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 وزارة النقل
 هيئة ميناء دمياط

 8102لسنة  0158قرار رقم 
 00/08/8102بتاريخ 
 حة التدريبية بهيئة ميناء دمياطبتعديل أحكام الالئ
 8/0/8108( تابع أ في 4العدد ) –الوقائع المصرية 

 
 رئيس مجلس اإلدارة 

 وتعديالت ،  0848لسنة  008* بعد االطالع على قانون تنظيم شئون البعثات والمنح التدريبية رقم  -
 ،0813لسنة  10* وعلى قانون الهيئات العامة رقم  -
 بشأن اإلدارات القانونية وتعديالت  والئحت  التنفييية، 0843نة لس 54* وعلى قانون رقم  -
 بشأن الخدمة المدنية والئحت  التنفييية، 8101( لسنة 20* وعلى قانون رقم ) -
 بشأن إنشاء هيئة ميناء دمياط. 0824لسنة  304* وعلى القرار الجمهوري رقم  -
 وتعديالتها، 0824لسنة  (11* وعلى الئحة الهيئة التدريبية الصادرة بالقرار رقم ) -
* وعلى الكتب الدورية الصادرة عن الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة بشأن القواعد المنظمة للنشاط  -

 التدريبي وعلى القرارات الصادرة عن  بشأن قواعد وضوابط التدريب بالجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة،
بتشكيل لجنة من المختصين بالهيئة  8/4/8102( بتاريخ 455* وعلى قرار هيئة ميناء دمياط رقم ) -

 لتعديل وتحديث أحكام الالئحة التدريبية بالهيئة،
والمعتمدة منا بتاريخ  3/8/8102( بتاريخ 02* وعلى موافقة لجنة الموارد البشرية بجلستها رقم ) -

01/8/8102 . 
والمعتمد من  3/01/8102* وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلست  التاسعة المنعقدة بتاريخ  -

 .0/00/8102السيد/وزير النقل بتاريخ 
 

 قـرر
 )المادة األولى(

تسري أحكام الالئحة التدريبية المرفقـة علـى جميـع العـاملين بهيئـة مينـاء دميـاط، ويرجـع فيمـا لـم يـرد بشـأن  نـص 
 ييية.والئحت  التنف 8101لسنة  20خاص في هيه الالئحة إلى أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 
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 )المادة الثانية(

 يجوز للهيئة تعديل أحكام تلك الالئحة، ويلك كلما اقتضت الضرورة يلك، وبعد العرض على مجلس إدارة الهيئة.
 
 

 )المادة الثالثة(
 ينشرهيا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل ب  من اليوم التالي لتاريخ نشره ويلغى كل حكم يخالف أحكام .

 00/08/8102صدر بتاريخ 
 

 رئيس مجلس اإلدارة                                                                      
 لواء بحري أ.ح/ أيمن صالح إبراهيم
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 تعديل الالئحة التدريبية
 بهيئة ميناء دمياط

 0824لسنة  11الصادرة بالقرار 
 

 الباب األول : أحكام عامة
  (0ماده )

 -في تطبيق أحكام هيه الالئح  يقصد بالعبارات األتي  المعني المبين قرين كل منها :
 هيئة ميناء دمياط . الهيئة : (0
 الجهاز المركزي للتنظيم واإلداره . الجهاز : (8
 رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط . السلطة المختصة : (3
 ظيم واإلدارة بهيئة ميناء دمياط .إدارة التدريب باإلدارة العامة للتن اإلدارة المختصة : (5
نشاط مخطط ومنظم ومستمر يهدف لتنميـة القـدرات والمهـارات الفنيـة والــسلوكية للعـاملين إلحـداث تغييـر  التدريب : (4

 إيجابي يعمل علي سد الفجوة ما بين األداء الفعلي ومستوي األداء المطلوب .
لمتوقـع عـن طريـق تحليـل الوضـع الحـالي والوضـع المرغـوب فيـ  تحديد الفجوة بين الواقـع وا اإلحتياجات التدريبي  : (1

تجاهات وسلوك العـاملين للتغلـب علـي المشـاكل  لحصر التغيرات والتطورات المطلوب إحداثها في معلومات وخبرات وا 
 التي تعترض سير العمل واإلنتاج وتحول دون تحقيق أهداف الهيئة . 

 المقترحة للنشاط التدريبي بالهيئة للعام المالي التدريبي التالي .الخطة التدريبية  مشروع الخطة التدريبية : (4
المبـالغ المدرجـة بموازنـة الهيئـة للعـام المـالي ( مكافئـات تـدريب: 2( المكافـآت فـرع )4( األجور نـوع )8المجموعة ) (2

 دريب الداخلي .الحالي للصرف منها علي مكافآت المدربين وتكاليف اإلشراف واألعمال المعاونة لتنفيي برامج الت
 ( مصروفات تدريب العـاملين خـارج الوحـدة  :05( مصروفات خدمية اخري فرع )2( مصروفات نوع )3المجموعة ) (8

المبالغ المدرجة بموازنة الهيئة للعام المالي الحالي للصرف منها علي رسوم التدريب الخـارجي ومسـتلزمات التـدريب 
 وتكاليف اإلقامة واإلعاشة ومصروف الجيب .

 طلب الهيئة من الجهاز زيادة أحد بنود التدريب من وفورات يات الباب أو األبواب األخري . لتعزيز :ا (01
 هو تغيير بعض البرامج السابق الموافقة عليها ببرامج اخري . اإلستبدال : (00
بســجل  بــرامج التــدريب التــي تنفــيها الهيئــة بمــدربين مــن داخلهــا أو مــن خارجهــا ومــن المقيــدين التــدريب الــداخلي : (08

 المدربين بالهيئة 
 برامج التدريب التي يرشح لها الموظفين بالهيئة بمراكز التدريب الخارجية المعتمدة  . التدريب الخارجي : (03
 برنامج تدريبي مناسب لعالج مشكلة طارئة خارج الخطة السنويةالمعتمدة . البرنامج غير المخطط : (05
من الموظفين بالهيئـة أو مـن الغيـر سـواء كـان معينـًا بصـفة دائمـة  أحد المشاركين في البرنامج التدريبي المتدرب : (04

 أو مؤقت  أو من الطلب  أو شباب الخريجين .
 من توفده الهيئ  علي نفقتها أو نفقة الجهة المبعوث إليها في بعث  خارج جمهورية مصر العربية . المبعوث : (01
رب بتنفيــي البرنــامج التــدريبي ، أو تقــديم معلومــات موظــف مــن الهيئــة يــتم تكليفــ  للتأكــد مــن قيــام المتــد المشــرف : (04

 للمتدربين أثناء الزيارة الميدانية .
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عدد الساعات المحددة للتدريب في اليوم الواحد بحد أقصي ست ساعات وبحد أدنـي ثـالث سـاعات  اليوم التدريبي : (02
 عن أربع ساعات. ما بين محاضرات نظرية ، وتطبيقات عملية ، وال تزيد عدد ساعات اللقاء النظري 

عام مالي لتنفيي الخطة التدريبيةعن سـن  تدريبيـة تبـدأ مـن أول يوليـو وتنتهـي أخـر يونيـو مـن كـل  العام التدريبي : (08
 عام 

إحتياجــات تنفيــي بــرامج التــدريب الــداخلي مــن المــواد المســتهلكة مثــل :) األوراق ، الملفــات ،  مســتلزمات التــدريب : (81
 مج  ، ... الخ ( .إقالم السبورة ، اإلقراص المد

محـددة فـي  تدريبيـة سـاعات ضـمن تعليمـي بيـان باألنشـطة والخطـوات المطلوبـة لتحقيـق مـنهج البرنامج التدريبي : (80
 توقيت زمني محدد .

يقوم بموجب  المتـدرب بمرافقـة موظـف مؤهـل ومتخصـص / كفـاءة عاليـة كظلـ  خـالل مهـام  برنامج الظل الوظيفي : (88
 وتكوين كوادر قيادية جديدة .عمل  اليومية لنقل الخبرات 

العمـل مـن أجـل  لجهـة التابعـة / اإلدارات األقسـام علـى زمنـي لجـدول وفقـا تـدويرالموظف برنـامج التـدوير الـوظيفي : (83
 اكتساب  خبرات عملية متعدده .

