1434هــ

األســئلــة واألجــوبــة الشائعة التي تخص الـــتــدريب

إجابات عن بعض االستفسارات واألســئلة الشائعة التي ختص تدريب أعضاء اهليئتني التعليمية
واإلدارية يف جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن آخذين يف االعتبار الئحة التدريب يف وزارة
اخلدمة املدنية والئحة االبتعاث والتدريب يف وزارة التعليم العايل ،باإلضافة لضوابط وسياسة
التدريب باجلامعة
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ما خيص ضوابط التدريب يف جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن
س : 1متى يحق لعضو الهيئة التعليمية المشاركة في البرامج والدورات التدريبية؟
جـ  :يحق ألعضاء الهيئة التعليمية المشاركة في البرامج والدورات التدريبية على أن ال يكون المرشح:






صدر له قرار ندب أو إعارة
يعمل مستشاراً متفرغا ً أو موفداً ألي جهة حكومية أو خاصة
في مهمة علمية
في إجازة استثنائية
مكلف بالعمل خالل اإلجازة الصيفية .

س : 2ما هو اإلجراء المتبع لمن انقطع عن التدريب أو اعتذر أو تجاوز نسبة الغياب من أعضاء الهيئة التعليمية ؟
جـ  :من انقطع عن التدريب أو اعتذر عن االلتحاق أو انسحب أو تجاوز نسبة الغياب الخاصة بااللتحاق ببرنامج تدريبي داخلي
أو خارجي من البرامج التي قامت الجامعة بدفع رسومها التدريبية بدون عذر مبرر تقبله جهة االختصاص ،ال يرشح للتدريب
إال بعد مضي فصل دراسي كامل للدورات داخل الجامعة وسنة للدورات داخل المملكة وسنتين خارجها من تاريخ نهاية
البرنامج الذي لم يكمله المتدرب.
س : 3هل موافقة الرئيس المباشر شرط لقبول الترشيح بالنسبة ألعضاء الهيئة التعليمية ؟
جـ  :نعم يشترط موافقة الرئيس المباشر لقبول الترشيح للتدريب.
س : 4ما هي نسبة الغياب التي يجب أن ال يتجاوزها المتدرب من أعضاء الهيئة التعليمية أثناء مدة التدريب؟
جـ  :يجب على المتدرب أن يلتزم بحضور كافة أيام وساعات التدريب .ويستبعد من البرنامج إذا تجاوزت نسبة غيابه  %22من
الساعات التدريبية سواء كانت األيام متصلة أو منفصلة.
س : 5هل يحق للمرشح من أعضاء الهيئة التعليمية االعتذار؟
جـ  :ال يحق للمرشح االعتذار عن الدورة التي تم ترشيحه لها إال بعذر تقبله جهة االختصاص ،على أن يكون ذلك قبل بدء
البرنامج بمدة أسبوع على األقل للبرامج الداخلية ،وشهر على األقل للبرامج الخارجية ،وفي حال قبول عذره فإن هذا ال يحتسب
من الفرص المتاحة له.
س : 6هل يحق لجهة التدريب إنهاء تدريب أعضاء الهيئة التعليمية ألي سبب قبل انتهاء التدريب؟
جـ  :يجوز إنهاء التدريب قبل انتهاء مدته إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك وفي هذه الحالة يُعفى المتدرب من إعادة ما صرف له
خالل الفترة التي قضاها في التدريب وتكون له األولوية في الترشيح عند عقد هذه الدورة الحقاً.
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س : 7هل يحق للمعيدات والمحاضرات االلتحاق بالبرامج التدريبية الخارجية ؟
جـ  :تسعى الجامعة حاليا ً إلى ابتعاث المعيدات والمحاضرات للدراسة في الخارج؛ حرصا ً منها على تبادل الخبرات واالطالع
على كل ما هو جديد في مجاالتهن خالل دراستهن ،ونظراً ألن التدريب الخارجي متاح لعدد محدود حسب خطة التنمية لذا فإن
إشعار آخر.
تدريب أعضاء الهيئة التعليمية الخارجي يقتصر على أعضاء هيئة التدريس إلى
ٍ
س : 8ما القواعد العامة والشروط التي تتوجب على المرشح/ة من أعضاء الهيئة التعليمية اتباعها لاللتحاق ببرنامج تدريبي
خارج المملكة؟
جـ  )1( :أن ال يزيد عدد المرشحين من الجامعة لحضور برنامج تدريبي واحد عن خمسة مرشحين ،وإذا زاد العدد
ينظر على أنها دورة جماعية ويتم تنفيذها من قبل الجامعة.
( )2أال يكون التدريب في مقر داخلي واحد خالل نفس العام ،باستثناء عمادة التطوير وتنمية المهارات.
( )3إذا زاد عدد المتقدمين لحضور الدورات التدريبية عن المقاعد المتاحة ،فتتم المفاضلة بينهم بنا ًء على
المعايير التالية:
 عالقة البرنامج التدريبي بتخصص عضو هيئة التدريس. عالقة البرنامج التدريبي بالمسمى الوظيفي لعضو هيئة التدريس. عالقة البرنامج التدريبي بأعمال اللجان وغيرها من المهام المكلف بها عضو هيئة التدريس. األفضلية لمن لم يسبق له االلتحاق ببرنامج تدريبي أو األقل مشاركة في البرامج التدريبية. التميز في األنشطة العلمية المختلفة (اإلشراف على الرسائل ،خدمة المجتمع ،إجراء بحوث ،مشاركة في مؤتمراتبأوراق عمل).
 التميز في المساهمة اإلدارية والمشاركة في اللجان.( )4أن ال يكون هناك برامج تدريبية في داخل المملكة مماثلة للبرنامج التدريبي الذي ترشح عليه العضو في الخارج،
حسب لوائح وزارة الخدمة المدنية.
( )5أن يكون المرشح قد حضر ثالث برامج تدريبية داخلية على األقل منفذة من قبل جهات متنوعة ،على أن تكون إحداها
منفذة في عمادة التطوير وتنمية المهارات على األقل.
( )6أن ال يقل كل برنامج تدريبيي عن  6ساعات تدريبية.
( )7أن تكون طبيعة ومحتوى البرنامج التدريبي في صميم تخصص العضو.
( )8أن يكون الترشيح للعضو بعد موافقة رئيس القسم والعميدات بالنسبة للكليات والعمادات المساندة.
( )9تقديم ما يثبت إتقان عضو هيئة التدريس للغة التي تقدم بها الدورة.
( )12عند قبول الترشيح لبرنامج تدريبي أو دورة خارج المملكة ال بد أن يوقع المتدرب تعهد بإعادة أمر اإلركاب أو ما
يكافئه ماليا ً في حال تخلفه عن حضور البرنامج.
( )11يُطلب من كل متدرب تقديم تقرير للعمادة موقعا ً من الرئيس المباشر بعد إتمام الدورة ،يبين فيه مدى تأثير الدورة على
عمله ومدى استفادته منها في أداء مهام عمله ،وما هو موكل إليه من أعمال ،وفق نماذج معدة.
س : 9ما هي ضوابط تدريب أعضاء الهيئة اإلدارية؟
جـ  )1( :أن يكون المرشح على رأس العمل و أن ال يكون في إجازة استثنائية.
( )2االلتزام بالتواريخ المحددة لوصول الترشيحات.
( )3يشترط للترشيح موافقة الرئيس المباشر.
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س : 12ما هي مدة التدريب المعتمدة للموظفـ/ـة من أعضاء الهيئة اإلدارية في العام ؟
جـ  :تحدد عدد األيام التدريبية الداخلية والخارجية لكل موظف بـ ( )22يوما ً تدريبيا ً في العام ال يحق له بعدها الترشيح ألي
دورات تدريبية داخلية بما في ذلك برامج معهد اإلدارة العامة ،أو دورات تدريبية خارجية إال في العام الذي يليه.
س : 11ما هي القواعد واألنظمة التي ينبغي على المتدرب من أعضاء الهيئة اإلدارية اإللمام وااللتزام بها؟
جـ  )1( :على المتدرب االلتزام بحضور كافة أيام وساعات التدريب ويستبعد من البرنامج إذا تجاوزت نسبة غيابه
 %22من الساعات التدريبية سواء كانت األيام متصلة أو منفصلة.
( )2يجوز إنهاء التدريب قبل انتهاء مدته إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك ،وفي هذه الحالة يعفى المتدرب من
إعادة ما صرف له خالل الفترة التي قضاها في التدريب ،ويتم احتساب المدة التي قضاها في التدريب في
الترقية.
س : 12ما هي شروط الترشيح للتدريب الخارجي بالنسبة للموظفـ/ـه من أعضاء الهيئة اإلدارية؟
جـ  .1 :أن يكون المرشح على وظيفة رسمية يتناسب مسماها أو طبيعتها مع محتوى البرنامج المرشح له.
 .2أن يكون المرشح قد حضر ثالث برامج تدريبية داخلية على األقل منفذة من قبل جهات مختلفة ،وتكون
احداها على األقل منفذة في عمادة التطوير وتنمية المهارات.
.3أن ال يقل كل برنامج تدريبيي عن  6ساعات تدريبية.
 .4أن يكون البرنامج التدريبي مناسبا ً للمسمى الوظيفي للموظف/ـــة ،أو لمهام العمل الفعلية.
.5أن ال يكون هناك برامج تدريبية في داخل المملكة مماثلة للبرنامج التدريبي الذي ترشح عليه العضو في
الخارج ،حسب لوائح وزارة الخدمة المدنية.
 .6أن ال يقل تقييم األداء الوظيفي للمرشح عن جيد جيدا خالل السنتين األخيرتين.
 .7أن ال تزيد مدة البرنامج عن ( )12يوم و ال تقل عن ( )5أيام للتدريب الخارجي.
 .8أن يكون الترشيح من رئيسات األقسام و العميدات بالنسبة للكليات والعمادات المساندة ،ومن المدير بالنسبة
لإلدارات والمراكز.
.9في حال قبول الترشيح لبرنامج تدريبي أو دورة خارج المملكة ال بد أن يوقع المتدرب تعهد بإعادة الرسوم
كاملة وأمر اإلركاب أو ما يكافئه ماليا ً في حال تخلفه عن حضور البرنامج.
.12يُطلب من كل متدرب تقديم تقرير للعمادة موقعا ً من الرئيس المباشر بعد إتمام الدورة ،يبين فيه مدى
استفادته منها في أداء مهام عمله ،وما هو موكل إليه من أعمال ،وفق نماذج معدة.
.11تقديم ما يثبت إتقان الموظف/ـــة للغة التي تقدم بها الدورة.
.12أن يكون الموظف/ـــة متميزاً في أدائه ومشهوداً له بالتزامه بالعمل.
س :13كيف يتم احتساب نصاب جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن من الدورات التدريبية بمعهد اإلدارة العامة ؟
جـ  :يتم احتساب نصاب أي جامعة من الدورات التدريبية بمعهد اإلدارة العامة عن طريقق قسقمة العقدد المتققدم علقى عقدد محقدد
"نسبة داخلية يقرها معهد اإلدارة العامة" غير معلنة للجهات الخارجية وهذه سياسة يتبعها المعهد مع كل الجهات.
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س : 14إذا زاد عدد المتقدمين لحضور دورات تدريبية عن النسبة المقررة فعلى ماذا تبنى المفاضلة بين المتقدمين من أعضاء
الهيئة اإلدارية ؟
جـ  :إذا زاد عدد المتقدمين لحضور الدورات التدريبية عن النسبة المقررة ،فتتم المفاضلة بينهم بنا ًء على المعايير التالية :
أ .عالقة البرنامج التدريبي بالمسمى الوظيفي للمتدرب.
ب .عالقة البرنامج التدريبي بمهام عمل المرشح.
ج .تقييم األداء الوظيفي للمرشح للتدريب خالل السنتين األخيرتين.
د .درجة االحتياج وفقا ً لتوصية الجهة المرشح منها الموظف.
هـ .تكون األفضلية لمن لم يشارك مسبقا ً أو لألقل مشاركة.
وفي حالة تساوي المرشحين فيما سبق ،تتم المفاضلة وفقا ً للحاصل على الدرجة األعلى حسب الجدول التالي :
م

