقيات : املادة الثا ية 

 .بين أئةاء هيئة التدريب من  اله المعايير الم ض ئية للترقية  مبدأ المتاضلةتحقيا  .1

والمييييؤتمرات العلمييييية ب ييييية ا رتقيييياء تتعيييييل الم يييياركة فييييي الييييدورات التدريبييييية والمهييييام العلمييييية  .2

 . بأداء أئةاء هيئة التدريب

التييييي يكلتيييي ر بهييييا دا ييييل هيئيييية التييييدريب ئلييييا الن يييياع والتنديييييد فييييي ا ئميييياه  ءتحتيييييز أئةييييا .3

 .ا قسام العلمية والمعاهد التدريبية والهيئة

ع تن يييير لركييية البحيييو العلميييي والدراديييات والبحييي ع وا رتبييياع بسييي   العميييل و دمييية المنتمييي .4

 .بما يلبي التياةات التدريب بالهيئة

فيييي منييياه ت ييينيع أئةييياء هيئييية التيييدريب ئليييا الحصييي ه ئليييا الييير ص وال يييهادات المهنيييية  .5

 .التخصص ومناه التدريب وتن ير الدرادات الميدانية وبراءات ا  تراع
 

 : قواعد الرتقية شروط و:  الثالثةاملادة 
 ةيييي  هيئيييية تييييدريب أر يكيييي ر لاصييييل ئلييييا علترقييييية أوه  ميييين ال ييييروع ال اةييييب ت افرهييييا ئنييييد

وفا قيرارات الهيئية المنظمية ليذل   والحصي ه ئليا دورل لئيداد ميدر  أو ميا   ITأو    ICDLشهادل 

لليا المسيما  مسما وايتي المطل بة للترقي من يماثلها من دورات الهيئة باإلضافة للا ال روع التالية 

 :الذي يليه 

إذاسأاضىىمسمىى سموستىىعلاةسفي  ىى سفىى س(سأ)ر  سإلىىمساعىىمدرساىى(س )يُرقىىمساعىىمدرساىىر  س .1

س.الر ج ،ساعستحق قسشرطسالسشم ك سف سالرو اةسلهذهسالترق  

س:سسويجلزسترق تهسوفقمًسل شروطسالتمل  س

  أمةا  مس دن ات فعلية بالدرةة ئلا ا قل . 

  فييييي ثييييالع دورات تدريبييييية   لةيييي ر مهييييام أو مييييؤتمرات ئلمييييية    فييييي  –بحييييد أدنييييا  - شييييار

 . خصص أو المهنة أو التدريب بم افقة المعهد  اله ش له للدرةة الحالية مناه الت

  لصيييل ئليييا تقيييدير امتيييياز فيييي تقريييير ا داء السييين ي ليييثالع ميييرات مييين بينهيييا السييينة السيييابقة لتقيييدم

  . علب الترقية  اله ش له للدرةة الحالية 
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 الئحة ترقيات اعضاء هيئة التدريب

إذاسأاضىىمسمسىىموستىىعلاةسفي  ىى سفىى سالر جىى س،ساىىعس(س )اىىر  سإلىىمس(سأ)يُرقىىمساعىىمدرساىىر  س .2

 .تحق قسشرطسالسشم ك سف سالرو اةسلهذهسالترق  

 :ويجلزسترق تهسوفقمًسل شروطسالتمل  سسس

  أمةا  مس دن ات فعلية ئلا ا قل في الدرةة . 

  ثييييالع دورات تدريبييييية   لةيييي ر مهييييام أو مييييؤتمرات ئلمييييية    فييييي  فييييي –بحييييد أدنييييا  - شييييار

 . التخصص أو المهنة أو التدريب بم افقة المعهد  اله ش له للدرةة الحالية مناه 

  لصييييل ئلييييا تقييييدير امتييييياز فييييي تقرييييير ا داء السيييين ي لييييثالع مييييرات ميييين بينهييييا السيييينة السييييابقة

 .لتقديم علب الترقية  اله ش له للدرةة الحالية

اىعستحق ىقسجى س،سإذاسأاضمسمسموستعلاةسفي  ى سفى سالر (سأ)إلمسار  س(س )يُرقمسار  س  .3

 .سشرطسالسشم ك سف سالرو اةسلهذهسالترق  

س:سويجلزسترق تهسوفقمًسل شروطسالتمل  سس

  أمةا  مس دن ات فعلية ئلا ا قل في الدرةة . 