علـي  تدريب الموظف المنقول علي أعمال الوظيفة المنقول إليها ، وكيا تـدريب عمـال الخـدمات التدريب التحويلي : (85
 حرفية .المهن والحرف التي يمتهنونها لنقلهم لشغل وظائف 

 
 (8ماده )

عداد الموظفين بها من أجل تحقيق األهداف األتي  :  -تعمل الهيئة علي تدريب وتأهيل وا 
ــادة   -0 زيــادة دافعيــة المتــدربين نحــو العمـــل وتحـــسين أدائهـــم الــوظيفي ، وزيــادة مهــاراتهم ممــا يــؤدي إلــى زي

 ونوعًا . إنتاجهم كماً 
كسابهم معارف جديدة وزيادة اسـتقرارهم وشـعورهم بـاألمان الوظيفي مما يؤدي الي شـعورهم  -8 تطوير قدراتهم وا 

 بالوالء واالنتماء للهيئة .
 إمداد الهيئ  بكـوادر بــشرية وقيادية شابة ومدربــة تدريب جيد  .  -3
 ت والتطورات الهائل  بالهيئ  .تطوير إمكانيات المتدربين للتكيف مع المتغيرات والمستجدا -5
 تحسين معدالت أداء المتدربين والهيئ  ككل مـن خالل الجودة الشاملة ، واإللتزام بالمواصفات والمعايير . -4
 القدرة على حل المـشاكل الوظيفيـة ، وترشيد اإلنفاق مـن خـالل حـسن إسـتخدام المـوارد . -1
فعلي اليي يقوم ب  المتدرب أو العمل المكلـف بـ  ، كمـا يضـمن إرتباط التدريب في مواده ومناهج   بالعمل ال -4

 تنمية خبرات ومهارات المتدربين بها وتحقيق مستوي أداء عالي الجودة .
وعلي رؤساء التقسيمات التنظيمية بالهيئة تمكـين مـوظفيهم مـن تلقـي التـدريب كـل فـي مجـال اختصاصـ  ،     

ام للتدريب في البرامج التي تقتضي طبيعتهـا يلـك وبالتنسـيق مـع ويجب عليهم أن يكفلوا لموظفيهم التفرغ الت
 اإلدارة المختصة .
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 (3ماده ) 
تتــولي اإلدارة المختصــة بالهيئــ  مســئولية تنفيــي الخطــة الســنوية المعتمــدة للتــدريب ســنويا وتخــتص بــاألتي بعــد 

  -العرض علي لجنة التدريب والبعثات :
 تخطيط وتطوير البرامج التدريبية . (0
 حديد اإلحتياجات التدريبية للهيئ  من خالل تجميع مطالب التدريب من رؤساء التقسيمات التنظيمية بالهيئة. ت (8
 ووضع الخطة السنوية بالتنسيق مع الموارد البشرية وجميع التقسيمات بالهيئة  إعداد خطة التدريب وتحليلها (3
تـدريبي يتناسـب مـع العـام المـالي لتـدرج فـي مشـروع  إعداد الميزانيـة التقديريـة وتصـميم البـرامج التدريبيـة عـن عـام (5

 موازنة الهيئ  
خطار الجهاز والجهات المعنية بها . (4  إعداد التقرير الربع سنوي والسنوي إلنجازات التدريب بالهيئة وا 
 . إعداد الدراسات والبحوث التي من شأنها رفع كفاءه التدريب (1
 خالل البطاقة التدريبية. إعداد البيانات الخاصة بالبرامج والمتدربين من (4
يحتوي علي حصر لجميع البرامج التدريبية المتاحـة كنمـويج اشترشـادي يـوزع علـي التقسـيمات  إعداد دليل للدورات (2

 التنظيمية المختلفة لإلختيار من بينها عند تحديد اإلحتياجات التدريبية .
مكانيـات (8 هم التدريبيـة مـن شـاغلي الوظـائف القياديـة إعداد سجل المدربين مشتماًل علي حصر بأسـماء المحاضـرين وا 

أو اإلشرافية أو من الحاصلين علي الدكتوراة أوالماجستير ، أو من الحاصـلين علـي برنـامج تـدريب المـدرب الحـديث  
 (TOT . أو من خبراء الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة أو من اساتية الجامعات ) 

ة لمعرفة امكانياتها وخططها واالستعانة بها فـي الخطـ  السـنوي  وسـد دراسة وتقييم عروض جهات التدريب الخارجي (01
 االحتياجات التدريبية.. وتقييم جهات التدريب للتعامل معها مستقباًل من عدم  .

 متابعة وتقييم تنفيي البرامج التدريبية المرتبط  بالخطة السنوية . (00
الهندسـية والفنيـة  -البحريـة  -بـرامج ) اإلدارة واإلشـراف تحديد المدة الزمنية للتدريب وتحديد أنواع التـدريب سـواء  (08

 النمطية... الخ ( وبما يتناسب مع االحتياجات التدريبي  . -البرامج اللغوية  -الحاسب االلي  -المكتبية  -
 متابعة تنفيي وتقييم خطة التدريب السنوية ومتابعة المستجدات لضمان فاعلية التدريب . (03
 منح والبعثات للخارج وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص .اإلعالن والنشر عن ال (05
وضع ومتابعة أعمال المتـدربين علـي األنشـط  التدريبيـ  المختلفـة ، ونشـر الـوعي التـدريبي بكافـة أسـاليب التـدريب      (04

 حاالت عملية... (. –الحوار والمناقشات  –) االلقاء المباشر 
دراجهــا فــي الخ (01  -برنــامج الظــل الــوظيفي  -طــ  الســنوي  ســواء )بــرامج تدريبيــ  توزيــع وتحديــد األشــكال التدريبيــة وا 

 ... الخ ( . -ورشة عمل   -مؤتمر  -ندوه  –المهام التطبيقي   -برنامج التدوير الوظيفي 
 الربط اآللي مع منظومة التدريب واإليميل واألرشيف اإلليكتروني بما يخدم اإلحتياجات التدريبي  ومتابعة البرامج . (04
اعدات التدريبيـة المختلفـ  والمتعلقـة بـالبرامج التدريبيـ  مـن قاعـات وأجهـزة ومعـدات تكنولوجيـة ووسـائل إعداد المسـ (02

 إيضاحية ومساعدة.. الخ ، والتأكد من صالحية األجهزة للعمل ومن نظافة قاعات التدريب  .
 إتاح  كاف  المعلومات الخاصة بخطة التدريب السنوية علي موقع الهيئ  االليكتروني . (08
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ــة  (81 ــة الداخلي ــرامج التدريبي ــة عــن الب ــات تحليلي ــارير ســنوية وبيان ــع ســنوية وتق ــارير رب ــاة الجهــات المختصــة بتق مواف
 والخارجية وبكافة المعلومات عنها طبقًا للخطة المعتمدة وطبقًا لمستجدات العمل الغير مخطط .

بالكتـب الدوريـة الصـادرة عـن الجهـاز إستيفاء كافة النمايج والسجالت المطلوبـة والمنصـوص عليهـا بتلـك الالئحـة و  (80
 لتسيير العملية التدريبية والعمل علي تحديث السجالت الورقية واالليكترونية أواًل بأول .

تســجيل كافــة البــرامج التدريبيــة الحاصــل عليهــا العامــل علــي المنظومــة التدريبيــة والكارتــ  التدريبيــة ، مــع إرســالها  (88
بشرية إليداعها بملف خدمة العامل خالل عشرة أيام علي األكثر من تـاريخ وصـول لإلدارة المركزية لتنمية الموارد ال

رسـالها لإليـداع بملـف  الشهادة التدريبية ، مع إعداد الشهادات التدريبية للبرامج الداخلية مره علي األقل كل شـهر وا 
 الخدمة . 