العـــنــصــر

1/1
1/2
1/3
2/1
2/2
2/3
3/1
3/2
4/1
4/2

المؤهل

الخبرة
تقييم األداء الوظيفي
مالئمة البرنامج لطبيعة العمل

الدرجة
الثانوية
بكالوريوس
دراسات عليا
من  12-2سنوات
من  22-11سنوات
من  32-21سنوات
جيد جداً
ممتاز
مناسب جزئيا ً
مناسب كليا ً

الـمجمـــوع الـكلــي

5
12
15
15
22
12
22
25
22
42
011 - 55

س : 15ما هي آلية التسجيل والقبول في معهد اإلدارة العامة؟
جـ  :تتم عملية التسجيل والقبول من خالل نظام آلي في المعهد في قسم القبول والتسجيل بالقسم النسائي حيث يتيح للجهة تسقجيل
مرشحاتها لمدة أسبوعين ومن ثم يتم آليا ً ولمدة أسبوع فرز المرشحات لتحديد األكثر أحقية في الترشيح بنقا ًء علقى معقايير معينقة
أهمها:





مدى حصول المرشحة على برامج تدريبية في المعهد خالل آخر ( )6فصول تدريبية.
عدد أيام التدريب التي حصلت عليها المرشحة خالل آخر ( )6فصول تدريبية.
انسحاب المرشحة بدون عذر.
رغبة المرشحة في التدريب على برنامج معين من برامج المعهد.

