انًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ
انًؤعغخ انؼبيخ نهزذسٚت انزمُٔ ٙانًُٓٙ
اإلداسح انؼبيخ نشؤٌٔ انًزذسثٍٛ

دنيم انًتذرب

7341 /7341هـ
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نظاو انتذرية وانتقىيى
انعاو انتذريثي  :فصه ٍٛرذسٚج. ٍٛ
انفصم انتذريثي  :يذح صيُٛخ ال رمم ػٍ ثًبَٛخ ػشش أعجٕػب .
انساعاخ انتذريثيح انًعتًذج :
ٔزذح لٛبط نزسذٚذ ٔصٌ انًمشساد ٔرؼبدل انًسبضشح األعجٕػٛخ ال رمم
يذرٓب ػٍ  66دلٛمخ نهًسبضشح انُظشٚخ ٔال رمم ػٍ  126دلٛمخ نهًسبضشح
انؼًهٛخ .
توزيع الدرجات :
 الدرجة النهائٌة لكل ممرر تدرٌبً  166درجة . ٌجتاز المتدرب الممرر التدرٌبً إذا حصل على 66درجة فأكثر.انسدم األكاديًي نهًتذرب :
انجٛبٌ انز٘ ٕٚضر عٛش انًزذسة انزذسٚجٚٔ ٙشًم خًٛغ انًمشساد انزٙ
رذسة ػهٓٛب انًزذسة ف ٙانكهٛخ ٔسيٕصْب ٔػذد ٔزذارٓب انشئٛغٛخ
ٔرمذٚشارٓب ٔانًؼذل انزشاكًٔ ٙانًمشساد انًؼبدنخ ٔٚغزهًٓب انًزذسة َفغّ
أٔيٍ ُٕٚة ػُّ ثًٕخت رٕكٛم سعً.ٙ
اإلنذار األكاديًي :اإلَزاس انًٕخّ نهًزذسة ثغجت رذَ ٙيؼذنّ انزشاكً ٙػٍ
 2.66يٍ  5.66وهو سبب إلٌماف المكافئة عن المتدرب لحٌن ارتفاع
المعدل ،وعند حصول المتدرب على إنذارٌن متتالٌٌن أو ثالثة إنذارات
غٌر متتالٌة ٌتم فصله من الكلٌة.
انحىافش انًانيحٚ :صشف نكم يزذسة يكبفئخ شٓشٚخ يمذاسْب  1666لاير.

2

طثيعح انتذرية:
ٚمٕو َظبو انزذسٚت ف ٙانكهٛخ ػهٗ أعبط انُظبو انفصه ٙزٛث ٚمغى انؼبو
انزذسٚج ٙإنٗ فصه ٍٛرذسٚجٔ ٍٛٛفك يمشساد يسذدح ٔيٕصػخ ػهٗ انفصٕل
انزذسٚجٛخ زغت خطخ انزخصص نهًزذسة.
ًٔٚكٍ نهًزذسة انز٘ ٚدزبص خًٛغ انًٕاد انًسذدح نّ ف ٙكم فصم أٌ
ٚغزكًم يزطهجبد انزخشج خالل  6فصٕل رذسٚجٛخٔ ،ػُذ ػذو اخزٛبصِ
ندًٛغ انًٕاد أٔ ثؼضب ً يُٓب فمذ ٚزدبٔص ػذد فصٕل انخطخ ٔٚغًر نّ ة9
فصٕل رذسٚجٛخ كسذ ألصٗ إلَٓبء انخطخ ٔانزخشج أٔ ٚزى ط ٙلٛذِ يٍ
انكهٛخ.
تسديم انًقزراخ:
-