 
 (5ماده )
ين بالهيئة ، ويجوز للهيئة أن تقوم بتدريب يقتصر التدريب الداخلي أو الخارجي علي الموظفين العامل    

الشباب والطلب  وغيرهم بأجر أو بدون اجر بموافقة السلطة المختصة ، وعلي أال يقل عدد المتدربين لكل 
 متدربا كحد أقصي . 84متدرب كحد أدني في كل قاع  تدريبية ، وال يزيد عن  04برنامج عن 

 –ريب المملوكة لها للغير لتنفيي أحد البرامج التدريبية ) حاسب آلي كما يجوز للهيئة تأجير أحد قاعات التد  
... الخ ( أو لعقد ندوات أو مؤتمرات أو ورش عمل ، وطبقًا لالتفاق وبشرط وجود فراغات  -جودة  –لغة 

 تسمح بيلك أثناء تنفيي الخطة التدريبية بنوعيها . 
 

 (4ماده )
الهيئة بحضور البرنـامج المرشـح لـ  ، وال يجـوز إلغـاء ترشـيح  أو  الترشيح للتدريب يعد تكليف ملزم لموظف  

 وقبل إنعقاد الدورة بوقت كاف. ، اإلعتيار عن البرنامج إال بموافق  السلطة المختصة أومن تفوض  
 

  (1ماده )
د البشـرية ، تحفظ شهادات إجتياز الدورات التدريبية في ملفات خدمة العاملين باإلدارة المركزية لتنمية المـوار    

وعلـي المنظومـة اآلليـ  للتـدريب ، للرجـوع إليهـا عنــد النظـر فـي تـرقيتهم ، أو عنـد تحديـد االحتياجـات التدريبيــة 
 ويلك بعد تسجيل بياناتها في سجالت التدريب والبطاقات الخاص  بالمتدربين ) الكارت  التدريبية ( .

 (4ماده )
ب البرنـامج التـدريبي الـيي حضـره يبـين فيـ  مـدي إسـتفادت  مـن يقدم كل متدرب تقريرًا للسـلطة المختصـة عقـ  

التدريب ومدي إيجابية هيا البرنامج بالنسبة ل  ولظروف عمل  ، ويسلم صورة من هيا التقرير لإلدارة المختصة 
 لتقييم ) البرنامج والمتدرب ( 
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 (2ماده )
ــة خاصــة للتــدريب تشــمل المــادة وال    مــنهج العلمــي للبــرامج التدريبيــة ، وتشــمل تــزود االدارة المختصــة بمكتب

التقارير المقدمة من المبعوثين والمـدربين ، وتشـمل المراجـع والكتـب والنشـرات الورقيـة واالليكترونيـة وتوصـيات 
الندوات والمؤتمرات المهتمة بمجـال نشـاط الهيئـة ، وكـيلك األبحـاث التـي تـتم عالجـا لمشـاكل العمـل عـن طريـق 

 . املين بالهيئة االطالع علي محتويات المكتبة والرجوع إليها عند الحاج  التدريب ، ويجوز للع
 

 (8ماده )
البرامج التدريبية المجزئة إلى فصول تدريبية ، ال يجوز إحتساب مدة أي فصل من فصولها ما لم يكمل   

 المتدرب جميع فصول البرنامج المحددة ويجتازها بنجاح .
 

 (01ماده )
ف إلى وظيفة أخـرى خـالل السـنة التدريبيـة ، فإنـ  يتعـين علـى الـرئيس المباشـر الجديـد أن في حالة نقل الموظ  

يراجع مع الموظف خطة التدريب الفردية ، للتأكد من حاجتها للتعديل من عدم  والعمل على مواءمتها مع المهام 
لهـيا الموظـف ، شـريطة أن  واألهداف الجديدة ، ويلك بإختيـار أشـكال التـدريب التـي تتناسـب مـع المهـام الجديـدة

 تكون تلك األشكال التدريبية مدرجة ضمن الخطة السنوية المعتمدة .
 

 (00ماده )
في حالة مرض الموظف الموفد  أوالمبتعث للتدريب وترتـب علـي يلـك إنقطاعـ  عـن التـدريب ، تلغـي الـدورة     

هـيه الحالـة لألثـار المترتبـة علـي عـدم  طالما تقدم بما يثبت يلك من الجهات الطبية المختصة ، وال يتعرض في
 حضور الدورة ، وعلي أن تعاد بعد شفائ  في أقرب خطة تدريبية .

 
 (08ماده )
تعتبر الفترة التي يقضـيها العامـل فـي التـدريب فتـرة عمـل ويعتبـر إنقطاعـ  عـن التـدريب بغيـر عـير مقبـول      

 بواجبـات وظفيتـ  ، ويحـال إلـى التحقيـق لتحديـد إنقطاعا عن العمل ويعتبر تخلـف الموظـف عـن التـدريب إخـالال
 مدى مسئوليت  التأديبية .

ويتعــين علــى المتــدرب اإللتــزام بمواعيــد الحضــور واإلنصــراف للبرنــامج التــدريبي والمحــددة  مــن قبــل اإلدارة     
برنـامج مـن عـدد سـاعات ال % 84المختصة ، وعلي أال تجاوز نسبة الغياب أوساعات اإلستئيان أكثرمن نسبة 

، وايا جاوز المتدرب هيه النسبة يحرم من الحصول على شهادة بإجتياز البرنامج التدريبي ، ويعـد يلـك انقطـاع 
، ويتحمل حصـت  فـي  عن العمل يسأل عن  تأديبيًا ، وال يتم منح  تقرير كفاية اداء عن هيا العام بتقدير ممتاز

 تكلفة البرنامج . 
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 (03ماده )

ـــــــل  ـــــــف كام ـــــــدرييســـــــتحق الموظ ـــــــالل فتـــــــرة الت ـــــــره خ ـــــــف االنضـــــــباط فـــــــى ب أج ـــــــى الموظ ـــــــين عل ويتع
ـــــــى ـــــــدريب بنجـــــــاح ، وف ـــــــازه الت جتي ـــــــدريب وا  ـــــــ   الت ـــــــدريب بنجـــــــاح تســـــــترد من ـــــــاز الت ـــــــة عـــــــدم إجتي حال

  حصت  في مصروفات البرنامج التدريبى إيا كان التحاق  بالتدريب بناء على طلب .
ــــــدرب بالتعليمــــــات والقواعــــــد المن ــــــزام المت ــــــة عــــــدم الت ــــــي حال ــــــك الالئحــــــة ف ــــــواردة بتل ــــــدريب وال ــــــة للت ظم

 . يعد يلك إخالال بواجبات  الوظيفية ويحال للتحقيق لتحديد مدي مسئوليت  التأديبية
 

 الباب الثاني : تحديد وحصر اإلحتياجات التدريبية
 ( 05ماده ) 

التعاون في يلك مـع  يتولي رؤساء التقسيمات التنظيمية بالهيئة تحديد االحتياجات التدريبية لموظفيهم وعليهم 
  -اإلدارة المختصة ، وعند تحديد االحتياجات التدريبية ينبغي مراعاة ما يلي :

ربط اإلحتياجات التدريبية للموظف بإستراتيجية الهيئة للتـدريب ،  وبتوجيهـات السـلطة المختصـة ، وبخطـة  -0
 الموارد البشرية.  

ـساب المهــارات التـــي تمكـنهم مــن أداء أعمــالهم بشــكل تحديـد الفئــة المســتهدفة بهـدف مســاعدتهم علــى إكتـ -8
 فعال وبكفاءة أعلى ، وتمكنهم من حـل مـشكالت العمـل واألداء المتميز .

األهداف التدريبية أو التغيرات والتطورات المرغوب فيها والمطلوب إحـداثها مـن معــارف ومهـارات واتجاهـات  -3
  .وسلوك واخالقيات وظيفية ، ومحاربة الفساد 

 البرامج التدريبية المالئمة لتحقيق األهداف التدريبية وموائمتها مع اإلمكانيات التدريبية المتاحة .  -5
 جوانب الضعف أو النقص الحالية ، أو المحتملة في قدرات أو معلومات أو اتجاهات الفئـات المستهدفة . -4
 لـى أدائهـم واإلجراءات الالزمة لتحسينها .بيئة العمل التي يعمل فيها المتدربون ، من حيث أثرهـا ع -1
 التأهيل للترقي للمستويات الوظيفية األعلي .  -4
 ربط اإلحتياجات التدريبية بتقارير كفاية األداء للعاملين الحاصلين علي مراتب أقل من كفء .  -2
مكانياتـ  والتعريـف بـالقوانين واللـو  -8 ائح وتعليمـات العمـل المطبقـة ، تأهيل العاملين الجدد للتعريف بالمينـاء وا 

 وتعريف العامل بمهام  الوظيفية وعالقات  برؤسائ  .
 