س : 16ما الصالحيات التي يعتمدها مسؤول الترشيح بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن للقبول بمعهد اإلدارة العامة؟
جـ  :يصرف رقم سري لمسؤول الترشيح في جامعة األميرة نورة لتسجيل بيانات المرشح آليا ً "كما تم توضيحه في السؤال
السابق".
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س : 17هل يصرف بدل ل ُمدخالت البيانات بالجامعة ؟
جـ ُ :مدخالت البيانات ليس لهن بدل كون ما يقمن به من واجبات الوظيفة المناطة بهن ،ولقم تققم بهقذا العمقل خقارج وققت القدوام
الرسمي أو اإلجازات الرسمية باإلضافة إلى أن فترة الترشيح تستمر ألسبوعين وإدخال البيانات ال يستغرق وقت كبير.
س : 18ما األمور التي يجب على مدخلة البيانات مراعاتها لتقديم البيانات لمعهد اإلدارة العامة؟
جـ  :ترشيح ُمدخلة البيانات يتم من الجهة نفسها (وكالة :عمادة :إدارة  :كلية ) فعلى الجهة ال ُمرشحة مراعاة الدقة بترشيح ُمدخلة
البيانات كون ُمدخلة البيانات السفير المخول لكل جهة بتقديم البيانات لمعهقد اإلدارة بمصقداقية وشقفافية عقاليتين والبقد مقن تعبئقة
استمارة معهد االدارة وموافققة القرئيس المباشقر عليهقا وتكقون هقذه االسقتمارة داخليقة للجهقة نفسقها وتطلقب مقن الجهقة فقي حقال
استلزم األمر ذلك  ،والتدريب حق ُمشـــــــاع للجميع ال يحق المنع عنقه كونقه جــقـزء مقن الواجبقات الوظيفيقة وال يحقق للقرئيس
المباشر منع موظفيه من التدريب خاصة من اقتربقت ترقيقاتهم ،وققد نصقت المقادة ( )2/34مقن الئحقة التقدريب الصقادرة بققرار
كقل
مجلس الخدمة المدنية رقم  16وتاريخ 1398/2/19هـ بــ(عـــــــلى الجـهات الحكوميقة تمكقين موظفيهقا مقن تلققي التقدريب ٍ
في مجال اختصاصه  ،ويجب عليها أن تكفل لموظفيها التفرغ التام للتقدريب فقي البقرامج التقي تقتضقي طبيعتهقا ذلقك بنقا ًء علقى
توجيه جهة التدريب ).
س : 19كيف يتم الترشيح للدورات الخارجية؟
جـ  :يخضع الترشيح للدورات الخارجية إلى ضوابط التدريب بالجامعة بعد الرجوع إلى لوائح التدريب بوزارتي الخدمة المدنيقة
والتعلققيم العققالي ،بحيققث يجققب اسققتيفاء الشققروط التدريبيققة وباإلمكققان االطققالع علققى الالئحققة فققي موقققع عمققادة التطققوير وتنميققة
المهارات أو بالرجوع لمنسقات التدريب.
س : 22كيف يتم اإلعالن عن البرامج التدريبية؟
جـ  :يتم اإلعالن عن البرامج التدريبية في الجامعة بالتعميم من قبل عمادة التطوير وتنمية المهقارات كمقا يقتم اإلعقالن عنهقا فقي
موقع عمادة التطوير وتنمية المهارات.
س : 21هل يتم صرف بدل نقل عند حضور دورات معهد اإلدارة؟
جـ  :نعم يُصرف بدل نقل ،بحيث ترفع الجهة التابعة لها الموظفة خطاب إلدارة شؤون الموظفين مرفقق معقه صقورة مقن شقهادة
الدورة الصادرة من معهد اإلدارة.
س : 23هل يحق للموظفة الجمع بين دورتين مختلفتين في الوقت نفسه؟
جـ  :ال يحق للموظــفــ/ـة الجمع بين فرصتين تدريبيتين في الوقت نفسه بل يخير بين الفرصتين بعد الرجقوع إلقى آليقة وشقروط
الترشيح لكل برنامج تدريبي .
س : 24هل يتم الترشيح للبرامج التدريبية على المسمى الوظيفي األساسي أو العمل الفعلي الذي يمارسه الموظفـ/ـة؟
جـ  :يتم ترشيح الموظفـ/ـة بنا ًء على رغبته سواء كان المسمى األساسي أو الفعلقي .علمقا ً بقأن الترشقيح علقى المسقمى األساسقي
أعلى نقاط بالترقية والفعلي يدرب الموظــفــ/ـة على كل ما هو جديد بوظيفته الفعلية .
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س : 25عند التسجيل بدورات معهد اإلدارة العامة واالستعالم عن أحقد مقوظفي اإلدارة أو الجهقة تظهقر لنقا رسقالة أن الموظقف
يتبع جهة أخرى ؟ هل باإلمكان تالفي هذه المشكلة وإعطاءنا صقالحية مسقؤولي النظقام بالمعهقد بحيقث نسقتطيع تصقحيح ودمقج
بيان الموظف للجهة التي يتبع لها إلكترونيا ً دون اللجوء لمعهد اإلدارة العامة ؟مثال:موظفة نقلت خدماتها من جامعة الملك سعود
إلى جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن وعنقد ترشقيحها مقن قبقل جامعقة األميقرة نقورة بنقت عبقد القرحمن وإدخقال الســــقـجل
المدني يظهر لنا رسالة أن الموظفـ/ـة المستعلم عنهـ/ـا ليسـ/ت مقن ضقمن مقوظفي اإلدارة ويرجقى االسقتعالم عقن طريقق معهقد
اإلدارة العامة.
جـ  :لتالفي هذه المشكلة البد من تحديث بيانات منسوبي ومنسوبات الجهة التابع لها المرشحـ/ـة قبل بدء ترشيحات معهد اإلدارة
كاف ،علما ً بأن هذا من صالحية مسؤول النظام لدى المعهد وال تستطيع أي جهة الحصول عليها ،وفي حال حدثت مشكلة
بوقت
ٍ
البد من رفع أسماء وسجالت من لم يقبلهم النظام إلى عمادة التطوير وتنمية المهارات ليتسنى لنقا مخاطبقة معهقد اإلدارة إلجقراء
ما يلزم نحو ذلك.
س : 26لماذا تكرر البرامج التدريبية المقامة في معهد اإلدارة؟

جـ  :يتم تكرار البرامج التدريبية في البرامج التي عليها إقبال كبير من موظفي الدولة بهدف إتاحة الفرصة ألكبر عدد ممكن.
س : 27لماذا يتم التدريب بوفرة على البرامج التخصصية ويقل على البرامج ذات التخصصات العامة في معهد اإلدارة؟
جـ  :ألن الترشيحات تكون أعلى في البرامج ذات التخصصات العامة وبذلك تكون فرص القبول متدنية في البرامج التخصصقية
لذا يقوم المعهد بإلغاء البرامج التي يكون عدد الترشيحات عليها أقل مقن عشقر موظفقات وذلقك ألن تنفيقذ البقرامج بهقذا العقدد لقن
يحقق فاعلية التدريب ويكون سبب إلهدار الموارد.
س : 28لماذا ال يوجد برامج تدريبية تناسب فنيات المختبر في معهد اإلدارة؟
جـ  :ألن البرامج التخصصية لفئة فنيات المختبر ليست ضمن نطاق تخصص المعهد ،ويمكن لهن التقدم على البرامج العامة.
س : 29كيف يتم احتساب الحصة التدريبية لكل موظف للبرامج التدريبية التي يعقدها معهد اإلدارة؟
جـ  :حصة التدريب لكل موظف اثنا عشر يوما ً خالل السنة الواحدة تبدأ من أول دورة حصل عليها المرشح ،ويتم تحديد الحصة
التدريبية لكل جهة بنا ًء على حجم الجهة وحجم الترشيحات.
س : 32لماذا المسميات الوظيفية بمعهد اإلدارة العامة ليست مسميات دقيقة وأكاديمية؟
جـ  :المسميات الوظيفية في معهد اإلدارة صحيحة ودقيقة ومعتمدة على تصنيفات وزارة الخدمة المدنية.
س : 31كيف يتم احتساب النقاط ببرامج معهد االدارة للترقية؟
جـ  :يتم تحديد نقاط الترقية من قبل وزارة الخدمة المدنية على اعتبار أن كل اثنا عشر يوم تدريبي يعادل نقطة واحدة ألغراض
الترقية.