    فييييي ثييييالع دورات تدريبييييية   لةيييي ر مهييييام أو مييييؤتمرات ئلمييييية    فييييي  -بحييييد أدنييييا  -شييييار

 . هد  اله ش له للدرةة الحالية مناه التخصص أو المهنة أو التدريب بم افقة المع

  لصييييل ئلييييا تقييييدير امتييييياز فييييي تقرييييير ا داء السيييين ي لييييثالع مييييرات ميييين بينهييييا السيييينة السييييابقة

 .لتقديم علب الترقية  اله ش له للدرةة الحالية
 

س:وفقمًسل شروطسالتمل  سس(سج)إلمسار  ساتخصصس(سأ)يجلزسترق  سسار  س .4
 رةةأمةا  مس دن ات فعلية ئلا ا قل في الد. 

  فييييي ثييييالع دورات تدريبييييية   لةيييي ر مهييييام أو مييييؤتمرات ئلمييييية    فييييي  –شييييار  بحييييد أدنييييا

 . مناه التخصص أو المهنة أو التدريب بم افقة المعهد  اله ش له للدرةة الحالية 

  لصييييل ئلييييا تقييييدير امتييييياز فييييي تقرييييير ا داء السيييين ي لييييثالع مييييرات ميييين بينهييييا السيييينة السييييابقة

 .ش له للدرةة الحالية لتقديم علب الترقية  اله 

  كيييار مييين الحاصيييلين ئنيييد التعييييين ئليييا مؤهيييل ةيييامعي فيييي منييياه التخصيييص   ولحملييية اليييدبل م

 .ي ترع الحص ه ئلا شهادل مهنية في التدريب او في مناه التخصص
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 الئحة ترقيات اعضاء هيئة التدريب 
 

س:سس سوفقمسل شروطسالتمل (س )إلمسار  ساتخصصس(سج)يجلزسترق  سار  ساتخصصس .5

 كار من الحاصلين ئلا مؤهل ةامعي في مناه التخصص الذي ُئيّن ئليه. 

 أمةا  مس دن ات فعلية ئلا ا قل في الدرةة. 

   فييييي  –بحييييد أدنييييا  -شييييار
 

ثييييالع دورات تدريبييييية   لةيييي ر مهييييام أو مييييؤتمرات ئلمييييية    فييييي 

 . لية مناه التخصص أو المهنة أو التدريب بم افقة المعهد  اله ش له للدرةة الحا

  لصيييل ئليييا تقيييدير امتيييياز فيييي تقريييير ا داء السييين ي ليييثالع ميييرات مييين بينهيييا السييينة السيييابقة لتقيييديم

 .علب الترقية  اله ش له للدرةة الحالية 

   قيييدم بحثيييا  ئلمييييا   فيييي منييياه التخصيييص من ييي را  أو قيييابال  للن ييير  فيييي منلييية ئلميييية محكمييية ئليييا

 :أر يك ر المتقدم البالو ا وه 

   ئلا ا قل من المتطلبات التالية قدم والدا : 

 .شهادل مهنية في مناه التدريب أو في مناه تخصصه  . أ

 .درادة ميدانية في مناه التدريب  .  

 .براءل ا تراع في مناه التخصص . ت

 .تأليف كتا  ئلمي أو لئداد مذكرل في مناه التخصص لسب الة ابر المتبعة في الهيئة  . ع

 .ئةشهادل الماةستير وفا شروع وض ابر الهي . ج

 :طبقمسل شروطسالتمل  س(أ)إلمسار  ساتخصص( )يجلزسترق  سار  ساتخصص. 6

 أمةا  مس دن ات فعلية ئلا ا قل في الدرةة. 

  كييييار لديييييه  دميييية فعلييييية فييييي التييييدريب بالهيئيييية بعييييد الحصيييي ه ئلييييا المؤهييييل المعتمييييد بالهيئيييية 

 :ئلا أر    تقل ئن 

 . مسة ئ رل دنة فعلية لحملة البكال ري س. أ

 .الع ئ ر دنة فعلية لحملة الماةستيرث.  

