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والخدمات،

قرر اآليت:

املادة األوىل

يُعمل بأحكام نظام القبول والتسجيل مبعهد البحرين 
للتدريب، املرافق لهذا القرار.

املادة الثانية

يُلغى كل ما يخالف أحكام النظام املرافق لهذا القرار.

املادة الثالثة

عىل وكيل الوزارة للموارد والخدمات تنفيذ هذا القرار 
والنظام املرافق له، ويُعمل بهام اعتباراً من اليوم 

التايل لتاريخ نرشهام يف الجريدة الرسمية.

وزير الرتبية والتعليم
الدكتور ماجد بن عيل النعيمي

صدر بتاريخ: 15 ذي الحجة 1436ه
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نظام القبول والتسجيل مبعهد البحرين للتدريب

الفصل األول

تعاريف

مادة )١(

يف تطبيــق أحــكام هــذه الالئحــة يكــون للكلــامت والعبــارات 
يقِتــض  التاليــة املعــاين املبينــة قريــن كل منهــا، مــامل 

ــك: ــالَف ذل ــص خ ــياُق الن س

املعهد: معهد البحرين للتدريب.

مدير عام املعهد: مدير عام معهد البحرين للتدريب.

إدارة شــئون املتدربــن: الجهــة املعنية بشــؤون املتدربني: 
األكادميــي  اإلرشــاد  قســم  والتســجيل,  القبــول  )قســم 
والتوجيــه, مركــز توظيــف الخريجــني ومركــز مصــادر التعلــم).

التدريبــي  القســم  رئيــس  مجموعــة:  القســم/  رئيــس 
. ملعنــي ا

الفصــل التدريبــي: هــي فــرتة زمنيــة محــددة وتكــون مدتهــا 
)18 ( أســبوعاً مبــا يف ذلــك فــرتة االمتحانــات.

الحصــة التدريبيــة : املحــارضة التــي ال تقــل مدتهــا عــن )50 ( 
ــدة. ــة الواح ــة يف الحص دقيق

العــبء التدريبــي : مجموعــة الســاعات التدريبيــة املعتمــدة 
التــي يســجلها املتــدرب خــالل الفصــل التدريبــي.

الحــذف: هــي عمليــة حــذف مقــرر يف فصــل مــا ضمــن 
التدريبــي. التقويــم  حســب  لذلــك  املقــررة  املــدة 

ــن  ــا ضم ــل م ــرر يف فص ــة مق ــة إ ضاف ــي عملي ــة: ه اإلضاف
ــي. ــم التدريب ــب التقوي ــك حس ــررة لذل ــدة املق امل

املتــدرب: الــدارس الــذي قبــل يف املعهــد وســجل مقــررات 
ــج  ــة والربام ــج النظامي ــع الربام ــة يف جمي ــية أو تدريبي دراس

االحرتافيــة باملعهــد.

الســاعة التدريبيــة املعتمــدة: وحــدة قيــاس لعــدد الســاعات 
ــني كل  ــرر مع ــا ملق ــدرب أن يحرضه ــىل املت ــب ع ــي يتوج الت

أســبوع عــىل مــدار الفصــل التدريبــي.

الخطــة التدريبيــة: خطــة الربنامــج التدريبــي التــي تحــدد عــدد 
ــرج  ــات التخ ــررة ملتطلب ــدة املق ــة املعتم ــاعات التدريبي الس

للحصــول عــىل شــهادة الربنامــج الــذي تــم إنهــاؤه بنجــاح.

التقويــم التدريبــي: الدليــل الــذي يتضمــن تواريــخ كافــة 
األمــور ذات الصلــة بالدراســة واإلجــازة خــالل العــام التدريبــي.