 (04ماده )
 -علي اإلدارة المختصة تجميع وتحليل اإلحتياجات التدريبية كالتالي :     
ع عن تحديد وتحليل اإلحتياجات التدريبية خالل الربع األخير من كل عام لتحديد الفجوة بين الواقع والمتوق -0

طريق تحليل الوضع الحالي والوضع المرغـوب فيـ  للمعـارف والمهـارات ، والتعـرف علـى مـواطن المشـكالت 
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وفرص حلها في الهيئة ، ويلـك فـي إجتمـاع للجنـة التـدريب والبعثـات  برئاسـة السـلطة المختصـة وحضـور 
معـد بمعرفـة اإلدارة المختصـة رؤساء التقسيمات التنظيمية بالهيئة لحصر اإلحتياجات طبقًا لدليل البـرامج ال

 . 
تعد اإلحتياجات التدريبي  الموجهة األساس لتصميم وتخطـيط بـرامج التـدريب وتحديـد منهجيـة تنفيـيها بمـا  -8

 يحقق احتياجات الهيئة  سنويًا 
ترتيب الحاجات حسب أوليتها  وأهميتها ويلك بالتعرف علــى عــدد كبيـر مـن الحاجـات التدريبيـة ، وتحديـد  -3

 جة أهميتها في ضوء حاجات الهيئة ومتطلباتهـا .در 
 تحديد محتوى المواد التدريبية وأساليب التدريب ووسائل . -5
إجراء مسح شامل للعاملين بكاف   التقسيمات التنظيمية من خالل الكارت  التدريبية ، لضمان عـدم ترشـيح  -4

 العمل تكرار البرنامج للتنشيط   .الموظف ليات البرنامج أكثر من مره ؛ إال إيا طلب رئيس  في 
دراسة وتحليل أنواع الوظائف ومتطلباتها من المعلومات والخبرات والمهارات الالزم  الدائهـا ووضـع بـرامج  -1

 حتمية لكل مستوي وظيفي .
 دراسة وتحليل توصيات المشرفين والمدراء . -4
 الخارجية .دراسة وتحليل تقارير التفتيش وأجهزه الرقاب  الداخلية و  -2
 دراسة تقارير المتابع  وتقييم التدريب .  -8

 دراسة وتقييم وتحليل  البرامج التدريبي  علي ضوء أراء المدربين والمتد ربين . -01
 دراسة نمايج طلبات التدريب وتحليلها . -00
 تصميم برامج تدريب فعالة وتحديد منهجية تنفييها . -08
 موازنة الهيئة ، وبما يتناسب مع احتياجات الهيئة التدريبية كل عام . يتم رصد ميزانية التدريب في -03
 مراعاة إدراج برامج تدريبية للقادة )المدراء( والموظفين المرشحين في خطة االحالل الوظيفي . -05
عتمادها بشكلها النهائي من السلطة المختصة . -04  إعداد المسودة النهائية للخطة ومراجعتها مع الجهاز وا 
 

 الباب الثالث : البعثات والمنح التدريبية 
   (01ماده )

تشكل بالهيئة لجنة تعني بشـئون التـدريب تسـمي  " لجنـة التـدريب والبعثـات " برئاسـة السـلطة المختصـة أو    
من ينيب  ، وعضوية رؤساء اإلدارات المركزية ومدير عام التنظيم واالدارة ، ويتولي أعمـال األمانـة الفنيـة مـدير 
اإلدارة المختصة أو من يقوم مقامـ  ، وللجنـة أن تسـتعين بمـن تـري االسـتعانة بهـم مـن المختصـين  ، وتجتمـع 
اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهر علي األقـل ، ويعتبـر إجتماعهـا صـحيحًا بحضـور أغلبيـة األعضـاء علـي 

ة الحاضـرين وفـي حالـة التسـاوي يـرجح أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيب  ، وتتخي اللجنـة قراراتهـا بأغلبيـ
الجانب اليي من  الرئيس ، وتختص اللجنة بدراسة مشـروع الخطـة السـنوية لتـدريب العـاملين بكافـة مسـتوياتهم 
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الوظيفية طبقًا إلحتياجاتهم التدريبية ، كما تختص بدراسة الموضوعات التـي تحـال إليهـا مـن السـلطة المختصـة 
صدار التوصيات المناسبة بش  أنها ، كما تختص باالتي :وا 

العمل علي زيادة المنح التدريبية العملية أو العلمية والتي تخدم نشاط الهيئ  ويلك بالتوصـية بـالنص علـي  -0
 يلك عند عقد أي إتفاق مع الجهات األجنبي  التي تمارس أعمال المواني والتطوير .

صدار التوصية بشأنها .دراسة اإلحتياجات من المنح التدريبية لكل تقسيم تنظيم -8  ي طبقًا للمرسل منهم ، وا 
كمــا تقــوم االدارة المختصــة بــاالعالن عــن المــنح والبعثــات التــي تــرد للهيئــة  وفــق مــا يناســب تخصــص كــل  -3

تقســيم تنظيمــي بالهيئــ  وتجميــع الترشــيحات والعــرض علــي اللجنــة وفقــًا للشــروط الموضــوعة لكــل مــن هــيه 
 -مرشحين طبقا للقواعد األتي  :المنح أو البعثات  إلختيار ال

أن يكون قد أمضي في الخدمة بالهيئة مدة ال تقل عن خمـس سـنوات ، إال إيا كـان هنـاك مبـررات كافيـة  -
 لحاالت تري اللجنة إستثناءها من هيا الشرط . 

 العمل في مجال التخصص موضوع المنحة أوالبعثة . -
 كتابة ( . –) تحدث إجادة اللغ  األجنبية المطلوبة إجاده تامة  -
 يفضل الحاصلين علي مؤهالت علمية أعلي . -
ان يكــون المرشــح قـــد إمضــي بنجــاح دورة تدريبيـــة فــي التخصــص موضـــوع المنحــة أو البعثــة ويكـــون  -

 للمتفوقين األفضلية عند اإلختيار بين المرشحين .
 يفضل الحاصلين علي تقارير كفاية أداء بمرتبة ممتاز . -
 في عناصر االختيار يفضل األصغر سنا . عند التساوي  -
 إجتياز المرشح لإلختبارات التي تعقدها الجهة المانحة إو تعقدها الهيئة للمفاضلة بين المرشحين .  -
 يجب أال يكون قد سبق إيفاده في بعثة أو منحة خالل أخر ثالث سنوات قضاها بالخدمة . -
 

 ( 04ماده ) 
عودتـ  مـن البعثـة أو المنحـة وفـي خـالل شـهر مـن تـاريخ وصـول  علـي األكثـر  يلتزم المبعوث أوالموفد بعد    

بتقــديم تقريــر شــامل إلــي الســلطة المختصــة  متضــمنًا شــرحًا تفصــيليًا للمهمــة التــي أوفــد إليهــا ومــدي إســتفادت  
ريـر مرفـق ومالحظات  ومقترحات  لإلستفاده من الخبرة التي زود بها ، وتوافى اإلدارة المختصـة  بصـورة مـن التق

اليكترونيًا ( ، وال يجوز مـنح المبعـوث إجـازة بـدون مرتـب إال بعـد مـرور عـام كامـل  –ب  المادة العلمية ) ورقيًا 
 من تاريخ عودت  من البعثة التدريبية .