ف ٙثذاٚخ كم فصم رذسٚجٚ ٙزى رغدٛم انًمشساد انز ٙعٛزذسة ػهٓٛب
انًزذسة ف ٙانفصم ٔفك انضٕاثظ انزبنٛخ:
انسذ األػهٗ نهٕزذاد انزذسٚجٛخ انز ٙرغدم نهًزذسة ف ٙانفصم
انزذسٚجٔ 26 ٙزذح رذسٚجٛخ.
انسذ األدَٗ نهٕزذاد انزذسٚجٛخ انز ٙرغدم نهًزذسة ف ٙانفصم
انزذسٚجٔ12 ٙزذح رذسٚجٛخ.
ٚدٕص نهًزذسة انًزٕلغ رخشخّ رغدٛم ٔ 24زذح رذسٚجٛخ كسذ أػهٗ
ثُبء ػهٗ رٕصٛخ يٍ سئٛظ انمغى ٔيٕافمخ ػًٛذ انكهٛخ .
ال ٚدٕص رغدٛم أ٘ يمشس نّ يزطهت عبثك إال ثؼذ اخزٛبص انًزطهت
انغبثك ثُدبذ ٔٚغزثُٗ يٍ رنك انًزٕلغ رخشخّ.
انٕثٛمخ انز ٙرثجذ رغدٛم انًمشساد نهًزذسة ْ ٙاندذٔل انزذسٚجٙ
ٔػذو طجبػخ انًزذسة ندذٔنّ انزذسٚج ٙال ٚؼف ّٛيٍ اززغبة انغٛبة
ٔيب ٚزشرت ػهٗ رنك يٍ زشيبٌ ٔخالفّ .
ال ٚدٕص نهًزذسة انزؼذٚم ف ٙخذٔنّ انزذسٚج ٙإال ثؼذ يٕافمخ سئٛظ
انمغى ثُبء ػهٗ رٕصٛخ انًششذ األكبدٔ ًٙٚرنك خالل األعجٕع األٔل
نهفصم انزذسٚج. ٙ
ٚسذد ػذد انغبػبد انزذسٚجٛخ انًؼزًذح انزُٚ ٙجغ ٙػهٗ انًزذسة
رغدٛهٓب ف ٙانفصم انزذسٚج ٙثًب ٚزُبعت يغ انًؼذل انزشاكً. ٙ