 .ئ ر دن ات فعلية لحملة الدكت راه. ج

   فييي ثييالع دورات تدريبييية   لةيي ر مهييام أو مييؤتمرات ئلمييية    فييي منيياه  –بحييد أدنييا  -شييار

 . التخصص أو المهنة أو التدريب بم افقة المعهد  اله ش له للدرةة الحالية 
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 يب الئحة ترقيات اعضاء هيئة التدر
  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 : 

 .شهادل مهنية في التدريب أو في مناه تخصصه .أ 

 .درادة ميدانية في مناه التدريب .  

 .براءل ا تراع في مناه التخصص . ج

 .تأليف كتا  ئلمي أو لئداد مذكرل في مناه التخصص لسب الة ابر المتبعة في الهيئة . ح

 .تير وفا شروع وض ابر الهيئةشهادل الماةس. خ

 إجراءات الرتقية :  الر ابعةاملادة 
مسييييت فيا كافيييية البيانييييات ئةيييي   هيئيييية التييييدريب المتقييييدم للترقييييية نميييي  ج علييييب الترقييييية  يقييييدم .1

 .الا رئيس القسم العلمي بالمعهد و ل   اله العام التدريبيويرفعه المطل بة   

ت الترقيييية ومييييدأ اديييتيتائها للمسييييتندات والمييييدل تراةيييع لننيييية الترقييييات فييييي القسيييم العلمييييي علبييييا .2

القان نييييية المطل بيييية للترقييييية وفقييييا  للنمييييا ج المعتمييييدل   وتخطيييير اللننيييية المتقييييدم للترقييييية كتابيييييا  

 . اله ادب ئين ئمل في لاه ئدم ادتيتاء الطلب لمتطلبات الترقية 

عهيييد لالئتمييياد فيييي م ئيييد ترفيييع لننييية الترقييييات بالقسيييم العلميييي ت صيييياتها لليييا لننييية الترقييييات بالم .3

 .أقصاه أدب ئين من تاريخ ادتالم الطلب 

 .تحيل لننة الترقيات بالمعهد ةميع علبات الترقية الا نائب المدير العام ل ئ ر التدريب .4

تيييدرس لننييية الترقييييات والبحييي ع بالقطييياع ةمييييع علبيييات الترقيييية المرف ئييية مييين المعاهيييد وتأ يييذ  .5

 .أدب ئين من ادتالم الطلبات  ب أنها القرارات المنادبة و ل   اله

ترفييييع لننيييية الترقيييييات والبحيييي ع فييييي القطيييياع ةميييييع علبييييات الترقييييية المسييييت فية لل ييييروع الييييا  .6

  .  لننة شئ ر التدريب لالئتماد النهائي في أوه اةتماع لها
يرفيييع نائيييب الميييدير العيييام ل يييئ ر التيييدريب ةمييييع الترقييييات المعتميييدل مييين لننييية شيييئ ر التيييدريب  .7

 .العام  دتصدار القرارات  ات الصلة  اله شهر  للسيد المدير

 . افقة لننة شئ ر التدريب بالقطاعيبدأ دريار ا ثرين المادي والمعن ي للترقية ائتبارا  من تاريخ م .8
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 األحكام العامة واال تقالية :   ا امسةاملادة 
ائتمادهيييا مييين قبيييل  عيييدب 2115/2112ائتبيييارا  مييين بدايييية العيييام التيييدريبي يبيييدأ العميييل بهيييذه الالئحييية  .1

 .منلس لدارل الهيئة 

تقييييي م الهيئييييية بدئيييييادل صييييييارة وادتصيييييدار ةمييييييع القيييييرارات الخاصييييية بةييييي ابر وشيييييروع تعييييييين  .2

 .أئةاء هيئة التدريب و الفها لتتتا مع متطلبات هذه الالئحة 

تقييي م الهيئييية برفيييع تقريييير لمنليييس اإلدارل لييي ه تقيييييم تنربييية تطبييييا هيييذه الالئحييية بعيييد ميييرور دييي   .3