كما يلتزم الموظف اليي تم تدريب  خارج مصر بأن يقضي في الخدمة بالهيئة مدة سنة علي األقل مـن تـاريخ   
عمل بعد التدريب أو ضعف مده التدريب التي قضاها بالخارج  أيهما أطـول وفـي حالـة إخـالل الموظـف مباشرة ال

 بهيا االلنزام يجب علي الهيئة إسترداد مصروفات ونفقات التدريب خصمًا من مستحقات  .
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 (   02ماده ) 
مـدة خدمتـ  وتراعـى فـي تحسب مدة الدراسـة التـي يمضـيها الموظـف فـي البعثـة الدراسـية أو المنحـة ضـمن     

 األقدمية عند الترقية وفي إستحقاق العالوات . 
يلتزم المبعوث أوالموفد بعد عودت  من البعثة او المنحة بنقل ما إكتسب  من معارف ومهارات مـن التـدريب الـي زمالئـ     

قسـيم التنظيمـي التـابع لـ  عن طريـق :       ) تلقـين مـا إكتسـب  مـن معـارف باسـلوب تـدريبي علـي زمالئـ  العـاملين بالت
وموافــاة االدارة المختصــة بأســماء ووظــائف العــاملين الــيين تــم تلقيــنهم ، كمــا يقــوم بالتــدريب كمحاضــر فــي أحــد البــرامج 
التدريبيـة موضـوع التخصــص الـيي اكتســب  وعلـي االدارة المختصـة تمكينــ  مـن يلــك ، كمـا يقـوم بعــرض مبسـط لموضــوع 

 لقيادات الهيئة ويلك في حال كون  من شاغلي الوظائف القيادية أو االشرافية بالهيئة"البرنامج في المؤتمر الصباحي 
 

 الباب الرابع : أنواع البرامج التدريبي  وتنفييها
  (91ماده )

تتولي لجن  الموارد البشرية ولجنة التـدريب والبعثـات بالهيئـة إقتـراح بـرامج التـدريب والـدورات التدريبيـة بنـاًء    
ــ ــي عــرض م عتمادهــا مــن الســلطة المختصــة ، وتتــولي اإلدارة عل ن إدارة المــوارد البشــرية واإلدارة المختصــة وا 

 المختصة إرسال صوره منها إلي الجهاز مع مراعاة تنوع البرامج التدريبية التي يتم تنفييها لتشمل :
 جدد .البرامج التأهيلية للعاملين الجدد ، وتتم كلما تجمع عدد مناسب من العاملين ال -0
برامج التدريب النمطي  )برامج السكرتارية واإلدارة المكتبية ، البرامج المحاسبية والمالية ، بـرامج المشـريات   -8

 ، البرامج القانوني  ، برامج التسويق ، ... (
 البرامج التخصصي  وتنقسم الي : -3
 البشري  ،..  ( برامج االدارة واالشراف  ) االدارة العليا ، إعداد القاده ، الموارد -
 برامج هندسي  )إدارة المشروعات ، ميكاترونكس مهندسين ، ...( -
 برامج تكنولوجيا المعلومات ) اإلداره االليكتروني  ، الحاسب األلي ، ... (  -
 برامج السالم  والصح  المهني  )األمن الصناعي ، السالم  ، االسعافات االولي  ، ...  ( -
 ي  ، برامج تأهيل شهادات البحاره ، برامج الموانيء واللوجستيات ... (برامج بحرية ) الفنون البحر  -
 برامج حماية البيئ  )البيئ  البحرية والبرية والجوية  ... ( ... إلخ . -
 

 (02ماده )
يتم عرض برامج التدريب والتأهيل واإلعداد على السـلطة المختصـة إلعتمادهـا ، وفـي حالـ  وجـود قصـور أو    

عمـل فـي إحـدي التقسـيمات التنظيميـة بالهيئـة  تتـولي اإلدارة المختصـة بنـاء علـي طلـب رئـيس معوقات تعوق ال
التقسيم المختص مناقش  األمر للتوصل إلي وضع برنـامج تـدريبي غيـر مخطـط مناسـب لعـالج هـيا القصـور إو 

ديق السـلطة تلك المعوقات من خارج الخطة السنوية أو إسـتبدال بعـض البـرامج ببـرامج أخـري بعـد العـرض وتصـ
 المختصة  .
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 (09ماده )
يسير التدريب الخارجي بنظام التفرغ الكامـل للموظـف أثنـاء مـدة التـدريب وال يجـوز مـنح أي اجـازات إعتياديـة    

للمتدربين خالل فترة إنعقاد البرامج ، وال يسمح بالغيـاب أثنـاء إنعقـاد البـرامج التدريبيـة ) الداخليـة أو الخارجيـة ( 
 من عدد أيام أو ساعات التدريب . %84إال في حدود 

 
 (00ماده )

يتعين إرتباط التدريب في منهج  ومواده بالعمـل الفعلـي للمتـدربين أو العمـل المكلفـين بـ  ، كمـا يتعـين التنـوع   
والتركيزعلى الجوانب العملية والعلمية عند تنفيي البرامج التدريبيـة وأن يراعـى فـى نظـام التـدريب إتبـاع األسـاليب 

تفاعليــة والتشــاركية بمــا يعــزز القــدرات المهاريــة للمــوظفين لتحقيــق مســتوي أداء أعلــي بحيــث يشــتمل اليــوم ال
 التدريبي علي نوعين علي األقل منها بالتساوي مع عدد الساعات .

كمــا يتعــين علــي شــاغلي الوظــائف القياديــة واإلشــرافية بالهيئــة تطبيــق برنــامج الظــل الــوظيفي : حيــث يختــار   
لوظيفة الوظائف القيادية واإلشرافية موظف من أقدم وأكفأ العاملين بالتقسيم التنظيمي التـابع لـ  ، يقـوم شاغل ا

بموجب  المتدرب بمرافقت  كظل  خالل تنفيي مهام عمل  اليومية ، ويطلع  علي تقنيات وأسرار العمـل ، وعلـي أن 
مما يساهم في نقل الخبرات وتكـوين كـوادر يفوض إلي  بعض االختصاصات البسيطة ، ويراقب  ويوجه  للصواب 

 قيادية جديدة ) صف ثان من الشباب ( ، يحل محل رئيس  في حالة غياب  .
كمــا يتعــين علــي شــاغلي الوظــائف القياديــة واإلشــرافية بالهيئــة تطبيــق برنــامج التــدوير الــوظيفي : حيــث يــتم    

التقسيم التنظيمي التابع ل  مـن أجـل إكتسـاب  خبـرات تدوير الموظف وفقًا لجدول زمني علي األقسام / اإلدارات ب
 عملية متعدده في كافة مجاالت العمل التابع ، مما يساهم في تكوين كوادر إدارية مدربة .

 
 الباب الخامس : الميزانية التقديرية للتدريب

 (02ماده )
التـدريب علـى أن تكـون مشـفوعة تدرج الهيئة فى مشـروع موازنتهـا االعتمـادات الماليـة الالزمـة لتنفيـي خطـة    

 .بالخطة المزمع تنفييها 
ويتم احتساب تكلفة البرامج التدريبية المدرجة في الخطة السنوية وفقا لسـاعات البرنـامج التـدريبي مـن :   "    

ـــوع )8المجموعـــة ) ـــآت فـــرع )4( األجـــور ن ـــ  2( المكاف ـــدريب للبـــرامج الداخلي ـــات ت ( 3المجموعـــة ) –( مكافئ
ــرامج 05( مصــروفات خدميــة اخــري فــرع )2) مصــروفات نــوع ــدريب العــاملين خــارج الوحــدة  للب ( مصــروفات ت

الخارجية وتكاليف االقامة واالعاشة ومصـروف الجيـب " ويـتم تنفيـي بـرامج الخطـة التدريبيـة للعـام التـدريبي مـن 
ز علــي إعتمــاد صــرف موازنــة الهيئــة وفقــًا لتعليمــات الكتــب الدوريــة الصــادرة مــن الجهــاز وموافقــة رئــيس الجهــا

 التكاليف المالية المطلوبة لتنفيي برامج التدريب.
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يتم صرف المبالغ المدرجة بموازنة الهيئـ  للصـرف منهـا علـي مكافـأت المـدربين وتكـاليف االشـراف واالعمـال    
 المعاونة لتنفيي البرامج التدريبية .

واب األخـري وفـي ضـوء مبـررات موضـوعية ولعـدم يتم تعزيز أحد بنود التدريب من وفورات يات البـاب أو األبـ   
 كفاية البند لمواجهة احتياجات تدريبية ملحة غير مخططة ويلك بعد موافقة السلطة المختصة علي التعزيز .