7

عمادة التطوير وتنمية المهارات

1434هــ

األســئلــة واألجــوبــة الشائعة التي تخص الـــتــدريب

س : 32هل بإمكان معهد اإلدارة تدريب موظفات صندوق الطالبات؟
جـ  :ليس لدى معهد اإلدارة مسميات لموظفي وموظفات صندوق الطالبات أو بند األجور كقون هقذه الفئقات تخضقع لتقدريب مقن
قبل وزارة العمل والعمال وبإمكان معهد اإلدارة تدريبهم في حال موافقة الرئيس المباشر ،ويققنن مسقماهم القوظيفي علقى حسقب
ما يكلف به من مهام وتكون مرتبتهم حسب المؤهل والخبرة ويقننها عمادة شقؤون الطالبقات ،كقون صقندوق الطالبقات يتبقع لهقذه
العمادة .كما أن عمادة التطوير وتنمية المهارات تنظم برامج تدريبية على مستوى عالي من الجقودة ،وتشقمل منسقوبات الجامعقة
ككل من أعضاء الهيئتين التعليمية واإلدارية بما في ذلك الموظفات على صندوق الطالبات.
س : 33هل يتم التدريب في معهد اإلدارة على مسمى الموظفة الفعلي؟
جـ  :يتم التدريب حسب توافق المسمى الوظيفي أو المهام الوظيفية الفعلية.
س : 34هل الفترة المتاحة إلدخال البيانات للدورات كافية ل ُمدخلة البيانات ؟
كاف من فتح باب
ت
ٍ
جـ  :الفترة كافية جداً على أن تقوم ُمدخلــ/ــة البيانات بتحديث بيانات المرشحين والمرشحات قبل وق ٍ
الترشيح.
س : 35ما مدى استحقاقية أي موظف الستخدام الرقم السري الخاص بمدخلة البيانات؟
جـ  :إن الرقم السري مرتبط بالسجل المدني الخاص ب ُمدخلــ/ــة البيانات ،وبإمكان ال ُمدخلـــ/ــة في حال تمتعها باإلجازة الرسمية
أو انقطاعها عن العمل فإنها تقوم بتكليف من ينوب عنها وبموافققة القرئيس المباشقر ،وفقي حقال عودتهقا بإمكانهقا أن تغيقر القرقم
السري الخاص بها .وقد صدر عدة تعميمات من وكالة الجامعة للدراسات والتطوير والمتابعة بهذا الشأن.
س : 36ما المقصود بمشروع برنامج االمتياز في التعليم والتّعلم ؟
جـ  :تم تصميم برنامج االمتياز في التعليم والتّعلم  F-PELTليتكون من ثالث مراحل رئيسية مقسمة كالتالي:
المرحلة األولى
وهي التدريب النظري حيث تتكون من اثنا عشر برنامج تدريبي كل برنامج مدته ثالثة أيام تدريبية.
المرحلة الثانية
وهي التدريب العملي حيث تتكون من ثالث تطبيقات عملية يجب أن تتم خالل شهرين لكل مجموعة تدريبية.
المرحلة الثالثة
وهي عبارة عن التواصل الدولي وتبادل الخبرات وتتكون من برنامج تدريبي خارجي وهي لمدة أسبوعين.
س : 37نظراً لكون برنامج االمتياز في التعليم والتّعلم من البرامج التي احدى مراحلة تتطلب تدريبا ً خارجيا ً فهل هذا يحد من
فرصة العضو للتدريب الخارجي؟
جـ  :إن مرحلة التطبيق في التدريب الخارجي لبرنامج االمتياز في التعليم والتّعلم ال تحد مطلقا ً من فرص تدريب العضو
خارجيا ً لدورات تدريبية أو حضور مؤتمر على حد سواء.

8

عمادة التطوير وتنمية المهارات

1434هــ

األســئلــة واألجــوبــة الشائعة التي تخص الـــتــدريب

س : 38ماهي الفترة التي من المفترض أن يتقدم بها العضو لحضور برنامج خارجي؟
جـ  :يجب على العضو أن يتقدم بطلب البرنامج التدريبي الخارجي بفترة زمنية ال تقل عن شهرين على األقل من تاريخ بدء
البرنامج.
س : 39كيف يتمكن العضو من معرفة مدى قبوله في أي برنامج تدريبي لدى عمادة التطوير وتنمية المهارات؟
جـ  :عند وصول استمارات الترشيح ألي برنامج تدريبي تابع لعمادة التطوير وتنمية المهارات ،فإنه يتم فرز االستمارات ومدى
مطابقتها لشروط القبول ومن ثم يتم إحاطة العضو برسالة بريد الكتروني تؤكد قبوله.
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ما خيص الئحة التدريب يف وزارة اخلدمة املدنية
س : 1من هي الجهة المخولة للموافقة على طلب التدريب الخارجي ؟ وماهي المدة ؟
جـ  :يصدر قرار االبتعاث للتدريب في الخارج من الوزير المختص بنا ًء على موافقة لجنة التدريب .ويجب أن يتضمن القرار
فترة التدريب بحيث تبدأ خالل السبعة أيام السابقة على تاريخ بدء الدورة ،أو تاريخ الحضور إلى مقر التدريب ،وتنتهي خالل
السبعة أيام التالية لتاريخ انتهاء الدورة.
س : 2هل يمكن تمديد فترة االبتعاث للتدريب الخارجي ؟
جـ  :ال يجوز تمديد فترة االبتعاث للتدريب في الخارج أكثر من المدة المحددة إال بعد موافقة رئيس لجنة االبتعاث والتدريب.
س : 3هل يحق للموظف/ــة المبتعث للتدريب الخارجي تغيير جهة التدريب أو برنامج التدريب ؟
جـ  :ال يجوز للموظف المبتعث للتدريب في الخارج تغيير جهة التدريب أو البرنامج المقرر إال بعد موافقة رئيس لجنة االبتعاث
والتدريب .
س : 4ماهي الحقوق والمزايا للموظف/ــة المبتعث للتدريب بالخارج ؟
جـ  -1 :يصرف للموظف المبتعث للتدريب في الخارج أيا ً كان المؤهل الذي يحمله ما يعادل بدل االنتداب عن الثالثين يوما ً
األولى ،ويصرف له في المدة الزائدة المكافأة الشهرية التي تصرف للطالب المبتعث للدراسة في المرحلة الجامعية في
نفس البلد وذلك باإلضافة إلى راتبه الشهري وفقا ً للمادة ( )15من الئحة التدريب في وزارة الخدمة المدنية.
 -2يصرف للموظف المبتعث للتدريب في الخارج المخصصات التي تصرف للموظف المبتعث للدراسة في المرحلة
الجامعية إذا كانت مدة التدريب ستة أشهر فأكثر؛ ونصفها إذا كانت المدة أقل من ذلك وفقا ً للمادة (.)16
 -3في حالة ابتعاث الموظف للتدريب في الخارج بنا ًء على منحه ،ال تصرف له المخصصات المنصوص عليها في
المادتين (  ) 16 – 15إالا إذا كانت المنحة أقل منها فيصرف له الفرق.
 -4تتحمل الجهات الحكومية رسوم التدريب ونفقات عالج مبتعثيها للتدريب في الخارج على أن يعامل من حيث نفقات
العالج معاملة الطالب المبتعث للدراسة.
 -5يبدأ صرف استحقاقات الموظف المبتعث للتدريب في الخارج من تاريخ توجهه إلى مقر التدريب على أن ال يسبق
الموعد المحدد لبدء فترة التدريب المنصوص عليها في قرار ابتعاثه.
 -6يُصرف للموظف المبتعث للتدريب في الخارج لسنة فأكثر إذا اجتاز الدورة التدريبية بنجاح ما يعادل مكافأة شهر وذلك
لقاء نفقات نقل أمتعته وكتبه.
س : 5ما الهدف من التحاق الموظف ببرنامج تدريبي؟
جـ  :يهدف التدريب إلى رفع كفاية موظفي الدولة إلى درجة تمكنهم من أداء واجبات العمل على وجه أفضل ،و ذلك عن طريق
حضور حلقات ودورات تدريبية بقصد اكتساب الخبرة في أحد األجهزة العامة أو الخاصة سواء في الداخل أو في الخارج.
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س : 6كيف تحدد بداية ونهاية الدورة التدريبية في الخارج؟
جـ  :حسب ما ورد في المادة ( )12/34من الئحة التدريب فإن بداية الدورة التدريبية في الخارج و نهايتها تحدد من تاريخ
مغادرة الموظف إلى مقر التدريب وعودته منه على أن تكون المغادرة و العودة خالل السبعة أيام السابقة على بدء الدورة
التدريبية و التالية النتهائها.
وهذا يعني أنه ليس بالضرورة احتساب بداية الدورة قبل أسبوع من بدايتها وبعد أسبوع من نهايتها ألن هذا هو الحد األقصى
الذي ال يجوز تجاوزه عند تحديد بداية التدريب ونهايته.
وما ذكر أعاله يقتصر على صرف المزايا المالية ،أما غير ذلك فيقتصر تحديد االستفادة من الدورة في الحدود الفعلية لها.
س : 7متى تصرف المستحقات المالية للموظف المبتعث للتدريب؟
جـ  :ورد في تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم  14و تاريخ 1423/4/1هـ أن بدء صرف المخصصات الشهرية للموظف
المبتعث للتدريب تبدأ بعد الثالثين يوما ً األولى من بداية فترة التدريب على اعتبار أن الثالثين يوما ً األولى قد تم صرفها كبدل
انتداب.