 .دن ات ئلا بدء العمل بها 
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 املذكرة التفسريية لالئحة الرتقيات بقطا  التدريب
 : قواعد الرتقية  شروط و: الثالثةاملادة 

 

 الرو اةسالتر يب  .س1

 ين ز ةمع الدورات التي تقل ) دائة تدريبية ( 25)ن ينب أر   تقل مدل كل دورل تدريبية ئ

 ( .دائة   وتعامل كدورل تدريبية والدل  25دائاتها ئن 

  ئلا أر   يقل اةمالي ئدد ايام )تعامل المؤتمرات والمهام العلمية معاملة الدورات التدريبية

 (.المؤتمرات أو المهام  العلمية ئن  مسة أيام 

 ليدورات المنظمية مين قبيل مركيز ابين الهييثم للتيدريب اثنياء الخدمية ومركيز يتم قبي ه وائتمياد ةمييع ا

  . القياس والتق يم للمتقدم للترقية و التي تت افا مع مهامه ال ايتية 

س:تق  مساألداءسالععلي.س2

  في التدريس والتدريبتقييم أداء ئة  هيئة التدريب . 

  تقييم أداء ئة  هيئة التدريب دا ل القسم العلمي. 

 المتدربين  آراء قييم أداء ئة  هيئة التدريب من  اله ادتقصاءت. 

  التط ير المهني الذاتي لعة  هيئة التدريب. 

 الم اركات والمساهمات في أن طة المعهد والهيئة والمنتمع. 

س:سالشهمداةسالسهع  س.سس3

 :شروط الحصول على الشهادات المهنية 
 من الهيئةهنية وفا الل ائح والة ابر المعتمدل أر ينتاز متطلبات الحص ه ئلا ال هادات الم. 

  ُأو مناه التدريب /  هن ئلييّ أر تك ر ال هادل المهنية في مناه التخصص الذي ئ. 

  متخصصة معتمدل من الهيئةأر تك ر ال هادل المهنية من مؤدسة أكاديمية أو مهنية 

  المعهد وائتماد لننة مدير ة مصادقب و   القسم العلمي بالمعهد م افقة مسبقة من أر يحصل ئلا

 شئ ر التدريب
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س:سالر اتمةسالس ران  س.س4

 :الدرادات الميدانية في المنا ت التالية

  درادة التياةات د   العمل وادت را  الخطر المستقبلية لقطاع التدريب. 

  ومؤشراتها ( ةات المخر –المد الت )  الرد  الدرادات اإللصائية بأئداد المتدربين ونسب

 .المختلتة 

  درادات تط ير المعامل   المختبرات وال رش بالمعاهد. 

  (.برمنيات وتقنية المعل مات الحديثة)درادات تط ير العمل دا ل المعاهد 

  درادات تط ير أن طة التدريب والعاملين بها. 

  درادات ميدانية تخدم ا هدا  اإلدتراتينية لتط ير قطاع التدريب. 

 ات ن ئية محددل المحت أ لتلبية التياةات قطاع التدريب بالهيئةدراد. 

  وينب ي أر يحصل ئلا م افقة مسبقة من القسم العلمي وبمصادقة مدير المعهد وائتماد لننة

 .شئ ر التدريب قبل البدء في التنتيذ

 

سإجراءاةسوضلابطسادتسمدسالبحلثسالي س  سالسحكس  .4

 لمراةعة ( المنبثقة ئنها ) بالقطاع رئيس لننة البح ع  يخاعب رئيس لننة الترقيات والبح ع

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 

 نالت العلمية المحكمة في م ئد تق م لننة البح ع بائتماد ا بحاع المن  رل أو المقب لة للن ر بالم

 .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  

 بنتينة ائتماد البح ع المن  ر أو  يخطر نائب المدير العام ل ئ ر التدريب ئة  هيئة التدريب

 .المقب لة للن ر بالمنالت العلمية المحكمة  
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س:البحثسالي س سس .5

 :سأهرافسالبحثسالي س س.سأ

  ا رتقيييييييياء بمسييييييييت أ البحييييييييو العلمييييييييي وتطبيقاتييييييييه  ات العائييييييييد المباشيييييييير ئلييييييييا التييييييييدريب