ــل  ــدى فص ــىل م ــدرس ع ــي ت ــادة الت ــي: امل ــرر التدريب املق
التدريبيــة  الســاعات  مــن  عــدداً  وتغطــي  واحــد  تدريبــي 
كل  يف  املوضوعــة  التدريبيــة  الخطــة  ضمــن  املعتمــدة 
تخصــص )برنامــج( ويكــون لــكل مقــرر رمــز واســم ووصــف 
مييــزه مــن حيــث املحتــوى واملســتوى عــام ســواه مــن 
أو  متطلــب  املقــررات  لبعــض  يكــون  أن  ويجــوز  مقــررات 

أو متزامنــة معــه. متطلبــات ســابقة 
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اجتيــاز اختبــارات القبــول يف اللغــة االنجليزيــة، والرياضيــات, . 3
ــا,  ــدت - أو غريه ــخصية - إن وج ــالت الش ــدرات واملقاب والق
والتــي يجريهــا املعهــد وفــق املعــدالت التــي يحددهــا، 
مبــا فيهــم املبتعثــون مــن املؤسســات الحكوميــة أو 

ــاص. ــام والخ ــاع الع ــات القط مؤسس

أن يكــون الئقــاً صحيــاً حســب طبيعــة الربنامــج التدريبــي، . 4
وتحــدد الضوابــط الواجــب مراعاتهــا بشــأن قبــول املتدربــني 
ذوي االحتياجــات الخاصــة مبــا يتفــق مــع طبيعــة كل برنامــج.

أن يكون حسن السرية والسلوك.. 5

أن يســتويف الــرشوط األخــرى التــي تحددهــا الجهــات . 6
املانحــة. الخارجيــة 

مادة )5(

تقــوم إدارة شــؤون املتدربــني بتوزيــع املتدربــني املقبولــني 
الشــاغرة  األماكــن  حــدود  يف  املختلفــة  األقســام  عــىل 
طريــق  عــن  القبــول  بنتائــج  املتقدمــني  إعــالم  و  لديهــا، 

املوقــع اإللكــرتوين أو أي وســيلة اتصــال متاحــة.

مادة )6(

يكــون للمتقــدم الحــق يف حالــة عــدم حصولــه عــىل رغبتــه 
إعــادة  بطلــب  املتدربــني  شــئون  إلدارة  يتقــدم  أن  األوىل 
النظــر يف التخصــص خــالل ثالثــة أيــام عمــل مــن تاريــخ إعــالن 
ــن  ــدود األماك ــب يف ح ــت يف الطل ــم الب ــول، ويت ــج القب نتائ

ــاغرة. الش

ثانياً: نظام التسجيل ودفع الرسوم التدريبية

مادة )7(

التسجيل

يبــدأ تســجيل املتدربــني الجــدد واملســتمرين قبــل بدايــة 
الفصــل التدريبــي األول خــالل الفــرتة التــي يحددهــا املعهــد 
يف كل عــام، وعــىل املتــدرب ســداد الرســوم التدريبيــة عــن 
كل برنامــج أو فصــل تدريبــي يف الوقــت املحــدد لذلــك مــامل 
ــوم  ــن الرس ــاء م ــة اإلعف ــاً لالئح ــا وفق ــي منه ــد أعف ــن ق يك

ــب. ــن للتدري ــد البحري ــدريب معه ــة ملت التدريبي

مادة )8(

التسجيل لشهادة الجهات الخارجية املانحة

يتــم دفــع اشــرتاك املتدربــني امللتحقــني يف برامــج الدبلــوم 
الوطنيــة  والدبلومــا  العليــا  الوطنيــة  والشــهادة  املطــور 
ــة  ــة املانح ــات الخارجي ــع الجه ــة م ــج االحرتافي ــا والربام العلي
للحصــول عــىل الشــهادة مــن قبــل معهــد البحريــن للتدريــب. 
ويكــون تســجيل املتــدرب للحصــول عــىل الشــهادة مســتمراً 
ــاق  ــخ االلتح ــن تاري ــة م ــة املانح ــا الجه ــي تحدده ــدة الت للم
الجهــة  بشــهادة  املطالبــة  للمتــدرب  يحــق  وال  بالربنامــج, 
الخارجيــة املانحــة بعــد انتهــاء الفــرتة املحــددة واملســموح 
بهــا الســتكامل متطلبــات التخــرج, كــام يحظــر منــح أي شــهادة 
ألي متــدرب بعــد مــرور هــذه املــدة املحــددة مــن قبــل 

ــج. ــاق بالربنام ــخ االلتح ــن تاري ــة م ــة املانح الجه

التــي  التدريبيــة  املقــررات  مجمــوع  التدريبــي:  الجــدول 
تطرحهــا األقســام التدريبيــة لدراســتها خالل الفصــل التدريبي 
ــب  ــي يرغ ــررات الت ــا املق ــدرب منه ــار املت ــي يخت ــي الت وه
بدراســتها يف ذلــك الفصــل وفــق أنظمــة ولوائــح املعهــد.

