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انمىاعذ انتنظيميت نهربامح انتذريبيت يف مزكز تنميت املهاراث
أ -املزحهت انتخطيطيت:
 -1ذبدٓد ّاختٔاز الربامج يف ضْ ٛاحتٔاجات ميطْبٕ اجلامع٘ -حطب مناذج االحتٔاجات التدزٓبٔ٘ ّحطب األّلْٓات.
 -2تسشٔح املدزبني ذّٖ اخلربات املتنٔصّٗ -املدزبني املعتندًٓ املطجلني يف املسنص.
 -3ذبدٓد املْاعٔد ّاألمانً لعكد الدّزات -بصهل مبد.ٕٜ
 -4ذبدٓد االحتٔاجات/املطتلصمات ّاإلمهاىٔات امللطلْب٘ لتيفٔر الربامج.

عمذ
انربامح انتذريبيت

ب -املزحهت اإلعذاديت:
 -1طلب الطري الراتٔ٘ للندزبني املكرتح تسشٔخَه إذا مل ٓهْىْا مً املدزبني املعتندًٓ املطجلني يف املسنص.
 -2اضتهنال أٍداف الربامج ّاحملتّْ ٚخلطط العنل ّمدٗ الربامج ّدبَٔصٍا ّزقٔاً ّإلهرتّىٔاً.
 -3تْفري االحتٔاجات ّاملتلطلبات لعكد الربامج -حطب اإلمهاىٔات.

ٓته الرتتٔب لعكد ّإقام٘
الربامج التدزٓبٔ٘ عل ٙأزبع٘
مساحل ناآلتٕ:

ج -املزحهت انتنفيذيت :استكمال مجيع اإلخزاءاث وانيت يمىو هبا منسمي انربامح انتذريبيت يف املزكز.
 -1اإلجساٛات قبل عكد الربىامج.
 -2اإلجساٛات أثيا ٛعكد الربىامج.
 -3اإلجساٛات بعد عكد الربىامج.
د -املزحهت انتمىمييت:
 -1اضتهنال تكازٓس الربامج التدزٓبٔ٘.
 -2دزاض٘ ىتاٜج البٔاىات اإلحصاّ ٜ٘ٔاملكرتحات الْازدٗ مً مناذج تكٔٔه الربامج التدزٓبٔ٘ ّاألخر فَٔا بعني االعتباز.
 -3إعداد ملف خاص لهل بسىامج تدزٓيب مع نامل احملتّْ ٚالهصْفات (ّزقٔاً ّإلهرتّىٔاً).
 -4اضتهنال التْصٔات ّاملكرتحات يف حال احلاج٘ لعكد الربىامج مسٗ أخس.ٚ
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ٓ .1ته اإلعالٌ عً الربامج التدزٓبٔ٘ مً خالل املْقع اإللهرتّىٕ للنسنص ّمْاقع التْاصل االجتناعٕ للجامع٘ ،مع نامل تْصٔفات الربامج
التدزٓبٔ٘ -يف بدآ٘ الفصل الدزاضٕ.

انتسديم يف

ٓ .2تاح التطجٔل للف ٘ٝاملطتَدف٘ مً خالل ىعاو التطجٔل يف الربامج التدزٓبٔ٘ عل ٙمْقع املسنص خالل فرتٗ التطجٔل للدّزٗ -ثالث٘ أضابٔع
قبل الربىامج التدزٓيب.

انربامح انتذريبيت

ٓ .3ته اعتناد املتدزبني املطجلني يف الربىامج (مع تلطبٔل الطْابط) مخط٘ أٓاو قبل عكد الربىامج -مع إزضال زضاٜل عل ٙالربٓد اإللهرتّىٕ تفٔد
باعتناد التطجٔل.
 .4جيب أٌ ٓهٌْ املسشح/املتدزب عل ٙزأس العنل ّأٌ ال ٓهٌْ يف اجاشٗ اضتجيا ٜ٘ٔأّ ٓتعازض مع دّزات أّ بسامج تدزٓبٔ٘ أخس ٚأخس.ٚ
 .5الربامج التدزٓبٔ٘ (بسامج الْٔو الْاحد) ال تتلطلب تسشٔح مً املطؤّل املباشسٓ( .ته التيطٔل بني املتدزب ّاملطؤّل املباشس لُ)
 .6الربامج التدزٓبٔ٘ (ْٓمني فأنجس) تتلطلب تسشٔح مً املطؤّل املباشس ،حطب منْذج الرتشٔح عل ٙاملْقع اإللهرتّىٕ للنسنص.
 .1لالعتراز عً التطجٔل يف الربىامج التدزٓيب (بسامج الْٔو الْاحد) ،ميهً إلػا ٛالتطجٔل إلهرتّىٔاًًً مً قبل املتدزب قبل عكد الربىامج خبنط٘
أٓاو نخد أدى.ٙ

االعتذار عن

 .2الميهً إلػا ٛالتطجٔل بعد اعتناد التطجٔل (مخط٘ أٓاو قبل عكد الربىامج)ّ -جيب اضتهنال منْذج اعتراز عً الربىامج التدزٓيب ّزفعُ
إلدازٗ املسنص لليعس يف أضباب االعتراز.

