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 تدريب أعضاء اهليئة التعليمية ضوابطأوالً: 
 استحقاق التدريب

 ة المشاركة في البرامج والدورات على أن ال يكون المرشح: ييحق ألعضاء الهيئة التعليم  (1)

 تفرغ علميفي  -
 له قرار ندب أو إعارة صدر -
 ألي جهة حكومية أو خاصة ا  أو موفد ا  متفرغ ا  عمل مستشار ي -
 في مهمة علمية -
 في إجازة استثنائية  -
 بالعمل خالل اإلجازة الصيفية . مكلف -

نسنبة  اعتذر عنن االلتحناق أو انسنحب أو تجناوز أو تدريبالعن  انقطع أال يكون المتدرب قد  (2) 
الغياب الخاصة بااللتحاق ببرنامج تندريبي داخلني أو خنارجي منن البنرامج التني قامنت الجامعنة بندفع 

مضني إال بعند للتندريب  يرشنحال  بحين ، جهة االختصنا تقبله بدون عذر مبرر رسومها التدريبية 
فصل دراسي للدورات داخل الجامعة وسننة للندورات داخنل المملكنة وسننتين خارجهنا منن تناري  نهاينة 

 كمله. يالبرنامج الذي لم 

 االلتزام بالتواري  المحددة لوصول الترشيحات. (3) 

النننرئي   موافقنننةالهيئنننة التعليمينننة منننع ضنننرورة مباشنننرة منننن عضنننو  للتننندريب الترشنننيح يقننندم طلنننب (4) 
 المباشر.
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 االلتزام واالنتظام يف التدريب

 تستبعد من البرنامج إذا تجاوز يو بحضور كافة أيام وساعات التدريب  أن يلتزم المتدرب (5) 
 % من الساعات التدريبية سواء كانت األيام متصلة أو منفصلة.02 غيابهنسبة 

 جهة االختصا ،ه لها إال بعذر تقبل هعتذار عن الدورة التي تم ترشيحاال للمرشحال يحق  (6) 
وشهر على األقل  ،قل للبرامج الداخليةعلى أن يكون ذلك قبل بدء البرنامج بمدة أسبوع على األ

 .ال تحتسب من الفر  المتاحة له وفي حال قبول عذره، للبرامج الخارجية

ُيعفى مدته إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك وفي هذه الحالة  انتهاءيجوز إنهاء التدريب قبل  (7) 
المتدرب من إعادة ما صرف له خالل الفترة التي قضاها في التدريب وتكون له األولوية في 

 الترشيح عند عقد الدورة الحقا .

 

 التدريب اخلارجي

ثال  برامج  انهائهببرنامج تدريبي خارجي في حال االلتحاق  لعضو الهيئة التعليمية يحق (8) 
 تدريبية داخلية على األقل في عام واحد.

 

 عامة قواعد

في حال التحاق العضو ببرنامج تدريبي أو دورة خارج مدينة الرياض أو خارج المملكة ال بد  (9)
عن حضور  في حال تخلفه أو ما يكافئه ماديا ، اإلركابإعادة الرسوم كاملة وأمر بتعهد  من توقيع
 البرنامج.

ذا زاد ع برنامج تدريبي واحدمن الجامعة لحضور  ينال يزيد عدد المرشحأن ( 11) ن خمسة، وا 
داخل الجامعة لعدد أكبر من  العدد ينظر على أنها دورة جماعية ويتم التعاقد مع المركز لتنفيذها

 المتدربات.

 .خالل نف  العامأال يكون التدريب في مقر داخلي واحد  (11)
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هم ، فتتم المفاضلة بينالمقاعد المتاحةلحضور الدورات التدريبية عن  يند عدد المتقدمإذا زا (12)
 بناء  على المعايير التالية:

 بتخص  عضو هيئة التدري . البرنامج التدريبيعالقة  -
 بالمسمى الوظيفي لعضو هيئة التدري . البرنامج التدريبي عالقة -
 عضو هيئة التدري . بها المكلف وغيرها من المهام بأعمال اللجان البرنامج التدريبي عالقة -
 أو األقل مشاركة في البرامج التدريبية. يسبق له االلتحاق ببرنامج تدريبيلم األفضلية لمن  -
التميز في األنشنطة العلمينة المختلفنة شاإلشنراف علنى الرسنائل، خدمنة المجتمنع، إجنراء بحنو ، مشناركة فني  -

 مؤتمرات بأوراق عمل(. 
 التميز في المساهمة اإلدارية والمشاركة في اللجان. -
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 تدريب أعضاء اهليئة اإلدارية ضوابطثانيا: 

 استحقاق التدريب
 .كون في إجازة استثنائيةن ال يعلى رأس العمل و أ رشحالم كونيأن  (13)

اعتذر عن االلتحاق أو انسحب أو تجاوز نسبة أو  التدريبعن أال يكون المتدرب قد انقطع  (14)
الغياب الخاصة بااللتحاق ببرنامج تدريبي داخلي أو خارجي من البرامج التي قامت الجامعة بدفع 

إال بعد فصل دراسي رشح للتدريب ال يو ، جهة االختصا بدون عذر مبرر تقبله رسومها التدريبية 
داخل الجامعة وسنة للدورات داخل المملكة وسنتين خارجها من تاري  نهاية  للبرامج التدريبية

 البرنامج الذي لم تكمله. 

