
الالئحة األساسیة لنظام الدراسة والتقویم بمعاھد التدریب

والدورات التدریبیة الخاصةھد التدریباأھداف مع.1

الهدف من قيام معاھد التدريب والدورات التدريبية الخاصة :)1(مادة
وى الهدف من قيام معاھد التدريب والدورات التدريبية الخاصة ھو المساھمة في تحقيق أھداف خطط ا ة الق ي تنمي املة ف ة الش لتنمي

االت  ات مج اء بمتطلب ى الوف ادرة عل ة الق تويات المختلف ى المس ة عل ة الفني وفير العمال ك بت ة وذل ة العامل اجالوطني ة اإلنت المختلف
.والخدمات وذلك من خالل برامج تدريبية تلبي احتياجات مماثلة ومتوقعة مستقبال

يم المجتمع تحقيقھذا البرنامجإعدادويراعى في  اظ عل ق ة والحف التوازن في بناء شخصية المتدرب بين الجوانب العلمية والعملي
ية باإلضاف ه األساس ل ةومقومات ع العم ي مواق داني ف دريب المي ام بالت ى االھتم امج إل ي البرن يا ف اره عنصرا أساس ة واعتب المختلف

.التدريبي للمتدرب

بية الخاصةمعاھد التدريب والدورات التدري:)2(مادة
-:ار إليها أعالهشالدورات التدريبية الخاصة بتحقيق األھداف المإلىتقوم معاھد التدريب التالية باإلضافة 

.معهد االتصاالت والمالحة.1
معهد تدريب الكهرباء والماء .2
).صباح السالم(معهد التدريب الصناعي.3
).الشويخ(معهد التدريب الصناعي .4
.اإلنشائيمعهد التدريب .5
.معهد التمريض.6
.معهد السكرتارية واألعمال المكتبية.7
.معهد السياحة والتجميل واألزياء.8
.الدورات الخاصة بنين.9

.الدورات الخاصة بنات.10
.حسب حاجات المجتمع وسوق العملالقائم منها إلغاءويجوز استحداث معاھد جديدة أو دمج أو 

شروط وقواعد القبول.2

بولالشروط العامة للق:)3(مادة
:يتم قبول المتقدمين لاللتحاق بمعاھد التدريب والدورات التدريبية الخاصة وفق القواعد والشروط التالية

ية .1 نح الدراس ة، وطالب الم يج العربي دول الخل أن يكون المتدرب كويتي الجنسية ويجوز قبول أبناء دول مجلس التعاون ل
ا % 15زب بنسبة ال تتجاومن الدول العربية واإلسالمية وأبناء الوافدين العر ولين سنويا طبق من مجموع المتدربين المقب
.للقواعد والنظم التي تضعها الهيئة في ھذا الشأن

ا.2 ه وفق يلتحق ب ذي س ادة أن يكون حاصال على المؤھل الدراسي المناسب للمستوى التدريبي ال ي الم ا ورد ف من ) 15(لم
.الالئحة

.قد رد إليه اعتبارهلم يكنمقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو األمانة ما أال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة .3
.أن يجتاز الكشف الطبي الالزم للدراسة والتدريب في التخصص الذي يلتحق به.4
.أن يتفرغ للدراسة والتدريب وفقا لما يحكم ذلك من نظم وقرارات.5
).يرية أو عمليةشفهية أو تحر(أن يجتاز بنجاح اختبارات القبول المقررة .6
.أال يكون قد سبق فصله بسبب الغش أو بقرار تأديبي من كليات أو معاھد الهيئة.7

ول وشروط  ارات القب وتحدد الهيئة الشروط الخاصة بالقبول في كل معهد وفي كل دورة تدريبية كما تحدد نظم ومواعيد اختب
.اللياقة الصحية



المستندات المطلوبة للقبول:)4(مادة
ن المتدربعلى د المعل ي المواعي دم بطلب االلتحاق ف ة الخاصة أن يتق الذي يرغب في االلتحاق بأحد المعاھد أو الدورات التدريبي

-:عتها مصحوبا بالمستندات التالية
.الشهادات الدراسية الحاصل عليها مصدقا عليها من الجهات الرسمية.1
.البطاقة المدنية وصورة عنها.2
.للدراسة والتدريبالتعهد بتفرغه التام.3
.أية مستندات أخرى تحددھا الهيئة.4