ــع  ــاط لجمي ــوع النق ــمة مجم ــل قس ــي: حاص ــدل الفص املع
املقــررات التدريبيــة التــي حصــل عليهــا املتــدرب يف الفصــل 
ــك  ــدة لتل ــة املعتم ــاعات التدريبي ــوع الس ــىل مجم ــد ع الواح
ــرب  ــن 0.00 إىل 4.00 ألق ــدل م ــة املع ــرتاوح قيم ــررات وت املق

ــني. ــني عرشي رقم

املعــدل الرتاكمــي: حاصــل قســمة مجمــوع النقــاط التــي 
مجمــوع  عــىل  فصــل  آخــر  حتــى  املتــدرب  عليهــا  حصــل 
الســاعات التدريبيــة املعتمــدة التــي أكملهــا حتــى ذلــك 

الفصــل.

ــبب  ــدرب بس ــه للمت ــذي يوج ــعار ال ــي: اإلش ــذار أ ألكادمي اإلن
ــرج. ــد األدىن للتخ ــن الح ــي ع ــه الرتاكم ــاض معدل انخف

ســاعات النشــاط املعتمــدة: هــي ســاعة متنــح للمتــدرب 
بتقديــر )A( نظــري مشــاركته يف األنشــطة التــي يقدمهــا 

قســم اإلرشــاد والتوجيــه.

الفصل الثاين
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أوالً: قبول املتدربني

مادة )2(

ــات االلتحــاق بربامــج املعهــد النظاميــة والربامــج  تقــدم طلب
االحرتافيــة التــي يطرحهــا خــالل الفــرتة املعلــن عنهــا ويتــم 

ــاًء عــىل مســتوى املتقدمــني ونتائجهــم. القبــول بن

مادة )3(

تحــدد إدارة شــؤون املتدربــني عــدد املقبولــني بالدراســة 
ســجالت  وتحفــظ  للمعهــد،  العامــة  السياســة  إطــار  يف 
املتدربــني املتقدمــني ملــدة )5( ســنوات. وتخضــع جميــع 
الربامــج التدريبيــة املعتمــدة يف األقســام املختلفــة لنظــام 

الســاعات التدريبيــة املعتمــدة.

مادة )4(

يشــرط لقبــول املتــدرب يف الربامــج التدريبيــة للمعهــد مــا 
يــي:

أو . 1 العامــة  الثانويــة  شــهادة  عــىل  حاصــالً  يكــون  أن 
املعاهــد الدينيــة أو مــا يعادلهــا معتمــدة مــن قبــل وزارة 

والتعليــم. الرتبيــة 

يف . 2 املتــدرب  عليهــا  حصــل  التــي  الشــهادة  تكــون  أن 
تخصصــه مقبولــة لــدى الربنامــج الــذي يرغــب بدراســته 
ــارات)ويف  ــد املس ــي، توحي ــاري، صناع ــي، تج )أديب، علم
خريجــي  مــن  يكــون  أن  يجــب  الهندســية  التخصصــات 

والصناعــي(. )العلمــي، 
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ثالثاً: نظام اسرتداد الرسوم التدريبية عند االنسحاب

مادة )9(

يجــوز للمتــدرب اســرداد الرســوم التدريبيــة عــى النحــو 
اآليت:

عنــد . 1 املدفوعــة  التدريبيــة  الرســوم  كامــل  يســرتد 
الدراســة. بــدء  قبــل  االنســحاب 

يســرتد )50 %( مــن الرســوم التدريبيــة املدفوعــة عنــد . 2
االنســحاب خــالل األســبوعني األولــني مــن بــدء الدراســة.