 
 (02ماده )
تقدر موازنة التـدريب عـن عـام تـدريبي يسـاير العـام المـالي للدولـة ويـتم صـرف إعتمـادات التـدريب المدرجـة     

 -علي النحو التالي :بالموازنة 
( مكافئـات تـدريب ،  ويـتم الصـرف 2( المكافـآت فـرع )4( األجـور نـوع )8إعتمادات التدريب المجموعة )   -0

 منها علي البرامج الداخلية من مكافأت المدربين ومكافأت األشراف واألعمال المعاونة  .
( مصــروفات تــدريب 05ي فــرع )( مصــروفات خدميــة اخــر 2( مصــروفات نــوع )3إعتمــادات المجموعــة ) – 8

العاملين خارج الوحدة  للصرف منهـا علـي رسـوم التـدريب الخـارجي ومسـتلزمات التـدريب وتكـاليف االقامـة 
 واالعاشة ومصروف الجيب .

يصرف للمتدرب بدل انتقال في حالة إنعقاد الـدورة خـارج مقـر الهيئـة ) خـارج محافظـة دميـاط ( وفقـًا لبنـود  -3
لين المعمـول بهـا فـي الهيئـة ، كمـا يجـوز صـرف سـلف للمتـدربين فـي الـداخل أوالخـارج الئحة شئون العام

 وعلي ان يتم تسوية السلفة بعد العودة من التدريب ووفقا لالئحة شئون العاملين .  
 تكاليف شراء خامات التدريب ووسائل اإليضاح والكتب وأدوات وخامات الطباعة وأماكن التدريب . -5
 

 (02ماده )
يجـوز مــنح حــوافز ماليــ  للمتفـوقين مــن دارســي البــرامج التدريبيــة المنعقـدة داخــل الهيئــة أو بمراكــز التــدريب    

أيــام ويشــترط حصــولهم علــي تقــدير إمتيــاز فــي التــدريب ،  4األخــري بشــرط أال يقــل مــدة إنعقــاد البرنــامج عــن 
يـ  ، كمـا يجـوز لرؤسـاء التقسـيمات جن 011جنيـ  ، الثالـث 041جني  ، الثاني  811وبالفئات األتية : األول 

التنظيمية بناًء علي إخطـار مـن اإلدارة المختصـة صـرف مكافـأة تشـجيعية بعـد التصـديق للمتـدربين المنضـبطين 
 والملتزمين بقواعد التدريب وعلي أال تصرف من إعتمادات التدريب .

فة لجنـة التـدريب والبعثـات بدرجـ  جني  لكل بحث يقدم  المتدرب ويتم تقييم  بمعر  811كما يجوزمنح حافز    
 إمتياز في الدورات الخارجية التي تزيد مدتها عن أسبوعين أو دورات اإلدارة العليا أو البعثات التدريبية للخارج

 
 
 
. 
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 الباب السادس : إعداد الخطة التدريبية ومتابعتها
 (  02ماده ) 

 -عند وضع الخطة التدريبية ينبغي مراعاة األتي :   
تتضمن الخط  توجيهـات السـلطة المختصـة مـن نقـاط الضـعف البـارزة واألهـداف المطلـوب تحقيقهـا  لموضـوعات  أن -0

 تتطلب عناية خاصة ومستويات محددة مطلوب الوصول إليها .
أن يؤخـــي فـــي اإلعتبـــار األهـــداف المطلـــوب تحقيقهـــا فـــي تزويـــد العـــاملين بالمعـــارف والخبـــرات والمعلومـــات الالزمـــة  -8

 . لتحقيقها
 الدروس المستفادة من تقارير المتابعة وأجهزة الرقابة والحوادث والشكاوي وخطة التدريب السابقة . -3
 عمل إجتماعات تدريبية للحصول علي البيانات واألفكار واإلقتراحات والمالحظات من الرؤساء والمدراء . -5
أوحاصـلين علـي شـهادة تـدريب المـدرب مـن مراكـز  تحديد الموظفين الـيين لـديهم الصـالحية لالسـتعانة بهـم كمـدربين -4

ـــي الموضـــوعات المرتبطـــة إرتبـــاط وثيقـــًا بطبيعـــة العمـــل وليســـت  ـــي ان يقتصـــر التـــدريب عل التـــدريب المعتمـــدة وعل
 موضوعات عامة .

 التعرف مقدما علي التحركات والمسارات الوظيفية المتعلقة بالترقيات والمعاشات والتنقالت . -1
 اجات التدريبية  وفقًا للنمويج المحدد . تفريغ اإلحتي -4
( من مجموع القائمين على رأس العمل عنـد إعـداد الخطـة %84مراعاة أال تقل نسبة العاملين المقترح تدريبهم عن ) -2

 خالل السنة التدريبية. 
 –لبرنــامج التــدريبي تصــميم البــرامج التــي ســيتم تنفيــيها داخليــا خــالل العــام  وعلــي ان تشــمل ) البطاقــة التعريفيــة ل -8

 األسلوب التدريبي ( –المنهج الدراسي وعدد ساعات كل مادة  –شروط اإللتحاق 
 أعداد المرشحين من الهيئة للبرامج التدريبية الخارجية . -00
ــي ســتنفي داخليــا  -08 ــرامج الت ــات الزمنيــة للب ــا التوقيت ــًا عليه ــة ) الخطــة الســنوية ( مبين ــدريب المجمع إعــداد لوحــة الت

 ارجيا ومكان اإلنعقاد وأعداد المتدربين  .وخ
 وضع ميزانية التدريب موزعة علي األبواب ومدعمة بالوثائق . -03
 

 (02ماده )
تضع لجنة التدريب والبعثات  بناء علي عرض إدارة الموارد البشرية واإلدارة المختصة ، خطة سنوية   

دخول الخدمة وعند الترقية لدعم المسار الوظيفى  لتدريب العاملين بكافة مستوياتهم الوظيفية ، خاصة عند
، ويلك بعد تحديد وحصر اإلحتياجات التدريبية ،  وتقارير تقويم األداء األقل من كفء ، بهدف تطوير 

 وتنمية قدرات ومهارات وكفاءة العاملين الوظيفية ورفع معدالت األداء .
أخر يونيو في العام التالي وترسل الخطة السنوية  تبدأ السن  التدريبي  من أول يوليو من كل عام الي   

للتدريب الي الجهاز خالل شهر يونيو من كل عام مع األخي في اإلعتبار القواعد واألحكام التي يصدرها 
 الجهاز الخاصة بالتدريب كل عام ) الكتاب الدوري المنظم للنشاط التدريبي ( .
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مع اإلدارة المختصة تقريرسنويًا عن  تنفيي خطة التدريب ،  تعد إدارة الموارد البشرية بالتنسيق        
مصحوبًا باإلحصائيات والنتائج المحققة خالل هيه السنة مقارنة بالسنوات السابقة مرفقًا ب  خطة التدريب 
التالية ، ويلك للعرض على لجنة التدريب والبعثات ثم لجنة الموارد البشرية تمهيدًا لإلعتماد من السلطة 

 .تصة ، وموافاة جهات اإًلختصاص بصورة من الخطة السنوية المعتمدة للتدريب المخ
 

 (02ماده )
  -يتم متابعة الخطة التدريبية بمعرفة اإلدارة المختصة ولجنة التدريب والبعثات علي مرحلتين :     

 نشاطات واألهداف .المرحلة االولي : متابعة ) نوعية وأعداد البرامج وتكلفتها ( منفردة أومجتمعة حسب ال
 المرحلة الثانية : متابعة ) اإلعداد واإلخراج الفني ( للخطة التدريبية السنوية وفقا ألحدث النمايج .