3

االنتظاو في انتذرية ويا يتزتة عهً انغياب :
ٚدت ػهٗ انًزذسة االَزظبو ف ٙانزذسٚت ف ٙخًٛغ انًمشساد انًغدهخ
ٕٔٚخّ نهًزذسة انز٘ ثهغ َغجخ غٛبثّ ف ٙأ٘ يمشس  %15يٍ يدًٕع
انٕزذاد انزذسٚجٛخ انًسذدح نٓزا انًمشس إَزاسا ً ٔٚؼزجش َبفزا ً ززٗ نٕ نى ٚغزهًّ
انًزذسةٚٔ ،سشو يٍ دخٕل االخزجبس انُٓبئ ٙنهًمشس إرا ردبٔص غٛبثّ %02
يٍ انغبػبد اإلخًبنٛخ نهًمشس ثؼزس أٔ ثذٌٔ ػزس.
االنسحاب انفصهي:
ًٚكٍ نهًزذسة االَغسبة يٍ انفصم انزذسٚج ٙثسٛث ٚغزأَف انزذسٚت
آنٛب ً يٍ ثذاٚخ انفصم انز٘ ٚهٚٔ ،ّٛكٌٕ االَغسبة انفصه ٙثطهت يٍ
انًزذسة زٛث ًٚكٍ نهًزذسة انًغزًش االَغسبة ثششط أٌ ٚزمذو ثطهجّ
لجم َٓبٚخ االعجٕع انزبعغ يٍ ثذاٚخ انفصم انزذسٚجٚٔ ٙغًر ثبالَغسبة
نًشح ٔازذح فمظ ٔٚدٕص نًدهظ انكهٛخ االعزثُبء نفصم رذسٚج ٙآخش ثُبء
ػهٗ ػزس ٚمجهّ انًدهظٔ ،رسزغت انفصٕل انزُٚ ٙغست يُٓب يٍ انًذح
انالصيخ إلَٓبء يزطهجبد انزخشج.
انتأخيم انفصهي:
ًٚكٍ نهًزذسة رأخٛم انفصم انزذسٚج ٙيٍ انكهٛخ ثسٛث ٚغزأَف
انزذسٚت آنٛب ً يٍ ثذاٚخ انفصم انز٘ ٚهٚٔ ّٛكٌٕ انزأخٛم انفصه ٙثطهت
يٍ انًزذسة زٛث ًٚكٍ نهًزذسة انًغزًش انزأخٛم ثششط أٌ ٚزمذو ثطهجّ
لجم ثذء انفصم انزذسٚجٚٔ ٙغًر ثبنزأخٛم نًشح ٔازذح فمظ ٔٚدٕص
نًدهظ انكهٛخ االعزثُبء نفصم رذسٚج ٙآخش ثُبء ػهٗ ػزس ٚمجهّ انًدهظ،
ٔالرسزغت انفصٕل انزُٚ ٙغست يُٓب يٍ انًذح انالصيخ إلَٓبء يزطهجبد
انزخشج.
طي انقيذ :
ًٚكٍ نهًزذسة إَٓبء رذسٚجّ يٍ انكهٛخ ٔعست يهفّ ثُبء ػهٗ طهجّ ثؼذ
إخالء طشفّ ًٔٚكٍ نّ انزمذو ثطهت إػبدح لٛذِ ثشلًّ ٔعدهّ لجم طٙ
لٛذِ ٔفك انضٕاثظ انزبنٛخ :
-1أٌ ٚزمذو ثطهت إػبدح انمٛذ خالل فصه ٍٛرذسٚج ٍٛيٍ ربسٚخ طٙ
انمٛذ.
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-0أٌ ٕٚافك يدهظ انكهٛخ ػهٗ إػبدح لٛذِ ثُبء ػهٗ رٕصٛخ يٍ انمغى.
أيب إرا أيضٗ انًزذسة انًطٕ٘ لٛذِ أكثش يٍ فصه ٍٛرذسٚج ٍٛفئَّ
ثئيكبَّ انزمذو إنٗ انكهٛخ انزمُٛخ رارٓب أٔ كهٛخ رمُٛخ أخشٖ يزذسثب ً
يغزدذاً ،ػهًب ً أَّ ال ٚدٕص إػبدح لٛذ انًزذسة أكثش يٍ يشح.
انتحىيم ين تخصص إنً تخصص في نفس انقسى :
ٚدٕص رنك ثُبء ػهٗ يٕافمخ سئٛظ انمغى ٔيٕافمخ ػًٛذ انكهٛخٔ ،رثجذ
نهًزذسة خًٛغ انًمشساد انز ٙعجك نّ انزذسة ػهٓٛب ف ٙانكهٛخ
ثبنزمذٚشاد ٔانًؼذالد انفصهٛخ ٔانزشاكًٛخ.
انتحىيم تين األقساو داخم انكهيح :
ٚدٕص رنك ثُبء ػهٗ رٕصٛخ سئٛغ ٙانمغًٔ ٍٛيٕافمخ ػًٛذ انكهٛخ ٔفك
ضٕاثظ يدهظ انكهٛخٔ ،رثجذ نهًزذسة خًٛغ انًمشساد انز ٙعجك نّ
انزذسة ػهٓٛب ف ٙانكهٛخ ثبنزمذٚشاد ٔانًؼذالد انفصهٛخ ٔانزشاكًٛخ انزٙ
زصم ػهٓٛب.
االنتقال إنً كهيح تقنيح أخزي:
ٚدٕص ثبنششٔط انزبنٛخ :
-1أٌ رٕافك كهزب انكهٛزبٌ ػهٗ االَزمبل .
-0أٌ ٚكٌٕ ثؼذ آَبئّ نهفصم انزذسٚج ٙاألٔل ػهٗ األلم ف ٙانكهٛخ
انًُزمم يُٓب.
-3أٌ ٚكٌٕ االَزمبل لجم ثذاٚخ انفصم انزذسٚج.ٙ
-4رسزغت نهًزذسة انًمشساد انز ٙرذسة ػهٓٛب ثُزبئدٓب ف ٙانكهٛخ
انًُزمم يُٓب ٔفك انخطظ انزذسٚجٛخ نهزخصص انًُزمم إن.ّٛ
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ٚ-5كٌٕ االَزمبل نًشح ٔازذح فمظ.

دراسح فصم سائز في أحذ انكهياخ:
ٚدٕص نهًزذسة انزمذو ثطهت فصم صائش ف ٙكهٛخ رمُٛخ ربثؼخ نهًؤعغخ
ٔنًشح ٔازذح فمظ.
انًعذل انفصهي انتزاكًي :
ْٕ يؤشش نُزٛدخ انًزذسة ف ٙفصم رذسٚج ٙيؼ ٍٛزٛث ٚزأثش ثُزبئح
انًزذسة ف ٙرنك انفصم ٔزغبثٛب ً ْٕ زبصم لغًخ :
يدًٕع انُمبط انز ٙزصم ػهٓٛب انًزذسة
انًدًٕع انٕزذاد انزذسٚجٛخ