ــحاب . 3 ــد االنس ــة عن ــوم التدريبي ــن الرس ــزء م ــرتد أي ج ال يس
ــدء الدراســة. بعــد األســبوع الثــاين مــن ب

رابعاً: الحذف واإلضافة

مادة )١0 (

يجــوز للمتــدرب تعديــل جدولــه التدريبــي بالحــذف أو اإلضافــة 
ــا يف  ــم تحديده ــرتة يت ــالل ف ــة خ ــررات التدريبي ــض املق لبع
أول  خــالل  واإلضافــة  الحــذف  ويتــم  التدريبــي،  التقويــم 
التدريبــي، وفــق  التدريــب يف الفصــل  بــدء  أ ســبوع مــن 

الــرشوط اآلتيــة:

يف حالة الحذف:. 1

أ-  عــدم اإلخــالل بالحــد األدىن للعــبء التدريبــي املســموح 
بــه للتســجيل )4 مقــررات).

يف حالة اإلضافة:. 2

أ-  عــدم تجــاوز الحــد األعــىل للعــبء التدريبــي املســموح 
بــه للتســجيل )7 مقــررات).

ب- عدم وجود تعارض يف الجدول التدريبي.

مجموعــات  إحــدى  يف  التســجيل  إمكانيــة  ج-  وجــود 
إضافتــه. املــراد  التدريبــي  املقــرر 

خامساً: الحضور والغياب

مادة )١١(

باســتعامل  والتأخــري  والغيــاب  الحضــور  رصــد  عمليــة  تتــم 
الرمــوز )P-A-X ( يف الكشــوف الصفيــة, وتتــم عمليــة إدخــال 
املعلومــات يف األقســام التدريبيــة مــن قبــل املدربــني لــكل 

مقــرر كاآليت:

كيفية رصد حاالت التأخري والغياب الفرتة الزمنية يرصد رمز الحرف

الحضور
من بدء الحصة 

حتى نهايتها P

التأخري من بدء الحصة
ألقل من عرش 

دقائق x

تكرار التأخري لعدد 3 مرات XXX A

التأخري لعرش دقائق وأكرث من 
بدء الحصة A

التغيب عن الحصة لكل ساعة غياب A

يف حالة وجود حصتني متتاليتني 
للمقرر نفسه

يتم تطبيق اإلجراءات لكل حصة 
عىل حده

مادة )١2(

يوفــر املعهــد خدمــة متابعــة كشــف الحضــور والغيــاب مــن 
ــل  ــائل التواص ــق وس ــن طري ــرتوين أو ع ــع اإللك ــالل املوق خ
مــن  للمتــدرب  ويوجــه  كتابيــاً،  واإلنــذار   )SMS( األخــرى 
ــص  ــاً بالحص ــذاراً كتابي ــد إن ــرتوين للمعه ــع اإللك ــالل املوق خ

كاآليت: عنهــا  املتغيــب  التدريبيــة 

إنــذار أول عندمــا تبلــغ نســبة ســاعات الغيــاب )%10( أو أكــرث . 1
مــن مجمــوع الســاعات التدريبيــة املعتمــدة يف كل مقــرر 

لــكل فصــل مــن فصــول الربنامــج التدريبــي.

إنــذار ثــاٍن عندمــا تبلــغ نســبة ســاعات الغيــاب )15 %( أو أكــرث . 2
يف كل مقــرر لــكل فصــل مــن فصــول الربنامــج التدريبــي.

إنــذار ثالــث عندمــا تبلــغ نســبة ســاعات الغيــاب )%20( أو أكــرث . 3
يف كل مقــرر لــكل فصــل مــن فصــول الربنامــج التدريبي.