انربامح انتذريبيت

 .3لالعتراز عً التطجٔل يف الربىامج التدزٓيب (الربامج التدزٓبٔ٘ –ْٓمني فأنجس) ،جيب إبالغ املسنص ّتكدٓه منْذج االعتراز عً الربىامج قبل
عصسٗ أٓاو نخد أدى ٙمً تازٓخ اىعكاد الربىامج حت ٙال ٓرتتب عل ٙذلو أٖ تبعات حطب الطْابط.
 .4يف حال٘ االعتراز أثيا ٛالربىامج التدزٓيب ال ٓسشح املتدزب للتدزٓب يف املسنص إال بعد مُطٕ شَسًٓ مً الربىامج.
 .5يف حال٘ عدو احلطْز دٌّ اعتراز مطبل ال ٓسشح املتدزب للتدزٓب يف املسنص إال بعد مُطٕ ثالث٘ أشَس مً الربىامج.
 .1حطْز املتدزب ّالتصامُ يف احملاضسات إلصامٕ ّٓدخل ضنً تكٔٔه أدا ٛاملتدزب الرٖ ٓؤٍلُ الجتٔاش الربىامج التدزٓيب.

استحماق انشهادة

 .2إذا دباّش غٔاب املتدزب/ـ٘  %20مً الطاعات التدزٓبٔ٘ للربىامج نهل (بعرز أّ بدٌّ عرز ) فال مييح شَادٗ حلطْز/الجتٔاش الربىامج.
ٓ .3ته ميح املتدزب شَادٗ معتندٗ مً األطساف املدتص٘ بالربىامج إذا مت فعال تكٔٔنُ عل ٙاضتخكام ّاضتهنال األٍداف يف الدّزٗ -للربامج
املصرتن٘ مع جَات أخس.ٚ
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 .1ال بد مً االلتصاو بْقت الربىامج التدزٓيب بالهامل.

االنتزاو
جتاه املزكز

 .2جيب املصازن٘ يف األىصلط٘ املكام٘ أثيا ٛالربىامج التدزٓيب.
 .3عدو اضتدداو اجلْال أثيا ٛالتْاجد داخل الكاع٘ التدزٓبٔ٘.
 .4احلفاظ عل ٙدبَٔصات ّىعاف٘ الكاع٘ التدزٓبٔ٘ ّحطً اضتددامَا.
 .5إننال تكٔٔه الربامج التدزٓبٔ٘ عل ٙالسابط االلهرتّىٕ لهل بسىامج مت حطْزِ.
*ٓته تأجٔل الربىامج التدزٓيب املعلً عيُ ّمت التطجٔل فُٔ يف احلاالت التالٔ٘:
 .1يف حال٘ اعتراز املدزب ،لعسف مكبْل ،خالل أضبْع مً تازٓخ عكد الربىامج التدزٓيب.

تأخيم أو إنغاء
انربامح انتذريبيت
املعهن عنها

 .2يف حال٘ عدو التطجٔل يف الربىامج التدزٓيب بيطب٘  %55مً العدد احملدد للنتدزبني (حطب الف ٘ٝاملطتَدف٘).
 .3يف حال٘ تعرز ّصْل املدزب أّ اعترازِ لعسف صخٕ أّقاٍس خالل ْٓو الربىامج.
*ٓته إلػا ٛالربىامج التدزٓيب املعلً عيُ ّمت التطجٔل فُٔ يف احلاالت التالٔ٘:
 .1يف حال٘ عدو التطجٔل يف الربىامج التدزٓيب بيطب٘  %55مً العدد احملدد للنتدزبني (للنسٗ الجاىٔ٘).
 .2لعسّف أّ مطتجدات ذبددٍا إدازٗ املسنص.

تسديم املذربني
املعتمذين
(من منسىيب اجلامعت)
يف املزكز

شسّط تطجٔل املدزبني املعتندًٓ (مً ميطْبٕ اجلامع٘) يف املسنص:


أٌ ٓهٌْ املدزب/املدزب٘ حاصل عل ٙدزج٘ الدنتْزاٗ.