11

عمادة التطوير وتنمية المهارات

1434هــ

األســئلــة واألجــوبــة الشائعة التي تخص الـــتــدريب

ما خيص الئحة التدريب واالبتعاث يف وزارة التعليم العايل
س : 1ما مدى استحقاق الموظف المتدرب الذي انقطع أثناء فترة التدريب للمكافأة المقررة بموجب أحكام الئحة التدريب؟
جـ  :إ ن الموظف إذا التحق بالدورة وانقطع عنها فإنه يستحق المكافأة المقررة بموجب الئحة التدريب عن الفترة التي قضاها في
التدريب فقط وال تحتسب الفترة لألغراض الوظيفية لعدم إكمال البرنامج بنجاح.
س : 2هل يمنح الموظف المبتعث للتدريب في الخارج مكافأة عن العمل اإلضافي إذا شمل التدريب عطلة العيد الرسمية؟
جـ  :ال يستفيد الموظف المبتعث للخارج للتدريب إذا تخلل فترة التدريب إجازة رسمية من المكافأة المقررة لمن يكلف بالعمل
اإلضافي في أيام العطل الرسمية ألنه في هذه الحالة يخضع لقواعد التدريب.
س : 3ما مدى استحقاق الموفد للتدريب خارج مقر عمله لبدل النقل باإلضافة إلى بدل االنتداب؟
جـ  :بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم  283في 1422/7/22هـ يتم اعتبار تلك الفترة انتدابا ً ويصرف للموفد ما يصرف
للمنتدب من بدل االنتداب وبدل النقل لهذه األيام الرتباط البدلين معا ً وفق المادة ( )1/27(-)1/22من اللوائح التنفيذية لنظام
الخدمة المدنية.
س:4
 .1تنص الفقرة أوالً من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( )491/1وتاريخ 1418/3/4هـ على أنه (ال يصرف للموظف
المتدرب بدل نقل إضافي أو بدل ترحيل) فهل المقصود هو إيقاف صرف بدل النقل أثناء فترة التدريب أم بعد الثالثة أشهر؟
 .2هل يستحق المتدرب بالداخل بدل تنقالت إضافي شهري حسب ما نصت عليه المادة ( )25/34من الالئحة بعد أن تم إلغاء
مكافأة التدريب المنصوص عليها في المادة ()24/34؟
جـ  :إن بدل النقل اإلضافي للموظف المتدرب قد نُص عليه في المادة ( )25/34من الئحة التدريب وفقا ً لما يلي (يصرف لمن
يلحق بدورة تدريبية في الداخل بدل تنقالت إضافي شهري بقدر بدل التنقالت الشهري المستحق لمرتبته) .وحيث أن الفقرة أوالً
من قرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه قد نص في عجزها ( ...وال يصرف له بدل نقل إضافي أو بدل ترحيل) فإن النص
على ذلك النحو قد ورد مطلقا ً مما يعني عدم استحقاق المتدرب في بلد غير البلد الذي يعمل فيه لهذا البدل مطلقا ً حيث لم يشر في
القرار إلى أنه ال يصرف له البدل بعد الثالثة األشهر األولى ،أما بالنسبة للمتدرب داخل البلد الذي يقع فيه مكان عمله فلم ينص
القرار على عدم صرف البدل المشار إليه له ،وأن المادة التي أقرت صرفه الزالت قائمة حيث لم يلغها قرار مجلس الخدمة
المدنية السابق الذكر وبالتالي استمرار أحقيته لهذا البدل.
س : 5ما الضوابط المحددة لمنح مكافأة التفوق؟
جـ  :سبق وصدر عن وزارة التعليم العالي تعميم لجنة التدريب واالبتعاث رقم ( )32في 1398/5/29هـ متضمنا ً الضوابط
المحددة للمتفوقين المنصوص عليها في المادة ( )32/34من الالئحة وتحت الفقرة ( )8من هذه الضوابط نص على أن قرار
منح مكافأة التفوق يصدر من الوزير أو الرئيس المختص بناء على توصية جهة التدريب .وعلى ذلك فإن توصية جهة التدريب
أساسية في منح هذه المكافأة حيث أن جهة التدريب هي المختصة بتحديد المتفوق وفقا ً للضوابط .ويتساوى في هذا إن كانت هذه
التوصية تصدر من جهة التدريب فور انتهاء المتدرب من برنامجه التدريبي أم بناء على خطاب من مرجعه يطلب فيه من جهة
التدريب تحديد ما إذا كان المتدرب متفوقا ً وفقا ً لنص المادة المذكورة أعاله وبالتالي يستحق المكافأة أم ال.
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س : 6ما الكيفية التي يعامل بها المتدرب ماليا ً عن دورة تدريبية جزء منها في الداخل وجزء في الخارج؟
جـ  :يتم معاملة المتدرب ماليا ً في هذه الحالة على الوجه التالي:
 الجزء الذي في الداخل يعامل ماليا ً معاملة المتدرب في الداخل. الجزء الذي في الخارج يعامل ماليا ً معاملة المتدرب في الخارج.س : 7كيف تتم معاملة موظف مبتعث للتدريب خارج المملكة وتطلب برنامجه التدريبي سفره خارج المدينة التي يعقد بها
البرنامج الستكمال متطلبات التدريب بالبرنامج؟
جـ  :طالما أن مقتضيات إكمال البرنامج تتطلب سفر المتدرب من المدينة التي بها مقر التدريب إلى مدينة أخرى فإنه بالتالي
يستحق تذاكر أركاب إلى المكان الذي يتطلبه التدريب.
س : 8ما مدى استحقاق موظف ابتعث للتدريب في الخارج بدورة تزيد مدتها عن ستة أشهر ميالدية لصرف تذاكر إركاب
ألفراد أسرته؟
جـ  :الذي يؤخذ به عند احتساب مدة الدورة وما يترتب على ذلك من مزايا هو تقويم أم القرى ،كما ورد في نص المادة ()1/42
من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية ،فإذا كانت مدة الدورة تزيد عن ستة أشهر بتقويم أم القرى فإن الموظف يستحق
صرف تذاكر إركاب ألفراد عائلته وفقا ً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( )283في 1422/7/22هـ.
س : 9هل يتم احتساب المدة التي مكثها الموظف في التدريب لألغراض الوظيفية؟
جـ  :إن النص الوارد في المادة ( )21/34من الئحة التدريب ،والمضاف إلى هذه المادة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم
( )721في 1422/7/4هـ أعطى لجنة التدريب صالحية النظر في عدم احتساب المدة التي مكثها الموظف في التدريب كخبرة
لألغراض الوظيفية ،بحيث يكون للجنة التدريب أن تقرر عدم احتساب مدة التدريب لغرض الترقية أو المسابقة وذلك في حالة
إخالل المتدرب بواجبات التدريب ،أو كان سبب انتهاء التدريب بأمر عائد إليه ،بما في ذلك عدم احتساب المدة التي مكثها
الموظف في التدريب ضمن المدة الالزمة للبقاء بالمرتبة لغرض الترقية.