 .و طر التنمية و دمة المنتمع 

 لبحثييييييييية وال ايتييييييييية لعةيييييييي  هيئيييييييية التييييييييدريب   ادييييييييتنابة ا رتقيييييييياء بالكتيييييييياءل العلمييييييييية وا

 .آلليات المنافسة العلمية كألد ضمانات الن دل

 :الشروطساللاجبستلافرهمسف ساألبحمثسالسقرا سل ترق  س .س 

  لعة  التخصص مناه  من  را  أو مقب    للن ر في منلة ئلمية محكمة فيأر يك ر البحو العلمي

 .العلمية الحالية في الهيئة هيئة التدريب  اله ش له للدرةة 

 الدكت راه  وأالماةستير  ةأر   تك ر ا بحاع المقدمة م تقة من ردال. 

  أر   تك ر ا بحاع المقدمة للترقية قد دبا التقدم بها لترقية دابقة. 

  وا صالة بالحداثةأر يتسم البحو العلمي. 

 

 : إجراءات الرتقية : الرابعة املادة 
 :شكيل جلان الرتقيات ومهامها ت: جلان الرتقيات .1

س:لجع سالترق مةسف سالقعمسالي س س .أس

ي ييييكل مييييدير المعهييييد لننيييية الترقيييييات فييييي القسييييم العلمييييي ميييين ثييييالع ميييين أئةيييياء هيئيييية 

ئليييا أر تكييي ر رئادييية اللننييية  ئليييي العلميييي التيييدريب   يرشيييحهم رئييييس منليييس القسيييم 

ئليييا   فيييد ا تسييياووا تكييي ر للمؤهيييل ا   فيييد ا تسييياووا كانييي  الرئادييية  ال ايتييييةفيييي الدرةييية 

أئليييا  ال ايتيييية بييينتس أو  ئليييا أر تكييي ر درةييياتهم  الرئادييية لمقيييدم فيييي التعييييين بالهيئييية

ال ايتييييية والمييييؤهالت ميييين درةيييية المتقييييدم للترقييييية   وفييييي ليييياه ئييييدم تيييي افر الييييدرةات 

المييييذك رل فييييي القسييييم العلمييييي يسييييتعار بأئةيييياء هيئيييية التييييدريب ميييين العيييياملين  العلمييييية

 يييرأ   وفيييي لييياه ئيييدم تييي افر العيييدد المطلييي   دا يييل المعهيييد ييييتم ا ديييتعانة با قسيييام ا 

مييييين العييييياملين بالمعاهيييييد ا  يييييرأ   ويتبيييييع نظيييييام التيييييدوير فيييييي  تيييييدريببأئةييييياء هيئييييية 

 .ت كيلها دن يا  
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 :مهام اللجنة 
  تحقيقها ل روع درادة علبات الترقية المقدمة من أئةاء هيئة التدريب بالقسم والتأكد من

 .ترقية ال

  ئلا المتقدم للترقية ـ ول طار كل من لم يست   مراةعة معايير الترقية ومدأ انطباقها

 .ال روع كتابيا  

  المنالت العلمية المحكمة لن ر أبحاع أئةاء هيئة التدريب بالقسم العلمياقتراح أدماء. 

 الم افقة المبدئية ئلا الدرادات الميدانية 

 مهييييييام العلمييييييية والمييييييؤتمرات ومييييييدأ ت افقهييييييا مييييييع ائتميييييياد الييييييدورات التدريبييييييية وال

 .التخصص أو المهنة أو التدريب 

  الم افقيييييييية المبدئييييييييية ئلييييييييا ال ييييييييهادات المهنييييييييية ومييييييييدأ ئالقتهييييييييا بالتخصييييييييص أو

 .التدريب

  ائتميييييياد م ضيييييي ع البحييييييو العلمييييييي للمييييييدر  المتقييييييدم للترقييييييية بحيييييييو يكيييييي ر فييييييي

 .مناه تخصص المدر  

 فية لكافة ال روع للا رئيس لننة الترقيات بالمعهدرفع علبات الترقية المعتمدل والمست  
 

 :سلجع سالترق مةسف سالسيهرس . س

يصيييدر نائيييب الميييدير العيييام ل يييئ ر التيييدريب قيييرارا  بت يييكيل لننييية الترقييييات فيييي المعهيييد برئادييية 