نظام الدراسة والتدریب.3

نظام الدراسة والتدريب: )5(مادة
ي  ررات الت دريبي مجموعة من المق امج الت دم البرن ام الفصلين، ويق ى أساس نظ دريب عل د الت ي معاھ دريب ف تسير الدراسة والت

درب علي ي يت ارات الت درب والمه ها المت ذه يدرس ه في ھ ا بالمستوى المنصوص علي ددة، ويشترط النجاح فيه ي ساعات مح ا ف ه
رامج  ي ب دريب ف ا وتركز الدراسة والت ي تخصص م ين ف الالئحة كشرط من شروط التخرج، كما تؤھله عند التخرج لمستوى مع

ا دربين المه اب المت ة إلكس ة الالزم ارف النظري ى المع افة إل ة إض ب العملي ى الجوان دريب عل ن الت ة للمه درات المطلوب رات والق
.بمستوياتها المختلفة في سوق العمل

العام التدريبي:)6(مادة
ة  ات نهاي يتكون العام التدريبي من فصلين، مدة كل منها أربعة عشر أسبوعا باإلضافة إلى الفترتين المخصصتين للتسجيل وامتحان

.الفصل

:البرنامج التدريبي:)7(مادة
ذه ھو مجموعة المقررا ام ھ ا ألحك ددة وفق ت واألنشطة الالزمة لتأھيل الخريج في تخصص ما وبمستوى معين في فترة زمنية مح

.الالئحة

:خطة التدريب:)8(مادة
ذ  لوب تنفي ي أس ة ھ ة والعلمي رات النظري ة المق مل مجموع ه و تش ة المخصصة ل دى الفصول التدريبي ى م دريبي عل امج الت البرن

.يؤدي اجتيازھا مجتمعة بنجاح إلى الحصول على شهادة التخرجوالتدريب الميداني التي 

المقرر التدريبي:)9(مادة
.ھو محتوى نظري أو عملي أو تدريب ميداني، يخصص له عدد من الوحدات وفقا لما تحدده خطة التدريب لكل تخصص

الوحدات التدريبية:)10(مادة
:د على األساس التاليتوزن الوحدة التدريبية أسبوعيا ولفصل تدريبي واح

.ساعة للمقرر النظري.1
.ساعتان للمقرر العملي.2
.للتدريب الميدانيساعات يوميا4إلى3من .3

تقسيم المقررات:)11(مادة
-:تنقسم المقررات التدريبية في البرنامج التدريبي إلى

:من حیث طبیعة المقرر: أوال
:نظري-1

.لمبادئ والمفاھيم في أحد فروع المعرفةھو محتوى علمي يتناول األسس وا
:عملي-2

.ھو مجموعة التدريبات والتطبيقات لتنمية مهارات وقدرات المتدرب
:التدریب المیداني-3



ھو معايشة المتدرب لظروف لعمل وتنمية مهاراته ورفع مستوى تحصيله، ويجوز أن يشتمل المقرر التدريبي على أكثر 
.من صفة

:من حیث النوع: ثانیا
:مقررات الثقافة العامة.1

ة  ع الروحي تهدف إلى االرتفاع بمستوى المواطنة الصالحة بتحقيق التوازن بين الجوانب العملية والحفاظ على قيم المجتم
ا تسمح ومقوماته األساسية ومساعدته على النمو الشامل المتكامل روحيا وخلقيا وفكريا واجتماعيا وجسمي ى أقص م ا إل

ا هبه استعدادات ة وبم زة من المعرف وين ركي ى تك ذلك إل ه وك فته وآمال وإمكانياته في ضوء طبيعة المجتمع الكويتي وفلس
.يخدم أھداف الهيئة

:مقررات تخصصیة.2
ل الم ي حق ة تهدف إلى إكساب المعرفة والخبرة الالزمتين للمجال التدريبي وھي ذات طبيعة تخصصية ومترابطة ف عرف

.النظرية أو التطبيقية أو العملية
:مساندةمقررات . 3

تهدف إلى إضافة بعض أنواع المعرفة أو الخبرة التي تساند التخصص وتساعد المتدرب على التزود بالمعارف
.والمعلومات الالزمة الستكمال إعداده المهني في مجال التخصص