ويف كل األحــوال يتحمــل املتــدرب شــخصياً مســؤولية متابعة 
ــى يف  ــة وال يعف ــص التدريبي ــور الحص ــن حض ــه ع ــجل تغيب س
حالــة الغيــاب مــن أي مــن االلتزامــات التدريبيــة، ويجــب عليــه 
يف  واســتكاملها  منــه  املطلوبــة  الواجبــات  جميــع  أداء 
الوقــت املحــدد واملعهــد غــري ملــزم بإعــادة أي حصــة مــن 

ــول. ــاب بعــذر مقب ــو كان الغي ــى ل ــة حت الحصــص الفائت

مادة )١3(

التغيب خالل التقييامت الفصلية واالمتحانات النهائية

التقييــامت . 1 جميــع  وأداء  حضــور  املتــدرب  عــىل  يجــب 
ــررات  ــة يف املق ــة املطلوب ــات النهائي ــة واالمتحان الفصلي
التدريبيــة خــالل الفصــل التدريبــي وال يجــوز لــه التغيــب 

عنهــا إال بعــذر مقبــول.

تقديــم . 2 الفصليــة  التقييــامت  حالــة  عــىل املتــدرب يف 
إىل  رســمية  مبســتندات  مؤيــداً  كتابيــاً،  الغيــاب  ســبب 
ــج  ــق الربنام ــة أو منس ــي/ املجموع ــم املعن ــس القس رئي
أو املقــرر خــالل فــرتة ال تزيــد عــىل ثالثــة أيــام عمــل، ولــن 

يتــم قبــول أي أعــذار شــفهية إلعــادة التقييــامت.

تقديــم . 3 النهائيــة  االمتحانــات  حالــة  يف  عــىل املتــدرب 
إىل  رســمية  مبســتندات  مؤيــداً  كتابيــاً،  الغيــاب  ســبب 
ــة  ــىل ثالث ــد ع ــرتة ال تزي ــالل ف ــجيل خ ــول والتس ــم القب قس
ــادة  ــفهية إلع ــذار ش ــول أي أع ــم قب ــن يت ــل، ول ــام عم أي

االمتحانــات.

تعــد مــن حــاالت الغيــاب بعــذر: اإلجــازة املرضيــة، وفــاة . 4
قريــب )حتــى الدرجــة الرابعــة(، أو متثيــل اململكــة رســمياً 
داخــل  اجتامعيــة  أو  ثقافيــة  أو  رياضيــة  فعاليــات  يف 
ــروري،  ــادث م ــرض لح ــا، أو التع ــن أو خارجه ــة البحري مملك
ــتندات  ــم املس ــدرب تقدي ــىل املت ــوال ع ــع األح ويف جمي

ــك. ــدة لذل املؤي

ــفيات . 5 ــن املستش ــادرة م ــة الص ــذار الطبي ــرتط يف األع يش
واملراكــز الصحيــة الحكوميــة والعيــادات الخاصــة وجــود 
ختــم الطبيــب وختــم املركــز الصحــي وختــم التسلســل 
عــىل ورقــة العــذر إضافــة إىل رصيــد الدفــع بالنســبة 

الخاصــة. للعيــادات 
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يجــب عــىل املتــدرب التأكــد مــن قبــول العــذر أو رفضــه مــن . 6
قبــل قســم القبــول والتســجيل. 

تقديــم . 7 عــدم  حالــة  يف  املســؤولية  املتــدرب  يتحمــل 
أعــذار مقبولــة مؤيــدة باملســتندات، وترصــد لــه درجــة 

صفــر يف التقييــم املتغيــب فيــه للمقــرر.

سادساً: االنسحاب من املقررات التدريبية

مادة )١4(

تحدد حاالت االنسحاب من املقررات التدريبية كاآليت:

أوالً: االنسحاب الرسمي:

ــى . 1 ــة حت ــررات التدريبي ــن املق ــحاب م ــدرب االنس ــوز للمت يج
نهايــة األســبوع الرابــع مــن الفصــل التدريبــي، وترصــد درجــة 

)W( يف ســجله.

ــل . 2 ــة قب ــررات التدريبي ــن املق ــحاب م ــدرب االنس ــوز للمت يج
ــه  ــد ل ــي وترص ــل التدريب ــة الفص ــن نهاي ــابيع م ــة أس أربع

درجــة )WP( يف ســجله.