س : 12ما مدى استحقاق الموظف المتدرب لمكافآت وبدالت التدريب عن فترة إجازات األعياد التي تقع أثناء مدة برنامج
الدورة؟
جـ  :يستحق الموظف المتدرب مكافآت وبدالت التدريب عن فترة إجازات األعياد ألن تلك اإلجازات كغيرها من اإلجازات
الرسمية تدخل ضمن فترة التدريب إذا وقعت خاللها ،كما هو الحال بالنسبة لالنتداب على أن المرجع في تحديد فترة التدريب
هو القرار الصادر بالموافقة على حضور الموظف لبرنامج التدريب ،وتكون الفترة المحددة في القرار بأكملها فترة تدريب
بغض النظر عما يكون قد تخللها من إجازات رسمية.
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س : 11ما مدى إمكانية تطبيق أحكام الئحة تدريب الموظفين على المستخدمين والعمال المعينين على بند األجور في حالة
الحاجة إلى إلحاقهم بدورات تدريبية؟
جـ ( :أ) تنص المادة ( )9من الئحة المستخدمين على أن (يصرف لشاغلي وظائف المستخدمين البدالت
والمكافآت والتعويضات والمزايا التي تصرف لشاغلي المرتبة األولى من نظام الخدمة المدنية...إلخ.
كما تنص المادة ( )14من الئحة المستخدمين على أنه (فيما لم تنظمه المواد السابقة تسري قواعد نظام
الخدمة المدنية ولوائحه على المستخدمين).
(ب) تنص المادة ( )11من الئحة المعينين على بند األجور على أن (يعامل المعينون على بند األجور من
حيث ساعات العمل واإلجازات والعطل الرسمية والبدالت بما فيها بدل النقل والعالوة اإلضافية والمكافأة
التشجيعية والتدريب طبقا ً لما هو مقرر لشاغلي وظائف المستخدمين).
وعلى ضوء النصوص المتقدمة فإن الئحة التدريب تسري على المستخدمين والعمال المعينين على بند األجور متى ما
توافرت لديهم الضوابط المحددة لذلك ،ويمكن تدريب المستخدمين والعمال المعينين على بند األجور للرفع من مستواهم في
مجال طبيعة عملهم أو في حالة الرغبة إلى إعدادهم وتوجيههم لمجاالت عمل جديدة.
أما العمال المعينون على بند الوظائف المؤقتة والعمال المعينون على بند التشغيل والعمال المعينون طبقا ً لنظام العمل
والعمال فليس في أنظمة هذه الفئات إحالة إلى الئحة التدريب .كما ال تتضمن األنظمة التي تسري عليهم على قواعد خاصة
بالتدريب وكذلك ال تطبق عليهم الئحة التدريب.
س : 12كيف يتم تطبيق قرارات لجنة التدريب بشأن حسم نسبة من مكافأة المبتعث الشهرية لقاء تأمين السكن والطعام للمتدرب
إذا كانت مدة التدريب ثالثين يوما ً أو أقل من ثالثين يوما ً أو أكثر؟
جـ  :إن وضع قاعدة تحكم هذا الموضوع ال تقتصر فقط على المتدرب في الخارج لمدة ثالثين يوما ً فأقل وإنما تشمل التدريب
في الخارج مهما كانت مدته .إذ أن المتدرب سوف يعامل في الشهر األول معاملة المنتدب من حيث المكافأة مهما كانت مدة
تدريبية.
ولذا فإن قرارات اللجنة ال يتعارض مع ما ورد في الفقرة األخيرة من المادة ( )2/22من الالئحة التنفيذية لنظام الخدمة
المدنية التي تنص على عدم جواز تأمين السكن والطعام للمنتدب في الخارج ،ألن المنع في مثل هذه الحاالت خاص بالمنتدب
لمهمة رسمية ،وال يشمل ذلك المتدرب في الخارج ،وإذا كانت المادة ( )15/34من الئحة التدريب نصت على أن يصرف
للموظف المبتعث للتدريب في الخارج ما يعادل بدل االنتداب عن الثالثين يوما ً األولى فإن ذلك ال يعني أن المتدرب في هذه
الفترة في حكم المنتدب بل إن األمر ال يتعدى تقدير المكافأة التي يستحقها في هذه الفترة بمكافأة المنتدب.
وعليه فإن قرارات اللجنة المشار إليها تعتبر سارية المفعول خالل فترة التدريب في الخارج بما فيها فترة الثالثين يوما ً
األولى ،فإذا تم تأمين السكن والطعام للمتدرب يحسم ما يعادل ( )%52من المكافأة الشهرية المعتادة بما فيها فترة الثالثين يوما ً
األولى ويحسم م ن مكافأة هذه الفترة بقدر الحسم من مكافأة بقية أشهر التدريب دون النظر إلى كون المتدرب يتقاضى ما يعادل
بدل االنتداب في هذه الفترة ألن هذه المكافأة ليست هي األصل وإنما األصل هو ما يتقاضاه من مكافأة تعادل مكافأة الطالب
المبتعث للدراسة في المرحلة الجامعية ،وهذه المكافأة هي األصل التي يجب أن ينظر إليه في تأمين السكن والطعام أو أحدهما.
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س : 13ما مدى إمكانية صرف مكافأة للموظف المبتعث لقاء تفوقه وحصوله على تقدير ممتاز في البرنامج التدريبي؟
جـ  :لم يرد في الئحة التدريب الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( )16في 1389/2/29هـ ما يجيز صرف مكافأة
تفوق للموظف المبتعث للتدريب في الخارج لقاء تفوقه في البرنامج المبتعث من أجله .وما ورد في المادة ( )32/34من الالئحة
هو خاص بالموظف المتدرب في الداخل ألن ذلك يعتبر حكم مقيد غير مطلق وتعميم لجنة التدريب رقم ( )32في
1398/5/29هـ قد تضمن الضوابط التي بموجبها يستحق المتدرب مكافأة التفوق ولم تتطرق الستحقاق المتفوق في الخارج
للمكافأة ،حتى وإن كان هناك توصية من جهة التدريب بذلك.
س : 14ما مدى استحقاق الموظف المتدرب الذي لم يوفق بالنجاح في برنامج الدورة التدريبية للمزايا المالية الواردة في الئحة
التدريب؟
جـ  :الموظف الموفد أو المبتعث للتدريب الذي التحق بدوره تدريبية وواظب على حضورها ولكنه في نهاية الدورة لم يوفق
بالنجاح ،ففي هذه الحالة وبعد اقتناع الجهة اإلدارية التي يعمل فيها الموظف بوجاهة األسباب التي وردت لها من جهة التدريب
بعدم نجاحه في الدورة وفقا ً للتقارير المنصوص عليها في المادة ( )27/34من الئحة التدريب ،فإنه ليس هنا مانعا ً من استحقاق
الموظف المتدرب في الداخل أو الخارج للمزايا المالية المنصوص عليها في الئحة التدريب خالل مدة الدورة ألن االستحقاق
لهذه المكافآت والمخصصات غير مشروط بالنجاح في التدريب مع مالحظة عدم استفادة الموظف من التدريب في المجاالت
الوظيفية لعدم اجتياز برنامج الدورة بنجاح.