 
 الباب السابع : متابعة وتقييم التدريب 

 (01ماده )
تتم متابعة التدريب بمعرفة االدارة المختصة كآلية لكشف االنحرافات الهامة في نتائج العمل  
زالة أي عوائق في طريق الوصول إلى األهداف المتفـق عليهـا وتـصح يحها ، وتهدف إلى إنجاز العمل وا 

بتقارير متابعة للنشاط التدريبي الداخلي والخارجي كخطوة مبدئية  لعملية التقييم ، ويتم قياس عائد التدريب 
  -من خالل تفعيل نظام متابعة محاور التدريب واجراءات  كاالتي :

 
 : بالنسب  للتدريب الخارجي :اوال 
 يتم المتابعة واإلشراف علي مراكز التدريب  لمتابعة البرامج التدريبية التي تنفي بين الحين واألخر . -0
 يتم  التأكد من انتظام المتدربين وحل أي مشاكل تعترضهم أثناء التدريب . -8
 لمخصص ليلك .متابعة المدرب والمتدرب أثناء وبعد البرنامج في اإلطار ا -3
يطلب من مراكز التدريب الخارجية ، إخطار الهيئة أو اإلداة المختصة عن تخلف أي دارس عن حضور  -5

 البرنامج ، وموافاة اإلدارة المختصة بتمام موقف  من الحضور واالنصراف .
 تقييم مراكز وجهات التدريب المختلفة علي ضوء ما يبدي  المتدربون من مالحظات . -4
 يا : بالنسب  للتدريب الداخلي :ثان  
 التأكد من صالحية أساليب وطرق التدريب المستخدمة وكفاية وسائل اإليضاح وقاعات التدريب . -0
 كفاءة المدربين من ناحية تخصصاتهم وخبراتهم وقدراتهم التدريبية لتحقيق أهداف التدريب . -8
 ت تكنولوجية مناسبة ووسائل مساعدة .إعداد المساعدات التدريبية من أفالم وأجهزة ومعدا -3
 إعداد البرامج وكتابة الشهادات للدورات التدريبية واعتمادها وايداعها ملفات خدمة المتدربين . -5
 تحديث الكارت  التدريبية لكل متدرب أواًل بأول وتسجيل كل الدورات للرجوع اليها عند االحتياجات . -4
 



 

 
اإلدارة العامة ملركز املعلومات والتوثيق ودعم إختاذ                      (      8102 )موسوعة القوانني  الصادرة عام  اجمللد السابع

                                                      القرار
 82    

86 

 ( 31ماده ) 
    -التدريب من خالل تقارير تعدها إداره الموارد البشرية  في النواحي األتي  : يتم تقييم          

تقييم البرنامج التدريبي من خالل تقارير المشرفين على برامج التدريب من ناحية انتظام المتدربين ، واهتمامهم  -
 بالبرنامج التدريبى ، وعالقت  بوظيفتهم .

لبرنامج التدريبي من خالل تقارير المدربين من ناحية تقييمهم للتدريب اليى تقييم المتدربين قبل واثناء انعقاد ا -
 حصلوا علي  ومدى االستفادة من  .

تقييم األداء العملي بعد انتهاء البرنامج التدريبي من خالل تقارير الرؤساء المباشرين من ناحية أثر التدريب على  -
 أداء الموظفين المتدربين .

 ريب من خالل مؤشرات األداء بعد انعقاد البرنامج التدريبي وبعد عوده الموظف لعمل .تقييم العائد من التد -
 

 (30ماده )
 :يتم تقييم التدريب بغرض 

 .التعرف على المشاكل اإلدارية والتنظيمية التى تؤثر على التدريب  -0
 .التحقق من أن األهداف المقررة لخطة التدريب تلبى إحتياجات الهيئة  -8
 .وف على صالحية أساليب وطرق التدريب المستخدمة فى تحقيق األهداف الوق -3
 .التحقق من كفاءة المدربين سواء من ناحية تخصصاتهم ، أو خبراتهم ، أو قدراتهم التدربية  -5
قياس فاعلية وأثر التدريب على المتدرب ، وقياس العائد علي الهيئة من ناحية اإلرتقاء بمستويات االداء وصقل  -4

 المهارات والخبرات وزيادة وتدفق المعلومات المكتسبة للمتدربين .
 تعزيز ثقـة المـدربين والمتدربين في جدوى البرامج التدريبية ، وتغيير ثقافتهم بشأن التدريب . -1
لتي يمكن المساعدة في تقرير  ما إيا كانت البرامج التدريبيـة صـالحة لإلسـتمرار من عدم  ، وتحديـد التحسينات ا  -4

هتماماتهم  إدخالها على برامج التدريب في ضوء عملية التقويم الياتي لتـصبح أكثـر مالئمة لحاجات المتدربين وا 
 المختلفة .

 التكلفة   (  –أساليب التدريب  –مدة التدريب  –محاضر  –تقييم جهات التدريب المختلفة ) منهج علمي  -2
اإلدارة المختصة في اتخاي قرارات مستقبلية وفـي إدارة بـرامج التدريب بشكل إنشاء قاعدة معلومات أساسية تساعد  -8

 أفضل ، وتعزيز دور مكتبة التدريب .
 

 (38ماده )
أدوات تقييم التدريب هي التي  يتم بها جمع البيانات بهدف التعرف على مدى تحقق األهداف المرجوة ومـدى     

وحتي  %011ب درجات التقييم بالتقديرات األتية ) ممتاز للحصل علي نسبة مالئمة أو تناسق النتائج المحققة ، وتحس
 %14، فوق متوسط للحاصل علي  %81فأقل من  %21من المجموع الكلي للدرجات ، كفء للحاصل علي  81%

(  ومن  %41، وضعيف للحاصل علي أقل من  %14وأقل من  %41، ومتوسط للحاصل علي  %21وأقل من 
 -ات التقييم المستخدمة للقياس ما يلي :اإلختبارت  وأدو 
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 اإلختبارات الكتابية أو اإلليكترونية التي تقيس تقدم المتدربين ومدي إستيعابهم لمحتوى البـرامج التدريبية. -
إختبارات قياس الميول والمواقف  وتستخدم لجمع بيانات عن مواقف المتـدربين ، وتتم قبل التدريب وبعده  -

 دم .  لقياس ما أحرز من تق
إختبارات األداء ) النظرية والعملية ( : تتطلب إثباتًا عمليًا للمهارات في مجاالت معينة مثـل مهـارة  -

 اسـتخدام الحاسوب ، ويمكن اإلعتماد على نتائجها ، ويمكن محاكاة الواقع عند تطبيقها .
مع رؤسائهم في العمـل إختبارات المقابلة الشخصية : فيمكن إجراء مقابالت شخصية مع المتدربين أو  -

 لجمـع بيانات حول مستوى المتدربين وأثر البرنامج التدريبي .
المالحظة واالستقصاء : وتعني جمع بيانات ومعلومات من خالل مالحظة المتدرب وهو يـؤدي عملـ   -

 لتحديد مدى التحسن في مهارات  . 
ـي األداء بنـاء علـى معلومات حقيقية سجالت تقييم األداء : التي  تساعد في قياس التحـسن الفعلـي ف -

 متعلقة بالعمل وتقارير إحصائية . 
 تحليل استمارات تقييم ومتابعة المتدرب عن طريق رئيس  المباشر بعد عودت  لعمل  .  -
 تحليل استمارات إستطالع الرآي للمتدربين في نهاية كل دورة .  -

 
 الباب الثامن : المتدربون 

 (33ماده ) 
ئة قبول طلبات التدريب من العاملين بالهيئة أو من خارجها لإللتحاق بأحد البرامج وفقاً يجوز للهي   

 إلحتياجاتهم الوظيفية ، وعلي أن يلتزم المتدربون بأحكام تلك الالئحة .
ويتم التنسيق بين التقسيمات التنظيمية واإلدارة المختصة في اختيار المتدربين وعلي أن تعطي أولوية أولي    
  -لتحاق بالبرامج التدريبية للفئات األتية :لإل 
 العاملين الجدد داخل الهيئة . -0
 العاملين المرشحين للترقي إلي الوظائف األعلي بإختالف المستويات الوظيفي  . -8
 العاملين الحاصلين علي تقرير كفاية أداء أقل من كفء . -3

جتيازه ل  اال في حال  وعلي اإلدارة المختصة التأكد من عدم ترشيح المتد     رب لبرنامج سبق ترشيح  وا 
 البرامج التي تتطلب تحديث دائم .