يتــوىل قســم القبــول والتســجيل كافــة إجــراءات النظــر . 3
االســتامرة  مــلء  بعــد  الرســمي  االنســحاب  طلبــات  يف 

الخاصــة بذلــك.

أو املحــول . 4 تأجيــل دراســة املتــدرب املســتجد  يجــوز  ال 
مــن جامعــة أو كليــة أو معاهــد أخــرى إال بعــد مــي 
فصــل تدريبــي واحــد عــىل التحاقــه باملعهــد ويف حالــة 
انســحاب املتــدرب املســتجد تطبــق عليــه إجــراءات القبــول 
ــدرب  ــل كمت ــد ويعام ــرى للمعه ــرة أخ ــه م ــال عودت يف ح

ــتجد. مس

تحتســب فــرتة االنســحاب الرســمي ضمــن املــدة املقــررة . 5
للتخــرج.

ثانياً: االنسحاب اإللزامي من املقرر التدريبي:

أو  املختــربات  أو  الحصــص  حضــور  عــن  املتــدرب  تغيــب  إذا 
الــورش بنســبة )25%( مــن الســاعات التدريبيــة املعتمــدة 
للمقــرر التدريبــي يتــم إنــذاره كتابيــاً مــن قبــل قســم القبــول 

والتســجيل، وترصــد درجتــه كاآليت:

ــل . 1 ــول، وال تدخ ــذر مقب ــه بع ــة )WA ( إذا كان غياب ــد درج ترص
الفصــي  الدرجــات  معــدل  حســاب  يف  النتيجــة  هــذه 

للمتــدرب. والرتاكمــي 

ترصــد درجــة )WF ()راســب( إذا كان غيابــه مــن دون عــذر . 2
مقبــول، وتدخــل هــذه النتيجــة يف حســاب معــدل الدرجــات 
الفصــي والرتاكمــي للمتــدرب لغــرض اإلنــذار والفصــل مــن 

الربنامــج.

خــالل . 3 للمقــرر  أخــرى  مــرة  التســجيل  للمتــدرب  يســمح 
الفــرتة املعلــن عنهــا يف التقويــم التدريبــي بحيــث ال 
تتجــاوز عــدد مــرات التســجيل للمقــرر يف حــال الفصــل منــه 

ــط. ــرات فق ــالث م ــه ث ــوب في أو الرس

ثالثاً: االنسحاب االضطراري من التدريب:

يجــوز للمتــدرب االنســحاب االضطــراري مــن جميــع املقــررات 
التــي ســجل فيهــا ملــدة فصــل تدريبــي واحــد وفقــاً للضوابــط 

اآلتيــة:

ــتجد أو . 1 ــب املس ــاق الطال ــىل التح ــي ع ــل تدريب ــي فص م
ــد. ــول باملعه املح

ــات . 2 ــدء االمتحان ــن ب ــبوعني م ــل أس ــحاب قب ــون االنس أن يك
النهائيــة وبأعــذار مقبولــة مؤيــدة باملســتندات.

ــل . 3 ــات تأجي ــر يف طلب ــني النظ ــئون املتدرب ــوىل إدارة ش  تت
ــك. الدراســة بعــد مــلء النمــوذج الخــاص بذل

ال تحتسب فرتة التأجيل ضمن املدة املقررة للتخرج.. 4

رابعاً: االنسحاب غري الرسمي:

إذا انقطــع املتــدرب عــن الدراســة مــن دون تقديــم أعــذار 
رســمية يعــد منســحباً مــن املقــررات، وتحســب مــدة االنقطــاع 
ضمــن املــدة املقــررة للتخــرج، ويفصــل نهائيــاً عند اســتنفاده 

املــدة املحــددة إلنهــاء الربنامــج التدريبــي.

سابعاً: ضوابط ورشوط التحويل من برنامج تدريبي إىل آخر

مادة )١5(

يجــوز للمتــدرب التحويــل مــن برنامــج تدريبــي إىل آخــر خــالل 
ــة: ــرشوط اآلتي ــي بال ــم التدريب ــددة يف التقوي ــدة املح امل

أن تتوافــر يف املتــدرب الــروط الالزمــة للقبــول يف برامــج 
املعهــد املنصــوص عليهــا يف املــادة )4).