تحديد المقررات&معهد مجلس ال:)12(مادة
).11(مجلس المعهد المختص تحديد المقررات التدريبية التي تندرج تحت كل تقسيم وفقا لما ورد في المادةيتولى

البرنامج التمهيدي: )13(مادة
سي واحد بهدف برنامج تمهيدي لبعض المتدربين ولمدة فصل درابالهيئة تنظيممع الجهات المعنية قيجوز لمعاھد التدريب بالتنسي

.وال يخصص لها وحدات تدريبية، وبشرط اجتيازھا بنجاحموضوعات معينةأو رفع مستواھم العلمي في استكمال تأھيلهم

ترميز المقررات:)14(مادة
ذي  ى التخصص ومستوى الفصل ال ة عل ه دالل زا ل تعطى المقررات التدريبية في معاھد التدريب والدورات التدريبية الخاصة رم

.دم فيهيق

مستويات برامج التدريب:)15(مادة
:تنظم الهيئة برامج تدريبية للمستويات التالية

:فني ثان.1
.للحاصلين على شهادة الثانوية أو ما يعادلها ومدة الدراسة والتدريب عامان تدريبيان على األقل

:فني ثالث.2
.ة والتدريب عام تدريبي واحديعادلها ومدة الدراسأو ماللحاصلين على شهادة الثانوية العامة 

العبء التدريبي:)16(مادة
ر دد من الساعات يت ا بع ين ايقدر العبء التدريبي في كل برنامج تدريبي من برامج الفنيين وما في حكمه ا ب اعة 35-30وح م س

.أسبوعيا لكل فصل تدريبي

الحضور والغياب:)17(مادة
اعا.1 ل الس ى حضور ك درب عل ذي يجب أن يواظب المت دريبي ال ي أو الت دريبي النظري أو العمل رر الت ددة للمق ت المح

.يدرسه خالل الفصل التدريبي
.يخطر المتدرب الذي يتغيب عن الحضور خمسة أيام باإلنذار األول.2
.يتكرر إخطاره باإلنذار الثاني إذا غاب عن الحضور عشرة أيام.3
دورةفي حالة غياب المتدرب خمسة عشر يوما خالل الفصل التدر.4 ة،يبي يفصل من ال ي التدريبي د النظر ف دير المعه ولم

.تزيد فترة الغياب عن عشرين يوماأالالحاالت االستثنائية لغياب بعض المتدربين على 
دون .5 ذر أو ب اب بع ك الغي ي ذل ل، ويستوي ف ل كام وم عم اب ي ر غي رقين يعتب الين أو متف الغياب عن حضور درسين متت

.عذر
رة % 20رب وفي حالة غياب المتد.6 داني م دريب المي رة الت ادة فت ه إع با وعلي فأكثر من فترة التدريب الميداني يعتبر راس

.ثانية



حاالت الفصل:)18(مادة
:في الحاالت اآلتية–أو من يفوضه –يفصل المتدرب بقرار من المدير العام 

.إذا تجاوز مدة الغياب المسموح بها.1
.لتدريبي في أكثر من ثالث مقرراتإذا رسب في امتحانات نهاية الفصل ا.2
.إذا رسب فيما يزيد عن نصف مقررات الفصل التدريبي.3
)).27(بما جاء في المادةاإلخاللمع عدم ( رسب في امتحانات الدور الثاني إذا.4
.تغيب عن حضور امتحانات الدور األول دون تقديم عذر مقبولإذا.5
.للتدريب الميداني مرة ثانيةإذا لم يحصل على التقدير المطلوب عند إعادته .6
.إذا تغيب عن أداء امتحانات الدور الثاني في مواعيده المحددة ألي سبب كان.7
.إذا وقعت عليه لجنة التأديب عقوبة الفصل.8
.إذا عاود الغش في االمتحانات.9

.لية والورشدرجة على األقل من الدرجة الكلية المخصصة لألعمال الفصلية للمقررات العم20إذا لم يحصل على .10

تغيير التخصص:)19(مادة
:يجوز للمتدرب تغيير تخصصه داخل المعهد وفقا لألسس التالي

.يتم تغيير التخصص لمرة واحدة فقط خالل مدة التدريب بالمعهد.1
ي عند حساب المعدل العام للمتدرب بعد تغيير تخصصه يبقى .2 ة الت السجل التدريبي له كما ھو وتدخل جميع المقررات التدريبي