س : 15هل يمكن صرف مكافأة تفوق للموظف الذي حضر برنامجا ً في اللغة اإلنجليزية في الداخل وحصل على تقدير ممتاز؟
جـ  :إن الموظف المتفوق في برنامج اللغة اإلنجليزية ال يستحق أن يصرف له مكافأة التفوق المنصوص عليها في المادة
( )32/34من الئحة التدريب لقاء حصوله على تقدير ممتاز ،ما لم تكن طبيعة عمل وظيفة المتدرب لها عالقة مباشرة ببرنامج
اللغة كأن تكون وظيفته مترجم لغة أو مدرس لغة إنجليزية .وذلك وفقا ً لما ورد في ضوابط صرف المكافأة الواردة بالسياسة
العامة للتدريب.
س : 16ما مدى إمكانية تدريب موظف في مجاالت ال تخدم الوظيفة المثبت عليها؟
جـ  :إن تدريب الموظف في مجاالت مختلفة وال تخدم بعضها طبيعة عمل الوظيفة أمر ليس له حكم في الئحة التدريب ومن ثم
فال يعد ممنوعا ً خصوصا ً إذا كان التدريب على لغة من اللغات الحية أو غير ذلك من المجاالت ،وعلى ضوء ذلك فإنه يجب
التفريق بين أمرين:
 .1المعاملة المالية للمتدرب ،فإذا رشحت الجهة اإلدارية موظفها البتعاثه للتدريب وتم الحصول على قرار موافقة لجنة
التدريب على ذلك فإن الموظف في هذه الحالة يعامل من الناحية المالية وفقا ً لالئحة التدريب عن المدة التي استغرقها
التدريب.
 .2االستفادة من التدريب من الناح ية الوظيفية (مسابقة أو مفاضلة) :ففي هذه الحالة يجب أن يكون التدريب في مجال
طبيعة عمل الوظيفة ،فإذا لم يكن في طبيعة عمل الوظيفة فإنه ال يستفاد من التدريب حسبما ورد بدليل التصنيف.
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س : 17كيف يعامل الموظف الذي يعمل خارج المملكة في حالة التحاقه بالتدريب داخل أو خارج الدولة التي فيها مقر عمله؟
جـ  .1 :عند التحاق الموظف الذي يعمل في الخارج بالتدريب في المدينة التي بها مقر عمله يعامل معاملة
الموظف الملتحق بالتدريب داخل مقر عمله وفقا ً لالئحة التدريب.
.2عند التحاق الموظف الذي يعمل خارج المملكة بالتدريب خارج مقر عمله داخل الدولة التي يعمل فيها
الموظف يعامل معاملة الموظف الملتحق بالتدريب خارج مقر عمله وفقا ً لالئحة التدريب.
.3عند التحاق الموظف الذي يعمل في الخارج للتدريب خارج الدولة التي يعمل فيها يعامل معاملة الموظف
الملتحق بالتدريب خارج المملكة وفقا ً لالئحة التدريب.
س : 18ما مدى إمكانية صرف البدالت المقررة للموظف المتدرب في الداخل والخارج؟
جـ  :يجوز صرف البدالت المقررة للموظف المتدرب في الداخل والخارج حيث أن التدريب يعتبر جزءاً من واجبات العمل
النظامية انطالقا ً من نص المادة ( )34من نظام الخدمة المدنية ويستثنى من ذلك بدل المناطق النائية فصرفه مرتبط بمكان العمل
وليس بطبيعته.
س : 18ما هي الدرجة المستحقة إلركاب الموظف المبتعث للتدريب في الخارج؟
جـ  :نصت المادة ( )7/27من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة للخدمة المدنية على أن يكون اإلركاب بالطائرة وفق الدرجات
اآلتية:
(أ) درجة أولى لموظفي المرتبة العاشرة فما فوق.
(ب) درجة سياحية لما عدا ذلك من الموظفين.
وهذا النص عام ويشمل جميع تذاكر اإلركاب التي تصرف وفق أحكام نظام الخدمة المدنية ولوائحه بما في ذلك التذاكر
المستحقة للموظف المبتعث للتدريب في الخارج وعائلته في حالة مرافقتهم له طبقا ً للضوابط المنصوص عليها بقرار مجلس
الخدمة المدنية رقم  283في 1422/7/22هـ وذلك ألن التدريب جزء من واجبات الوظيفة فيدخل في النص العام المنظم
لصرف التذاكر.
س : 19كيف يعامل الموظف المتدرب في الداخل أو الخارج في حالة إصابته بمرض وحصوله على إجازة مرضية؟
جـ  :التدريب يعتبر من واجبات الوظيفة سواء كان ذلك في داخل المملكة أو خارجها ومتى أصيب الموظف الموفد أو المبتعث
للتدريب بمرض وأدى إلى انقطاعه عن التدريب وحصل على إجازة مرضية بموجب تقارير طبية ،فإن هذه الفترة تعتبر إجازة
مرضية ويعامل الموظف في هذه الحالة على ضوء إجراءات الئحة تقارير منح اإلجازات المرضية ويستحق المتدرب المكافآت
والمخصصات المقررة خالل هذه الفترة بشرط أن يعود إلكمال الدورة بعد انتهاء اإلجازة المرضية ،أما إذا كانت الدورة تنتهي
خالل فترة اإلجازة المرضية فإنه ال يستحق مكافآت ومخصصات التدريب إال عن الفترة التي قضاها فعالً في التدريب.
س : 22ما مدى جواز نقل الموظف الموفد أو المبتعث للتدريب خالل فترة حضوره برنامج تدريبي؟
جـ  :ليس هناك ما يمنع من جواز نقل الموظف المبتعث للتدريب من وظيفة إلى أخرى داخل الجهة اإلدارية أو من جهة إلى
جهة أخرى.
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س : 21ما مدة نظامية حسم أيام الغياب من الراتب والبدالت ومكافآت التدريب على الموظف المتدرب الذي يتأخر ويتغيب عن
بعض أيام برنامج الدورة التدريبية؟
جـ  :إذا تأخر أو غاب الموظف المتدرب عن بعض أيام الدورة التدريبية فإنه يتم حسم أيام الغياب من الراتب والبدالت
والمكافآت التدريبية وفقا ً لنص المادة ( )21/27من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية التي تنص على (يجوز للجهة حسم
أيام غياب الموظف عن العمل من رصيده من اإلجازات العادية إذا قدم الموظف عذراً تقبله الجهة ،أما إذا لم يكن له رصيد من
اإلجازات فتحسب غيابا ً بعذر ال يستحق عنها راتباً ،ويتم جمع ساعات غياب الموظف ومعاملتها وفق هذه القاعدة ) من اللوائح
التنفيذية لنظام الخدمة المدنية وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم  1864في 1394/9/27هـ والذي نص على أنه إذا ُحسم راتب
الموظف عن األيام التي تغيبها حسم الراتب وكافة ما يستلم من عالوات وبدالت لأليام التي تغيبها.
س : 22ما مدى استحقاق الموظف الموفد للتدريب في الداخل للمزايا المالية التي نصت عليها الئحة التدريب في حالة قيام جهة
التدريب بتأمين السكن فقط؟