أن تتوافر مقاعد يف الربنامج املطلوب التحويل إليه.. 1

أن تكــون شــهادة الثانويــة العامــة التــي حصــل عليهــا . 2
املتــدرب يف شــعبته مقبولــة لــدى الربنامــج الــذي يرغــب 

ــه. ــل إلي يف التحوي

أال يكون املتدرب قد حصل عىل إنذار أكادميي.. 3

)12( ســاعة معتمــدة كحــد أدىن، و)24( . 4 بنجــاح  أن يجتــاز 
ســاعة معتمــدة كحــد أقــى.

أال يقل معدله الرتاكمي عن 2.00 من 4.00 لجميع الربامج.. 5

القســم . 6 تدريبــي يف  برنامــج  يكــون قــد فصــل مــن  أال 
إليــه. التحويــل  املــراد 

إىل . 7 تدريبــي  برنامــج  مــن  التحويــل  للمتــدرب  يجــوز 
ــدة  ــرة واح ــر م ــم آخ ــه أو يف قس ــم نفس ــر يف القس آخ

ــد. ــه باملعه ــرتة تدريب ــوال ف ط

بإمتــام . 8 يقــوم  ال  الــذي  املتــدرب  تحويــل  يلغــى 
إجــراءات التحويــل خــالل الفــرتة املحــددة.
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ثامنــاً: ضوابــط و رشوط قبــول التحويــل مــن جامعــات أو 

ــرى ــد أخ معاه

مادة )16(

ــا  ــرى م ــد أخ ــات ومعاه ــن جامع ــل م ــول التحوي ــرتط لقب يش
ــي: ي

أن تكــون الجامعــة أو املعهــد وبرامجهــام معرتفــاً بهــا . 1
ــة. ــة باململك ــات املختص ــن الجه م

أن يقدم املتدرب سجالً أكادميياً معتمداً حديث اإلصدار.. 2

املعهــد . 3 أو  الجامعــة  يف  نظاميــة  دراســته  تكــون  أن 
الــكي(. )النظــام  منــه  املحــول 

منهــام . 4 املحــول  املعهــد  أو  الجامعــة  مــن  يقــدم  أن 
والســلوك. الســرية  حســن  شــهادة 

أن تتوافــر يف املتــدرب الــرشوط الالزمــة للقبــول يف برامــج 
املعهــد املنصــوص عليهــا يف املــادة )4(.

تاسعاً: ساعات النشاط للمتدربني

مادة )١7(

يجــوز منــح ســاعات نشــاط معتمــدة للمتدربــني بالضوابــط 
واملعايــري اآلتيــة:

)A( نظــري مشــاركته يف نشــاط . 1 للمتــدرب بتقديــر  متنــح 
املتدربــني مــن خــالل قســم اإلرشــاد األكادميــي والتوجيــه، 
يف  تحتســب  ولكنهــا  إلزاميــاً  تدريبيــاً  متطلبــاً  تعــد  وال 

الرتاكمــي. املعــدل 

ــي . 2 ــة الت ــو الجه ــه ه ــي والتوجي ــاد األكادمي ــم اإلرش قس
تقــوم برعايــة األنشــطة التدريبيــة والتطوعيــة.

ال متنح ساعات النشاط املعتمدة للمتدربني لكل من:. 3

املتدرب يف الربنامج التمهيدي.أ- 

ــل ب-  ــي يف الفص ــزاء تأديب ــه ج ــع علي ــذي وق ــدرب ال املت
ــه. ــي ذات التدريب

تحتســب ســاعة النشــاط املعتمــدة للمتدربــني يف تقديــر . 4
املعــدل الرتاكمــي مــع نتائــج املقــررات التدريبيــة يف 
ــه. ــاط في ــة النش ــت مزاول ــذي مت ــي ال ــل التدريب ــة الفص نهاي

مينــح املتــدرب ســاعتني نشــاط معتمــدة كحــد أقــى . 5
طيلــة مــدة تدريبــه يف املعهــد, وال مينــح يف الفصــل 
الواحــد أكــرث مــن ســاعة نشــاط واحــدة عــن الفعاليــات 

واألنشــطة التــي شــارك فيهــا يف الفصــل ذاتــه.