= المعدل الفصلً

حساب انًعذل انتزاكًي :
ٚسغت انًؼذل انزشاكً ٙثمغًخ يدًٕػخ انُمبط انز ٙزصم ػهٓٛب
انًزذسة ف ٙخًٛغ انًمشساد يُز انزسبلّ ثبنٕزذح انزذسٚجٛخ ػهٗ
يدًٕع انغبػبد انًؼزًذح نزهك انًمشساد.
أسثاب انفصم ين انكهيح :
 -1ف ٙزبل زصٕل انًزذسة ػهٗ يؼذل ألم يٍ (ٕٚ )0.5خّ نّ إشؼبس
(رُجٕٚٔ )ّٛخّ نّ إَزاس أكبد ًٙٚثغجت اَخفبض يؼذنّ ػٍ ()0.22
ٚؤد٘ إنٗ فصهّ يٍ انكهٛخ ف ٙانسبنز ٍٛانزبنٛز: ٍٛ
أ  -إرا زصم ػهٗ إَزاس ٍٚأكبد ًٍٛٛٚخالل فصه ٍٛرذسٚج ٍٛيززبن.ٍٛٛ
ة -إرا زصم ػهٗ  3إَزاساد يزفشلخ خالل فزشح رذسٚجّ .
-0إرا زصم ثسمّ رٕصٛخ ثبنفصم يٍ ندُّ رأدٚت انًزذسث. ٍٛ
-3إرا اَمطغ ػٍ انزذسٚت نًذح أكثش يٍ ٕٚ15يب ً يززبنٛخ ثذٌٔ ػزس ٚمجهّ
يدهظ انكهٛخ فئَّ ٚطٕٖ لٛذِ.
6

يكافأج انًؤسســـح نهتفـــىق انعهًـــي نهًتذرتين وانًتذرتاخ
شزوط انتزشيح نًكافأج انًؤسسح نهتفىق انعهًي :
-1انًؼذل انزشاكً ٙال ٚمم ػٍ (  )4..5يٍ (  ) 5زغت انذسخبد انًذخهخ
فَ ٙظبو انٕزذاد انزذسٚجٛخ فَٓ ٙبٚخ انفصم انز٘ ٚغجك رخشج انًششر ( نى
ٚزجك ػهٗ رخشخّ إال فصم رذسٚجٔ ٙازذ ) ٔأٌ ٚكٌٕ لذ أرى انزذسٚت ف ٙيذح
رمغ ضًٍ انسذ األدَٗ نهجمبء ف ٙانٕزذح ٔنى ٚزجك ػه ّٛعٕٖ انفصم األخٛش
نٛزخشج .
 -0أٌ ٚكٌٕ انًششر عؼٕدٚب ً أٔ يٍ ف ٙزكًّ ( أ٘ يٍ رصشف نّ يكبفأح )
.
 -3أال ٚكٌٕ انًزذسة لذ زشو أٔ سعت ف ٙأ٘ يمشس رذسٚج.ٙ
 -4أال ٚكٌٕ لذ صذس ثسمّ أ٘ ػمٕثبد رأدٚجٛخ يغدهّ فَ ٙظبو انٕزذاد
انزذسٚجٛخ .
-5أال ٚكٌٕ انًزذسة يٕظفب ً ( يٕفذا ً يٍ أ٘ خٓخ ).
-6أال ٚكٌٕ يٍ انًهزسم ٍٛثبنزذسٚت انزطجٛم ٙانًغبئ. ٙ

يا يقذو نهًزشح :
 )0222(-1أنف ٙلاير نكم يزذسة يزفٕق رصشف يٍ انصُذٔق انشئٛظ
نهًزذسث.ٍٛ
-0شٓبدح شكش ٔرمذٚش.
ٚ-3كشو ف ٙزفم انزخشج يٍ لجم انٕزذح انزذسٚجٛخ.
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انتخزج :
 ٚزخشج انًزذسة يٍ انجشَبيح انزذسٚجًُٚٔ ٙر انشٓبدح اندبيؼٛخانًزٕعطخ ف ٙيدبل انزخصص ٔعدالً رذسٚجٛب ً ثؼذ إَٓبء خًٛغ
يزطهجبرّ ثُدبذ ػهٗ أال ٚمم يؼذنّ انزشاكً ٙػٍ (2,66يٍ .)5,66
 ٚكٌٕ انزمذٚش انؼبو نهًزذسة ػُذ رخشخّ ثُبء ػهٗ يؼذنّ انزشاكًٙكبألر: ٙ
و
انتقذيز انعاو عنذ انتخزج
( 1يًزبص) إرا كبٌ انًؼذل انزشاكً ٙال ٚمم ػٍ(  4,56يٍ )5,66
( 2خٛذخذا ً)إرا كبٌ انًؼذل انزشاكً ٙال ٚمم ػٍ( 3,75إنٗ )4,49
( 3خٛذ) إرا كبٌ انًؼذل انزشاكً ٙال ٚمم ػٍ ( 2,75إنٗ )3,74
4