.درسها المتدرب في حساب معدله العام
وفر .3 دة واحتياجات سوق العمل وت ول المعتم تضع مجالس المعهد الشروط الالزمة لتغيير التخصص بما يتناسب وسياسة القب

.الشواغر في التخصص الذي يراد التحويل إليه

إعادة القيد:رمكر)19(مادة
يجوز إعادة قيد المتدرب المفصول بسبب الرسوب أو الغياب في أقرب دورة مماثلة تالية ولمرة واحدة وفقا لإلمكانيات المتاحة 

.التدريب ضوابط إعادة قيد المتدربين المفصولينوتضع لجنة شئون 

نظام التقویم.4

نظام التقويم:)20(مادة
هده العلمي والتدريبي بصفة مستمرة طوال الفصل التدريبي وذلك باإلضافة إلى امتحانات يجرى تقويم عمل المتدرب وج-1

.نهاية الفصل التدريبي
:توزع الدرجة الكلية للتقويم على النحو التالي-2

بة -أ ة نس ررات النظري بة % 40تخصص للمق ال الفصلية ونس ة لألعم ة الكلي ن الدرج ة % 60م ة الكلي ن الدرج م
.ل التدريبيالمتحان نهاية الفص

ال الفصلية ونسبة % 60تخصص للمقررات العملية والورش نسبة - ب ة لألعم من الدرجة % 40من الدرجة الكلي
.الكلية المتحان نهاية الفصل التدريبي

).تقدير جيد% (70تخصص الدرجة الكلية للتدريب الميداني بحيث يكون الحد األدنى للنجاح - ج
.ية والورش لكل تخصصيتولى كل معهد تحديد المقررات العمل-3

خطة تدريس المقرر):21(مادة
:ىيعد عضو ھيئة التدريب قبل بداية كل فصل تدريبي خطة لتدريس المقرر تشتمل عل

.أھداف المقرر وفق الخطة المعتمدة-1
.وتوزيعها على أسابيع الفصل التدريبيموضوعات المقرر-2
.أسلوب التقويم-3
.ل التدريبيمواعيد االختبارات الدورية خالل الفص-4
.الكتب والمراجع المستخدمة-5

.ويخطر كل متدرب بهذه الخطة مع بداية الدراسة والتدريب



مدة االمتحان النهائي:)22(مادة
ديل  تكون مدة امتحان نهاية الفصل التدريبي للمقرر ساعتين، وإلدارة المعهد في أحوال خاصة بناء على اقتراح القسم المختص تع

.ھذه المدة

الغش في االمتحانات:)23(ةماد
ام سير شا في أي امتحان أو يشرع فيه أو يساعد غيره على الغش أو يحدث شغبا يخل غكل متدرب يرتكب  ات،بنظ غ االمتحان يبل

ادث و ا بالح د كتابي دير المعه ى االمتحان م دريبي يالمشرف عل رر الت ه والمق درب ورقم ه اسم المت ذكر في ي محضر ي ك ف ثبت ذل
:اولة وتاريخها مع وصف الواقعة ويقوم مدير المعهد بعد دراسة الواقعة باتخاذ اإلجراءات التاليةوساعة المح

.اعتبار المتدرب راسبا في المقرر الذي يضبط فيه ويسمح له بدخول امتحان الدور الثاني-1
.إذا عاود المتدرب تكرار المخالفة يفصل نهائيا من المعهد ويثبت ذلك في سجله التدريبي-2

تأجيل االمتحانات النهائية:)24(ادةم
.يعتبر المتدرب الغائب في امتحان نهاية الفصل راسبا في المقرر الذي تغيب فيه-1
ل -2 تثناء إذا يجوز تأجي ى سبيل االس ك عل واد أو بعضها وذل ة الم اني في كاف دور الث ى ال درب إل ة للمت ات النهائي االمتحان

:توافرت الشروط التالية
.تدرب عن حضور االمتحان النهائي بسبب عذر مقبولأن يكون تغيب الم-أ
د - ب أن يقدم المتدرب أو من ينوب عنه طلبا بتأجيل االمتحان لمدير المعهد خالل مدة أقصاھا ثالثة أيام من تاريخ عق