معايري منح ساعة النشاط املعتمدة للمتدربن:

نشــاط . 1 ســاعة  للــرشوط  املســتويف  املتــدرب  مينــح 
ــن  ــل ع ــاركاته ال تق ــاعات مش ــت س ــدة إذا كان ــدة واح معتم
ــبام  ــد حس ــي الواح ــل التدريب ــاط يف الفص ــاعة نش )15( س

هــو مــدون فعليــاً يف اســتامرات النشــاط.

 أن يكــون أداء املتــدرب جيــداً يف النشــاط وذلــك باعتــامد . 2
رئيــس قســم اإلرشــاد والتوجيــه وبتوصيــة مــن موجــه 

ــه(. ــاد والتوجي ــم اإلرش ــن قس ــني م ــاط )املختص النش

عارشا: اإلنذارات

مادة )١8(

اإلنذار والفصل األكادميي

ــة كل . 1 ــن 4.00 يف نهاي ــن 1.75 م ــدرب ع ــدل املت ــل مع إذا ق
فصــل تدريبــي يتــم إنــذاره كتابيــاً مــن قبــل قســم القبــول 

ــجيل. والتس

يفصــل املتــدرب نهائيــاً مــن املعهــد يف أي مــن الحــاالت . 2
اآلتيــة:

خــالل أ-  الرتاكمــي  معدلــه  رفــع  مــن  يتمكــن  مل  إذا 
اإلنــذار  عــىل  لوضعــه  التاليــني  التدريبيــني  الفصلــني 
األكادميــي، وال يحــق لــه التحويــل إىل برنامــج تدريبــي 

ــر. آخ

الربنامــج ب-  إلنهــاء  القصــوى  املــدة  اســتنفاذه  عنــد 
التدريبــي.

إذا قل معدله الرتاكمي عن 1 من 4.ج- 

يــزول أثــر اإلنــذار األكادميــي عــن املتــدرب إذا رفــع معدلــه . 3
الرتاكمــي إىل الحــد األدىن املطلــوب للتخــرج أو أعــىل 

منــه.

ــجيل . 4 ــي بالتس ــذار األكادمي ــع لإلن ــدرب الخاض ــمح للمت ال يس
ــي. ــل التدريب ــواد يف الفص ــن )4( م ــرث م ألك

ــن 4.00 يف . 5 ــي 2.00 م ــدل فص ــىل مع ــل ع ــدرب الحاص  املت
ــن  ــن م ــذار ومل يتمك ــري لإلن ــي األخ ــل التدريب ــة الفص نهاي
رفــع معدلــه الرتاكمــي مينــح فرصــة فصــل تدريبــي واحــد 

ــد. ــن املعه ــاّ م ــل نهائي ــدل وإال فص ــع املع لرف

الحادي عرش: التظلم

مادة )١9(

للمتــدرب أن يتقــدم بتظلــم إىل مديــر إدارة شــؤون املتدربني 
مــن القــرار الصــادر بفصلــه مــن املعهــد مؤيــداً باملســتندات، 
ويفصــل يف التظلــم مــن قبــل لجنــة تشــكل بقــرار مــن مديــر 
ــالل  ــني خ ــئون املتدرب ــر إدارة ش ــة مدي ــد برئاس ــام املعه ع
أســبوع مــن تاريــخ تقديــم التظلــم، وعــىل مديــر إدارة شــئون 
املتدربــني إخطــار مديــر عــام املعهــد بالتوصيــة الصــادرة 
يف  النظــر  إعــادة  املعهــد  عــام  وملديــر  التظلــم  يف 
التوصيــة، ويخطــر املتظلــم بخطــاب رســمي بنتيجــة التظلــم 

خــالل أســبوع مــن صــدوره.

 .
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