لدُٓ خربٗ يف اجملال التدزٓيب التكل عً ضيتني.



قاو/ت بتصنٔه حكٔبتني تدزٓبٔ٘ عل ٙاالقل.



قاو/ت بتيفٔر عل ٙاالقل  3دّزات تدزٓبٔ٘.



حطْزِ دّزٗ تدزٓب املدزبني (إعداد مدزب) ال تكل عً  02ضاع٘ مطبكاً.



إجسا ٛمكابل٘ للندزب.

ٓتبع...
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املطتيدات امللطلْب٘ لتطجٔل املدزبني املعتندًٓ (مً ميطْبٕ اجلامع٘) يف املسنص:


الطريٗ الراتٔ٘ حطب الينْذج املسفل عل ٙمْقع املسنص.



الصَادٗ العلنٔ٘ .



عطْٓ٘ تدزٓب يف مسانص ّجَات أخس -ٚضازٓ٘ الصالحٔ٘.

أوالً :لبم تنفيذ انربنامح انتذرييب
( )1التأند مً جاٍصٓ٘ الكاع٘ التدزٓبٔ٘ اليت ضٔته تيفٔر الربىامج التدزٓيب بَا مً حٔح :جاٍصٓ٘ ّضاٜل التدزٓب مً أجَصٗ ّضبْزات ّأقالو
ّلْحات ّغريٍاّ ،دبَٔص اللطاّالت ّاملكاعد بالصهل الرٖ ٓتلطلبُ الربىامج التدزٓيب بالتيطٔل مع املدزبّ ،التعسف عل ٙاملهاٌ املعد لالضرتاح٘.
( )2السبط اإللهرتّىٕ مع فسّع اجلامع٘ املدتلف٘ -حطب طبٔع٘ الربىامج التدزٓيب.
( )3التيطٔل مع املدزب عل ٙتطله املادٗ التدزٓبٔ٘ حبٔح تهٌْ جاٍصٗ للتصْٓس بعدد املصازنني يف مدٗ ال تكل عً أضبْع مً بد ٛتيفٔر الربىامج