 االلتزام بالتواري  المحددة لوصول الترشيحات. (15)

 .الرئيس المباشريشترط للترشيح موافقة  (16)

 

 مدة التدريب

ال  في العام ( يوما  تدريبيا  02شبن  موظفعدد األيام التدريبية الداخلية والخارجية لكل تحدد  (17)
العامة، أو خارجية بما فيها برامج معهد اإلدارة  ةالترشيح ألي دورات تدريبية داخليبعدها  يحق له 

  .في العام الذي يليهإال 

 

 التدريب يف واالنتظام االلتزام

ستبعد من البرنامج إذا تجاوز يعلى المتدرب االلتزام بحضور كافة أيام وساعات التدريب و  (18)
  .من الساعات التدريبية سواء كانت األيام متصلة أو منفصلة %02غيابه نسبة 

 االختصا ،جهة ه لها إال بعذر تقبل هعتذار عن الدورة التي تم ترشيحاال ال يحق للمرشح (19)
على أن يكون ذلك قبل بدء البرنامج بمدة أسبوع على األقل للبرامج الداخلية، وشهر على األقل 

 .ال تحتسب من الفر  المتاحة له وفي حال قبول عذرهللبرامج الخارجية، 
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يجوز إنهاء التدريب قبل انتهاء مدته إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك ، وفي هذه الحالة يعفى  (21)
المتدرب من إعادة ما صرف له خالل الفترة التي قضاها في التدريب، ويتم احتساب المدة التي 

 قضاها في التدريب في الترقية.

 

 التدريب اخلارجي

مع محتوى البرنامج طبيعتها  أن يكون المرشح على وظيفة رسمية يتناسب مسماها أو (21)

 المرشح له.

منفذة من قبل جهات على األقل داخلية أن يكون المرشح قد حضر ثال  برامج تدريبية  (22)

 .متنوعة

 .جيدا خالل السنتين األخيرتين أن ال يقل تقييم األداء الوظيفي للمرشح عن جيد (23)

 .لتدريب الخارجيل( أيام 3قل عن )( يوم و ال ت21أن ال تزيد مدة البرنامج عن ) (24)

، ومن المساندة بالنسبة للكليات و العمادات اتالعميدرئيسات األقسام و ترشيح من الأن يكون  (25)

 المدير بالنسبة لإلدارات والمراكز. 

و خارج المملكة ال بدد و دورة خارج مدينة الرياض أبرنامج تدريبي ألترشيح الفي حال قبول  (26)

عدن  فدي حدال تخلفده أو مدا يكافهده ماليدا   كاملدة وأمدر اكركدابإعادة الرسوم بتعهد المتدرب وقع يأن 

 حضور البرنامج.

، شدهور3طلب من كدل متددرب الحقدا  تقدديم تقريدر للعمدادة موقعدا  مدن الدرئيس المباشدر بعدد ) (27)

مدى تأثير الدورة على عمله ومدى استفادته منها فدي أداء  يبين فيه، تمام الدورةإسنة( من ، شهور6

 . ، وفق نماذج معدهمن أعمال هو موكل إليه ما مهام عمله ، و

 

 قواعد عامة

 هملحضور الدورات التدريبية عن النسبة المقررة، فتتم المفاضدلة بيدن مينإذا زاد عدد المتقد  (28)

 : بناء  على المعايير التالية

 عالقة البرنامج التدريبي بالمسمى الوظيفي للمتدرب. .أ 

 .بمهام عمل المرشح عالقة البرنامج التدريبي .ب 

 .خالل السنتين األخيرتين األداء الوظيفي للمرشح للتدريبتقييم  .ج 

 درجة االحتياج وفقا  لتوصية الجهة المرشح للموظف. .د 

 .شارك مسبقا  أو لألقل مشاركةيتكون األفضلية لمن لم  .ه 
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ا  للحاصددل علددى الدرجددة األعلددى فيمددا سددبق، تددتم المفاضددلة وفقدد فددي حالددة تسدداوش المرشددحين .و 

 :  الجدول التالي حسب

 الدرجة رــصــنـــالع م

1/1 

 المؤهل
 5 الثانوية

 11 بكالوريوس 2/1

 15 دراسات عليا 3/1

1/2 

 الخبرة

 15 سنوات 11-2من 

 21 سنوات 21-11من  2/2

 11 سنوات 31-21من  3/2

1/3 
 تقييم األداء الوظيفي

 21 جيد جدا  

 25 ممتاز 2/3

1/4 
 مالئمة البرنامج لطبيعة العمل

 21 جزئيا  مناسب 

 41 مناسب كليا   2/4

 111 - 55 يــكلـوع الـــمجمـال

 

%( من منسوبيها خالل الفصل الدراسي 21أن ال تزيد نسبة الترشيح لكل جهة عن )  (92)

 .الواحد لبرامج الدورات الداخلية
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منظمة للتدريب بجامعة األمينرة ننورة بننت عبند النرحمن إضنافة إلنى الئحنة  ضوابطتعد هذه ال (31)
 الئحة التدريب بوزارة التعليم العالي.ة الخدمة المدنية  و التدريب بوزار 

 .أحكام من معها يتعارض ما كل وتلغي صدورها تاري  من اعتبارا   ضوابطال بهذه عمليُ  (31ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