.االمتحان مرفقا به المستندات الالزمة
.رر على حدةأن تكون ھناك موافقة من رئيس القسم المختص ومدير المعهد بالنسبة لكل مق- ح

.أن يؤدي المتدرب االمتحان لذلك المقرر في الدور الثاني-3
.وفي حالة تغيب المتدرب عن أداء امتحان أي مقرر في اختبار الدور الثاني يفصل من المعهد

التظلمات:مكرر)24(مادة
ي -1 تظلم يجوز للمتدرب في حالة اعتراضه على تقدير درجته النهائية ألحد المقررات التدريبية ف دريبي أن ي ة الفصل الت نهاي

دير المعهد أو من ينوب عنه خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ إعالن النتيجة، وال ينظر في التظلمات ممن ھذا التقدير خطيا ل
.وعدمالتي تقدم بعد ھذا ال

د-2 تظلم المق ى ال اء عل درب بن ه المت ة من يشكل مدير المعهد لجنة إلعادة النظر في التقدير الحاصل علي ون اللجن ه، وتتك م من
.مساعد المدير رئيسا وعضوية كل من رئيس القسم المختص وأحد أعضاء ھيئة التدريب المتخصصين في نفس المقرر

.يتم البت في تظلم المتدرب خالل يومين من تاريخ تقديم التظلم، ويعتبر قرار اللجنة نهائيا-3

:امتحان الدور الثاني:)25(مادة
ررات يسمح للمتدرب بأ-1 ة وبحيث ال تتجاوز نصف مق ررات تدريبي داء امتحانات الدور الثاني فيما ال يزيد عن ثالث مق

.الفصل التدريبي على األكثر
د -2 إذا تخلف المتدرب عن أداء امتحانات الدور األول بعذر مقبول بأي عدد من المقررات، وال تدخل المقررات ضمن الح

.ذه المادةاألقصى المذكور في البند السابق من ھ
.تحدد مواعيد امتحانات الدور الثاني وفقا للتقويم التدريبي-3

رصد نتيجة الدور الثاني:)26(مادة
:عند رصد نتيجة الدور الثاني يتم إتباع ما يلي

ا -1 ي يحصل عليه ه الت ال الفصلية وترصد درجت يحتفظ المتدرب الذي له حق دخول امتحانات الدور الثاني بدرجة األعم
.فقط إذا نجح في ھذا االمتحان) د(ان الدور الثاني كما يحصل على تقدير مقبول في امتح

.للغياب بعذر مقبول في امتحانات الدور الثاني تحتسب له الدرجة كاملةنتيجةالمتدرب الراسب -2

االمتحان التكميلي:)27(مادة
اني للفصل دم يجوز للمتدرب الذي يرسب في مقرر واحد في امتحانات الدور الث ة، أن يتق دورة التدريبي ي ال ه ف ر ل دريبي األخي الت

المتحان تكميلي في ذلك المقرر وذلك في موعد أقصاه شهر واحد من إعالن نتيجة الدور الثاني، ويحدد موعد ذلك االمتحان بقرار 
.من مدير المعهد



الفصل: )28(مادة
ني إذا رسب في عدد من المقررات التدريبية يزيد عن الحد األقصى يفصل المتدرب نهائيا وال يسمح له بدخول امتحانات الدور الثا

)).27(ومع عدم اإلخالل بما جاء في المادة(، )25(سموح به لدخول امتحانات الدور الثاني طبقا لما جاء في المادةمال

التقديرات والنقاط:)29(مادة
دي دريبي يحسب التق ة الفصل الت ي نهاي درب ف ا للمستويات عند تقويم أداء المت اط وفق ة للنق ذلك الحصيلة اإلجمالي رر وك ر لكل مق

:التالية

التقدير العامالدرجاتالنقاطالرمزالتقدير
A4.090–1003.60–4.00إمتياز

B3.080–892.80–3.59جيد جداً 

C2.070–792.00–2.79جيد

D1.060–691.00–1.99مقبول

-60أقل من صفرFراسب

موعد إعالن نتائج امتحانات نهاية الفصل التدريبي:)30(مادة
ات  رة االمتحان اء فت اريخ انته ام من ت د أقصاه خمسة أي دريبي في موع تتولى إدارة المعهد إعالن نتائج امتحانات نهاية الفصل الت