(يمجٕل)إرا كبٌ انًؼذل انزشاكً ٙال ٚمم ػٍ (  2,66إنٗ ألم يٍ
)2,74

يزاتة انشزف:
رًُر يشرجخ انششف نهًزشة ثُبء ػهٗ يؼذنّ انزشاكً ٙكًب ف ٙاندذٔل:
و
1
2

انًؼذل انزشاكًٙ
 4.75ـ 5.66
 - 4.25ألم يٍ 4.75
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انزمذٚش
يشرجخ انششف االٔنٗ
يشرجخ انششف انثبَٛخ

عقذ (اتفاقيح) انقثىل اننهائي
أوالً :يعهىياخ عن انىحذج
اسم الجهة

الشارع

فاكس

المدٌنة/المحافظة هاتف

الرمز
البرٌدي

ص.ب

البرٌد االلكترونً

ثانياً :يعهىياخ أساسيح عن انًتذرب
االسم
االسم باللغة اإلنجلٌزٌة
الجنسٌة
العنوان
هاتف المنزل
نوع الهوٌة
مكان وتارٌخ المٌالد
المؤهل العلمً
سنة التخرج
اسم ولً االمر
هاتف الطوارئ

الحالة االجتماعٌة
البرٌد االلكترونً
الجوال
مكان االصدار
تارٌخ اإلصدار
رلم السجل المدنً
المعدل التراكمً
صلة المرابة
اسم الشخص

هل سبك لن االلتحاق بإحدى الوحدات التدرٌبٌة

نعم 

التمدٌر
جوال

ال

اذا كانت اإلجابة "نعم" رجا ًء اكمل (ي) البٌانات التالٌة:



اسم الجهة

رلم المتدرب(ة) /السجل
المدنً

تارٌخ االلتحاق

نعم 

هل انت تعمل؟

ال

سبب عدم اكمال التدرٌب

اذا كانت اإلجابة "نعم" رجا ًء اكمل (ي) البٌانات التالٌة:


ممر العمل

جهة العمل

مسمى الوظٌفة

نوع العمل
عسكري  أهلً 

طلب االلتحاق بالوحدة
التدرٌبٌة
حكومً

شخصً جهة العمل-خطاب
الموافمة

ثانثا ً :يعهىياخ عن انثزنايح انتذريثي
اسم البرنامج

تارٌخ التسجٌل

عدد الفصول

بداٌة الفصل

راتعاً :تنىد االتفاقيح (انعقذ)
9

عدد أسابٌع التدرٌب

التخصص

انثنىد انعايح:أٌ خًٛغ انجٛبَبد انًغدهخ فْ ٙزا انطهت صسٛسخ
نى ٚزى فصه ٙرأدٚجٛب ً يٍ أ٘ خٓخ رؼهًٛٛخ أٔ رذسٚجٛخ
اعزكًبل ًَٕرج انكشف انطج( ٙف ٙزبنخ انزششر نهمجٕل فمظ)
ٚمش انًزذسة ثأَّ عٕف ٚطهغ ػهٗ إخشاءاد االيٍ ٔانغاليخ انًُٓٛخ
ػذو يضأنز ٙأ٘ ٔظٛفخ زكٕيٛخ أ أْهٛخ أ نذ٘ رفشٚغ يٍ انًشغّم
إقزار وانتشاو:ألش ثأَ ٙلشأد ٔفًٓذ كم يب خبء ف ٙانؼمذ يٍ ثُٕدٔ ،كزنك ثًب ٔسد فٙ
دنٛم انًزذسةٔ ،نمذ سضٛذ ثٓبٔ ،انزضو ثزطجٛمٓب اثُبء رٕاخذ٘ فٙ
ٔاَب ػهٗ أرى االعزؼذاد نجزل اندٓذ ٔاالخزٓبد نزسمٛك انُدبذ انًطهٕة
نهزخشج نخذيخ د ُٙٚثى ٔطُ.ٙ
زشس ف ................................. ٙيٍ
شٓش ........................................ف ٙػبو

ْ14ـ

رٕلٛغ ٔكٛم شؤٌٔ انًزذسث( ٍٛانطشف انثبَ)ٙ
..........................................
انزبسٚخ:

/

/

ْ14ـ

انزصذٚك (انخزى انشعً)ٙ
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