مهاو منسك انذروة
انتذريبيت/انربنامح
انتذرييب

التدزٓيب لتجَٔصٍا بعدد املتدزبني.
( )4تْفري قاٜن٘ باملتدزبني املصازنني يف الربىامج التدزٓيب مع التفاصٔل العام٘ عيَه ناملؤٍل العلنٕ ّالْصف الْظٔفٕ ّّضٔل٘ التْاصل
املياضب٘ (مً ىعاو التطجٔل يف الدّزات)ّ ،تصّٓد املدزب بيطد٘ ميَا.
( )5دبَٔص احلكٔب٘ التدزٓبٔ٘ بعدد املتدزبني املصازنني عل ٙأٌ ذبنل قلنًًا ّدفرتًًا ّاملادٗ العلنٔ٘ للربىامج التدزٓيب ّأٖ احتٔاج ٓتلطلب تأمٔيُ
بعددٍه ّخيص طبٔع٘ الربىامج امليفر.
( )6التْاصل املطبل مع املدزب ّالتعسف عل ٙأٖ احتٔاجات للربىامج التدزٓيب ّالتعسف عل ٙخط ضري الربىامج لٔته اإلعداد املبهس هلا ّتاليف أٖ
مفاجآت مل تهً يف االعتباز.
( )7دبَٔص املطتلصمات التيعٔنٔ٘ للنتدزبني ناضتنازٗ التطجٔل ّالتكٔٔه للربىامج ّبلطاقات األمسا ٛالصدصٔ٘ ّاألخس ٚاملْضْع٘ علٙ
اللطاّالت ّملطْٓ٘ الدّزٗ اليت تْضح نامل تفاصٔل الدّزٗ ّخط ضريٍا الْٔمٕ نتْقٔت البدآ٘ ّاليَآ٘ ّاالضرتاحات.
( )8إزضال ىتاٜج الكبْل عل ٙالربٓد االلهرتّىٕ السمسٕ للنتدزبني ّترنريٍه بطْابط حطْز الدّزات.
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ثانيًا :أثناء تنفيذ انربنامح انتذرييب
) (1اضتكبال املتدزبني يف الكاع٘ التدزٓبٔ٘ ّإمتاو عنلٔ٘ التطجٔل.
)(2التيطٔل مع إدازٗ املسنص ّالتجَٔص الفتتاح الربىامج التدزٓيب ّالرتحٔب باملدزب ّاملتدزبني.
)(3تْشٓع اضتنازات التطجٔل يف بدآ٘ الربىامج ّالتكٔٔه يف ىَآتُ بعدد املتدزبني ّالتأند مً أٌ بٔاىات التطجٔل املرنْزٗ مطتْفاٗ ميَه .
)(4تْفري ّتكدٓه مجٔع اخلدمات التدزٓبٔ٘ للندزب قبل ّأثيا ٛالتدزٓب.
)(5تْثٔل تفاعالت املدزب مع املتدزبني مً خالل تصْٓس املدزب ّاملصازنني داخل قاع٘ التدزٓب.
)(6متابع٘ حطْز املتدزبني يف مجٔع فرتات ّأٓاو الربىامج التدزٓيب مً خالل اليناذج اخلاص٘ باحلطْز.
)(7متابع٘ ىعاف٘ الكاع٘ ّاللطاّالت ّقطه اضرتاح٘ الصاٖ بالتيطٔل مع عامل اليعاف٘ باملسنص.
)(8متابع٘ تْفري البْفٔ٘ اخلاص بالربىامج التدزٓيب جلنٔع فرتات االضرتاح٘.
)(9دبَٔص الصَادات التدزٓبٔ٘ بعدد احلطْز ّطباعتَا مبهسًًا ّاعتنادٍا مً إدازٗ املسنص.
( )11أخر صْز مً شَادات املتدزبني بعد ختنَا ّتْقٔعَا لالحتفاظ بَا يف ملف الربىامج التدزٓيب امليفر .
( )11تْشٓع اضتنازات التكٔٔه للربىامج التدزٓيب عل ٙاملتدزبني – تصّٓد املتدزبني بالسّابط االلهرتّىٔ٘ لالضتنازات (تكٔٔه املادٗ التدزٓبٔ٘ ،تكٔٔه
املدزب ،تكٔٔه بٔ ٘ٝالتدزٓب)
( )12التيطٔل مع إدازٗ املسنص الختتاو الربىامج امليفر ّتطلٔه الصَادات بصخب٘ املدزب ّأخر صْز ترنازٓ٘ للنتدزبني أثيا ٛتطله الصَادات
التدزٓبٔ٘ .
( )13إبالغ إدازٗ املسنص يف حال٘ أٖ مالحع٘ أّ خلل يف تكدٓه الدّزات التدزٓبٔ٘.
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ثانثًا :بعذ تنفيذ انربنامح انتذرييب
) (1ذبلٔل اضتباىات تكٔٔه املتدزبني للربىامج التدزٓيب ّاخلسّج بتكسٓس ىَا ٕٜعنا تطنيتُ اضتنازٗ التكٔٔه مً ىكاط التكٔٔه الجالث٘ (تكٔٔه املادٗ
التدزٓبٔ٘ ،تكٔٔه املدزب ،تكٔٔه بٔ ٘ٝالتدزٓب) ّتصّٓد إدازٗ املسنص بيطد٘ مً ٍرا التكسٓس -مع ىطد٘ يف ملف الربىامج.
)(2تْجُٔ زضال٘ شهس لهل مً املدزب ّاملتدزبني عل ٙالتفاعل يف الربىامج تصل عرب الربٓد اإللهرتّىٕ يف الْٔو الرٖ ٓلٕ اختتاو الربىامجّٓ ،ته إزفام
الصْز امللتكلط٘ ضنً زضال٘ الصهس ّنصف التعازف إٌ ّجد .
)(3اضتهنال تكسٓس الربىامج امليفر ّحفعُ لدّ ٚحدٗ التدزٓب باملسنص للسجْع لُ عيد احلاج٘ ّحيتْٖ عل: ٙ
(أ) صْز مً اخللطابات الصادزٗ مً ّالْازدٗ إىل املسنص فٔنا خيص الربىامج التدزٓيب( ،ب) بٔاٌ تطجٔل املتدزبني شامل٘ بٔاىاتَه التفصٔلٔ٘( ،ج)
نصف حطْز املصازنني خالل أٓاو الربىامج التدزٓيب جلنٔع الفرتات ( ،د) صْزٗ مً اضتنازات تكٔٔه املتدزبني للندزب مع صْزٗ مً التخلٔل اليَإٜ
هلاٍ( ،ـ)صْز مً شَادات حطْز املتدزبني للربىامج التدزٓيب امليفر )ّ( ،صْزٗ تْثٔكٔ٘ للندزب ّاملتدزبني يف الكاع٘ التدزٓبٔ٘ (ش) ىطد٘ مً احلكٔب٘
التدزٓبٔ٘ نامل٘ ّالعسض التكدميٕ علّ ،CD ٙغريٍا مً الْثاٜل ّاليناذج ّاخللطابات مما ٓتصل بالربىامج التدزٓيب امليفر.