. النهائية لكل فصل

المعدالت:)31(مادة
ة لكليحسب  ه متدرب حصيلة علمي رر، وتحسب ل ذا المق دد الوحدات له ي ع ا ف ي يحققه اط الت دد النق أن يضرب ع رر ب لكل مق

-:المعدالت التالية مقربة رياضيا على رقميين عشريين
:المعدل الفصلي-1

ة الوحدات  ى مجموع يكون نتيجة قسمة حصيلة المتدرب العلمية لجميع المقررات التي درسها خالل الفصل التدريبي عل
.لك المقرراتالمخصصة لت

:المعدل العام-2
د ده بالمعه ذ قي ها من ي درس ررات الت ع المق وع الوحدات يحسب بقسمة مجموع حصيلة المتدرب العلمية لجمي ى مجم عل

.المخصصة لتلك المقررات
:معدل التدریب المیداني-3

داني دريب المي ررات الت ام لمق دل الع ة-يحتسب المع ي حال ددھاف درب ال-تع مة حصيلة المت ررات بقس ع مق ة لجمي علمي
.التدريب الميداني التي اجتازھا منذ بدأ قيده بالمعهد على مجموع الوحدات المخصصة لتلك المقررات

التدريب الميداني:)32(مادة
.ترط لنجاح المتدرب في مقررات التدريب الميداني حصوله على تقدير جيد على األقليش-1
ق النجاح-2 م يحق ذي ل رة بالمستوىيجوز السماح للمتدرب ال ادة لم ون اإلع داني، وتك دريب المي رة الت ادة فت وب إع المطل

.واحدة فقط
.يفصل المتدرب إذا لم يحصل على التقدير المطلوب للنجاح في المرة الثانية-3

قائمة الشرف:)33(مادة
دريبي –يوضع اسم المتدرب المتفوق على قائمة الشرف  ررا–خالل الفصل الت از نجاح مق ابق بالشرطيين إذا اجت ت الفصل الس

:التاليين
.نقطة3.50أال يقل معدله الفصلي عن .1
.أال تكون قد صدرت بحقه أحكام تأديبية.2



متطلبات التخرج:)34(مادة
:يعترب املتدرب متخرجاً إذا توافرت الشروط التالية

.نقطة) 1.00( أال يقل معدله العام عن -1
.اين بتقدير جيد على األقلأن جيتاز بنجاح مقررات التدريب امليد-2
.أن جيتاز بنجاح مجيع متطلبات التخرج-3

المستوفين لشروط التخرج:)35(مادة
دير  ام وتق دير الع اريخ التخرج والتق ا على التخصص وت ات التخرج شهادة ينص فيه ذي يستوفي بنجاح متطلب درب ال نح المت يم

.لهاالمنفذةتوالقراراالتدريب الميداني وفق أحكام الالئحة 
.وفين لشروط التخرجتوتوقع ھذه الشهادة من مدير المعهد والمدير العام بناء على القائمة المعتمدة ألسماء المس

شهادات التدريب:)36(مادة
:تمنح الهيئة شهادات التدريب التالية

ى دبلوم تدريب لمستوى فني من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ومدة ا-1 دريبيان عل لدراسة والتدريب عامان ت
.األقل

.شهادة التدريب لمستوى فني من الحاصلين على شهادة الثانوية أو ما يعادلها ودورة تدريبية لمدة عام تدريبي واحد-2

التقدير العام:)37(مادة
:يكون التقدير العام للتخرج كما يلي

نقطة في المعدل العام4.00إلى3.600من = امتياز
نقطة في المعدل العام3.600أقل منإلى 2.80من = جيد جدا 

نقطة في المعدل العام2.80أقل منلىإ2.00من =  جيد
نقطة في المعدل العام2.00إلى    أقل من1.00من = مقبول

مرتبة الشرف: )38(مادة
ة الشرف 3.75يمنح المتدرب الذي ينهي تدريبه بنجاح بمعدل عام  ع مرتب از م دير عام امتي ل شهادة التخرج بتق ى األق نقطة عل

.على أال تكون قد صدرت بحقه أحكام تأديبية