ئليييا أر يرائيييي مبيييدأ ا قدميييية فيييي الت يييكيل وئةييي ية أربعييية مييين أئةييياء هيئييية    ميييدير المعهيييد 

 بييينتس أو أئليييا مييين درةييية المتقيييدم للترقيييية العلميييية بدرةييية ميييدر  متخصيييصالتيييدريب با قسيييام 

  وفيييي لالييية ئيييدم تييي افر ا ئيييداد المطل بييية دا يييل المعهيييد ييييتم ا ديييتعانة بأئةييياء هيئييية التيييدريب 

  .دن يا  من العاملين بمعاهد أ رأ   ويتبع نظام التدوير في ت كيلها 

 :اللجنة  مهمة
لترقيييات با قسييام والتأكييد ميين دييالمة ا ةييراءات المتبعيية فيهييا مراةعيية وائتميياد نتييائج ئمييل لنييار ا

 .ورفعها الا لننة الترقيات والبح ع بقطاع التدريب
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 .لجع سالترق مةسوالبحلثسبقطمعسالتر يب .جس

الميييدير العيييام  برئادييية  بقيييرار مييين التيييدريب  دييين يا  طييياع قب والبحييي ع ييييتم ت يييكيل لننييية الترقييييات

 . دريبنائب المدير العام ل ئ ر الت

 :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 . 

 ة المن  رل أو المقب لة للن ر بالمنالت العلمية المحكمةرفع تقارير بنتائج ائتماد البح ع العلمي. 

 ائتماد الترقيات ورفعها الا لننة شئ ر التدريب لالئتماد النهائي. 

 رفع النتائج المعتمدل من لننة شئ ر التدريب لمدير ئام الهيئة  دتصدار قرارات الترقية. 

 :الربجمة الزمنية إلجراءات ترقية أعضاء هيئة التدريب  .2
 نازـتاريخ اإلن النهة المسئ لة اإلةراءات التتصيلية اإلةراء الرئيسي م

 تقديم علب الترقية 1

ادتيتاء بيانات علب الترقية الخاص  -
 .بعة  هيئة التدريب 

ورفعها  ت فير المستندات المطل بة -
 .لرئيس القسم العلمي

  اله العام التدريبي ئة  هيئة التدريب

2 
ئر  الطلب ئلا 

يات بالقسم لننة الترق
 العلمي

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 لنار  -
الترقيات با قسام والتأكد من دالمة 

للا لننة ا ةراءات ورفع النتائج 
 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 لنار  -
الترقيات بالمعاهد والتأكد من دالمة 

 .ا ةراءات 

ع لننة الترقيات والبح 
 بالقطاع

ادتالم  اله أدب ئين من 
 الطلبات

5 

ئر  الطلبات 
المست فية ل روع 

الترقية ئلا لننة شئ ر 
 التدريب

ائتماد الطلبات المست فية ل روع  -
 الترقية

 في أوه اةتماع للننة لننة شئ ر التدريب

2 
رفع علبات الترقية 
 المعتمدل للمدير العام

  اله شهر ئةمدير ئام الهي اصدار قرارات الترقية -
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 :املستندات املطةوبة من عضو هيئة التدريب املتقدم لةرتقية .3
 .(مست ٍ  كافة البيانات المطل بة) نم  ج علب الترقية .أس

 .تسكين ئلا كادر التدريب/ نقل / نسخة ئن آ ر قرار تعيين  . س

اه نسيييخة ئييين المؤهيييل العلميييي اليييذي تيييم التعييييين ئلييييه والميييؤهالت العلميييية الاللقييية فيييي نتيييس منييي .جس

 .التخصص 

 .نسخة ئن آ ر قرار ترقية  .دس

 .نسخة ئن تقارير ا داء السن ي الاللقة آل ر قرار ترقية  .هس

 .شهادات الم اركة في الدورات التدريبية أو المؤتمرات أو المهمات العلمية  .وس

 .(لر وةدت ) ال هادات المهنية والدرادات الميدانية  .زس

ه للن ر في منلة ئلمية محكمية مين نائيب الميدير العيام كتا  ائتماد البحو العلمي  المن  ر أو المقب  .حس

 .ل ئ ر التدريب

 