جـ  :إن قيام جهة التدريب في الداخل بتأمين السكن فقط للموظف الموفد للتدريب ال يؤثر فيما يصرف له من مزايا مالية وليس
في النظام أو الالئحة ما يجيز إنقاص المزايا المالية في حالة تأمين السكن للموفد للتدريب في الداخل.
س : 23ما مدى استحقاق الموظف المتدرب للمكافآت والبدالت الواردة في الئحة التدريب أثناء إجازة الفصل التدريبي؟
جـ  :يستحق الموظف المتدرب للمكافآت والمخصصات والبدالت المنصوص عليها في الالئحة خالل إجازة الفصل التدريبي،
ذلك إن تلك اإلجازة تعتبر جزءاً من فترة التدريب ،فلوال تقدير الجهة المسؤولة عن التدريب ألهمية وضرورة تلك اإلجازة
لتجديد نشاط المتدربين لإلقبال على التدريب ،لما قررتها فهي في حقيقة األمر تعتبر جزءاً من فترة برنامج التدريب إضافة إلى
وقوعها ضمن مدة التدريب حيث لم تكن في نهايته ولم يكلف الموظف أثناءها بالعودة إلى عمله.
س : 24ما مدى جواز احتساب فصل من فصول برنامج الدورة التدريبية إذا كان البرنامج مجزأ إلى فصول تدريبية؟
جـ  :إذا كان برنامج الدورة التدريبية مجزأ إلى فصول تدريبية فال يجوز احتساب مدة أي فصل من فصول هذا البرنامج ما لم
يكمل المتدرب جميع فصول البرنامج المقرر ويجتازه بنجاح.
س : 25ماهي شروط صرف مكافآت ومخصصات الموظف المبتعث؟
جـ  :ال يوجد أي شروط لصرف مكافآت ومخصصات الموظف المبتعث للتدريب في الخارج عدا ما ورد في المادة ()19/34
من الئحة التدريب التي تشترط أال يسبق الصرف الموعد المحدد لفترة التدريب المنصوص عليها في قرار االبتعاث.
كما أنه ال يشترط للصرف تقديم أي مستندات لعدم النص على هذا الشرط.
أما بالنسبة لوقت صرف هذه المكافآت والمخصصات فإنها تختلف بحسب اختالف طبيعة هذه المخصصات حيث نجد أن
بعضها يمكن صرفه من وقت ابتداء السفر الفعلي مثل مكافأة ما يعادل بدل االنتداب عن الشهر األول من التدريب إذا كانت مدة
الدورة تزيد على ال شهر أو للمدة المحددة للدورة إذا كانت مدتها أقل من الشهر ،بينما البعض اآلخر يصرف أثناء التدريب،
وهكذا ...إلخ.
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س : 26ما مدى شمول زوج وأوالد الموظفة المبتعثة للتدريب لمدة ستة أشهر فأكثر لبدل العالج والمكافأة الشهرية حسب جدول
المخصصات؟
جـ  :الزوجة المبتعثة تستحق ما يستحقه الزوج المبتعث للتدريب لمدة ستة أشهر فأكثر من مخصصات للزوج واألوالد استناداً
لنفس النصوص التي تعطي الزوج هذا الحق.
س : 27ما مدى استفادة موظف أُنهيت بعثته قبل حصوله على المؤهل العلمي الذي ابتعث من أجله؟
جـ  :عدم استفادة الموظف في هذه الحالة حسب مانصت عليه المادة ( )24من الئحة أحكام االبتعاث المتضمنة إعطاء الموظف
المبتعث مهلة بعد انتهاء دراسته وقبل مباشرته العمل وذلك لخصوصية هذا النص لمن كان على رأس البعثة وحصل على
المؤهل العلمي الذي ابتعث من أجله في الوقت المحدد لذلك.
س : 28كيف يعامل الموظف الملتحق بالدورة اإللزامية للمبتعثين التي تنفذها بعض مؤسسات التعليم العالي؟
جـ  :تعتبر الدورة المشار إليها من قبيل الدورات التوعوية التي ال تدخل ضمن مفهوم التدريب المشمول بالئحة التدريب ،ولذلك
يعامل الموظف الملتحق بهذه الدورة التي تقام خارج المدينة التي بها مقر العمل وفقا ً لضوابط االنتداب.
س : 29هل يحق للموظف االلتحاق بدورة تدريبية بالداخل في سنة التجربة وهل تحتسب فترة التدريب من ضمن سنة التجربة؟
جـ  :ال يوجد ما يمنع نظاما ً من التحاق الموظف في سنة التجربة بإحدى الدورات التدريبية التي تقام بأحد مراكز أو معاهد
التدريب بالداخل ،وتحتسب فترة التدريب من ضمن سنة التجربة باعتبار أن التدريب يعتبر جزءاً من واجبات الوظيفة مع
مالحظة ما ورد في الئحة التدريب من قواعد بالنسبة للتدريب في الخارج.
س : 32ما مدى جواز احتساب المدة المسموح بها للذهاب إلى مقر التدريب والعودة منه ضمن مدة التدريب عند احتسابها
كخبرة مضاعفة؟
جـ  :وردت النصوص صريحة في اقتصار مدة التدريب على فترة التدريب فقط ،أما الفترة السابقة على بدء الدورة والالحقة لها
التي يمسح للمتدرب فيها التغيب عن العمل وهي ما يقتضيه التدريب من استعداد للسفر إلى مقر التدريب أو الرجوع منه فال
تحتسب ضمن مدة التدريب الفعلية.
س : 31هل يصرف للموظف المتدرب بدل نقل إضافي بغض النظر عن مكان ووقت التدريب؟
جـ  :تنص المادة ( ) 25/34من الئحة التدريب على صرف بدل نقل إضافي شهري بقدر بدل النقل المستحق لمرتبة الموظف
وهذه المادة جاءت مطلقة والمطلق يبقى على إطالقه والتدريب جزء من واجبات الوظيفة ويصرف للمتدرب ما نصت عليه
الالئحة بغض النظر عن مكان التدريب وسواء كان التدريب خارج وقت العمل أو في ساعات العمل بشرط أن يكون مكان
التدريب في الجهات التي وافقت أو توافق عليها لجنة التدريب.
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س : 32ما مدى استحقاق الموظف المبتعث للتدريب في الخارج لدورة تدريبية مدتها أقل من شهر أو أكثر للمكافآت
والمخصصات المقررة لمدة تدريب أقل من ستة أشهر؟
جـ  :الموظف المبتعث في الخارج يستحق عن الثالثين يوما ً األولى من فترة التدريب ما يعادل بدل االنتداب وفقا ً للمادة
( ) 15/34من الئحة التدريب ،وإذا كانت مدة الدورة أقل من ذلك فإنه ال يستحق بدل االنتداب إال عن أيام التدريب المحددة في
قرار االبتعاث.
أما بال نسبة لنصف المخصصات فإنه يستحقها باإلضافة لبدل االنتداب مادام أن فترة التدريب أقل من ستة أشهر ،حتى ولو
نقصت تلك الفترة عن الثالثين يوماً ،وذلك وفقا ً للمادة ( )16/34من الئحة التدريب ،والتي جاءت مطلقة في المدة التي أقل من
ستة أشهر ،ولم تفرق بين الثالثين يوما ً األولى وغيرها ،وإنما الشيء الذي ال يصرف إال بعد الثالثين يوما ً األولى فهي المكافأة
الشهرية فقط.
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