ويلزم إجتياز المتدرب التدريب بنجاح كشرط أساسي للترقي للمستويات الوظيفية األعلي وطبقًا لشروط شغل    
 الوظيفة الواردة ببطاقة الوصف الوظيفي .

مراكز ومعاهد التدريب المختلفة لتنفيي تدريب في تخصصات  يجوز للهيئة توقيع بروتوكوالت تعاون مع   
 معينة وطبقًا لإلحتياجات التدريبية .
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 ( 34ماده ) 
 تدريب العاملين بالشركات 

يتم االتصال بالشركات ومسئولي المشروعات القائمة بالميناء إلرسال المخطط السنوي لتدريب العاملين    
مخطط السنوي للبرامج التدريبية لضمان تحقيق السالمة والجودة واشتراطات لديهم ومتابعة تنفييها ومتابعة ال

 البيئ  وااللتزام بشروط الهيئة وفقا للبرامج الموضوعة وتحقيق أعلي مستوي من معدالت األداء .
 يتم إجراء التدريبات العملية وفقا للسيناريوهات الموضوعة والمخططة والموزعة علي أشهر العام التدريبي   

وتحت اشراف الهيئة بمعاونة الجهات المختصة بالميناء سواء بمقابل أو بدون وفقا لتعليمات السلطة المختصة 
، مع إعداد تقرير نجاح لكل سيناريو مبينًا ب  االيجابيات والسلبيات ، والتاكد من تالفي السلبيات بمعرفة اإلدارة 

 المختصة ، وفتح سجالت خاصة بيلك .
 

 

 

 

 

 

 

تصنيف  م
 ينالمدرب

 المؤهالت والخبرات الالزم  البرامج والموضوعات المناسب 

أساتية الجامعات  1
والمعاهد العليا 
 المتخصصون
 وخبراء التدريب

 تنمي  المهارات السلوكية 
 األتصاالت االدارية 
 مهارات التعامل مع اإلخرين 
 ديناميكية الجماعة 
  األبتكار والتطوير 
 الدافعية والتحفيز 
 ريةالسلوكيات اإلدا 

 حاملي الماجستير او الدكتوراه

أساتية الجامعات  8
 والمعاهد العليا
وشاغلي 

 الوظائف العليا

  تنمية المهارات القيادية 
 القيادة االدارية 
 وظائف المدير 
 أنماط القيادة 
 المدير الفعال 

حاملي الماجستير أوالدكتوراه أو من يوي 
 الخبرة العملية والحاصلين علي تقييم إمتياز

أساتية الجامعات  3
 والمعاهد العليا
وشاغلي 

 الوظائف العليا

 تنمية المهارات االدارية واالشرافية 
 التخطيط والمتابعة 
  االسلوب العلمي في إعداد

 البحوث والدراسات 
 تشخيص وحل األزمات 
 تخاي القرارات اإلدارية  صنع وا 
 إدارة الجودة الشاملة 
 إدارة األزمات 
 إدارة الجودة والوقت 

الماجستير أوالدكتوراه أو من يوي  حاملي
 الخبرة العملية والحاصلين علي تقييم إمتياز

المدربون  5
المتخصصون 
في مجال األمن 

 القومي

  التوعية األمنية 
  اإلجراءات الوقائية لالزمة أو

 الحدث 
 مكافحة الفساد 

 المتخصصون في مجال األمن القومي
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 ( 35ماده ) 

 تدريب الشباب 
الشباب بمن فيهم الطالب على األنشطة واألعمال التخصصية بالهيئة ، ويلك بناًء يجوز للهيئة تدريب     

على طلبهم وبالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع المدنى وأصحاب األعمال الراغبين فى 
بل أو بدون تشغيل عمالة مدربة ومؤهلة ، ويلك بهدف إكسابهم المهارات المطلوبة فى سوق العمل سواء بمقا

 -:وفقًا لتعليمات السلطة المختصة وعلي النمويج المعد ليلك ، واليي يلزم أن يتضمن االتي 
 .قواعد وشروط التدريب  -
 .حقوق والتزامات المتدرب  -
 .الجزاءات التى يجوز توقيعها على المتدرب  -
 .الشهادة أو اإلفادة التى تمنحها الهيئة فى نهاية التدريب   -

  .ن يترتب على هيا التدريب أى التزام على الهيئ  بالتعيين ودون أ
وعلي أن يتم تدريب الطلبة في الصيف خالل شهري يوليو وأغسطس من كل عام ، وتدريب شباب الخريجين 

 من عدد العاملين بالهيئة كل عام .  %01طوال العام في كافة التخصصات وبنسبة ال تزيد عن 
 
 
 

مدربون من  4
التقسيمات 

 مختارةاإلدارية ال

  تدريب العاملين الجدد واإللتزام
 بالمنهج العلمي المعتمد من الجهاز 

 البرامج الداخلية في الهيئة 

التخصصية  كفاءه عالية من الناحية -
 والسلوكية

القدرة التعليمية والتدريبية علي إيصال  -
 المعلومات للمتدربين

القدرة علي عرض الجوانب النظرية  -
 والتطورات الحديثة لالبحاث 

بالنسب  للموضوعات العملية  يراعي ان  -
يكون من المشتغلين بالتطبيق او من 
مواقع العمل المشهود لهم بالكفاءه 

 والخبرة العملية الطويل  
مدربون  1

متخصصون في 
مجال األمن 
الصناعي 
والسالمة 

 والصحة المهنية

  التوعية المهنية والصحية 
  أمن صناعي 

اعي المتخصصون في مجال األمن الصن -
 والسالم  والصح  المهني 

4
  

مدربون 
متخصصون في 
مجال الجودة 

 والبيئة 

  التوعية في إدارة البيئة
 والمواصفات العالمية للجودة

المدربون والمتخصصون في تطبيق نظم  -
إداره البيئة والتوافق مع المواصفات 

 العالمية للجودة
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 المساعدون -المشرفون  –ن الباب التاسع : المدربو
 (36ماده ) 

يتم التحقق من كفاءة المدربين سواء من ناحية تخصصاتهم أو خبراتهم أو قدراتهم التدربية ، وقيام اإلدارة   
 المختصة بفتح وتحديث سجل للمدربين . 

ربين وفقًا للبرامج يتم إختيار المدربين للبرامج التدريبية بترشيح من اإلداره المختصة ، ويتم تصنيف المد  
 والموضوعات المناسبة والمؤهالت والخبرات الالزمة كما يلي :

 (37ماده )
 -ينحصر دور المشرف والمدرب في تنفيي البرنامج التدريبي في األتي :

يقدم كاًل من المشرف والمدرب تقريرًا شاماًل في نهاية كل دوره يوضح في  أوج  القصور أو المعوقات التي  -0
 أثناء تنفيي البرنامج ، وأي إقتراحات يري اضافتها لإلستفادة منها في البرامج التدريبية المستقبلية . تكشفت

 يقدم المشرف تقرير متابعة لكل دورة لالستفادة منها في تقييم البرامج التدريبية . -8
  كمدرب في أي ال يجوز للمشرف االشراف علي أكثر من برنامج تدريبي في يات الوقت وال يتم ترشيح-3

 برنامج أثناء قيام   بمهام اإلشراف .
تطبق القواعد الخاص  بالنصاب للمدربين بأن تكون عدد الموضوعات التدريبية لكل مدرب أربعة  -5

 موضوعات فقط  كمجال تدريبي للمدرب في العام التدريبي وال تزيد عن ثالثة محاضرات للبرنامج الواحد .
 لتدريبالباب العاشر : مكافأت ا

 (  38ماده ) 
تتحدد مكافأت التدريب التي تمنح للمدربين والمشرفين اليين ينفيون البرامج التدريبية التي تعقدها  اإلدارة    

 -المختصة داخليًا بالهيئة علي النحو التالي :
بين عدد ساعات المحاضرة علي أن تكون فئات المدر × ) فئ  المحاضر  يتم احتساب مكافآت المدربين -0

بمبلغ محدد وليس بنسبة مئوية من الراتب لكل برنامج علي حده ويتم احتساب مكافأت المدربين لكل مادة 
تدريبية ) أصلي / بديل ( ويجوز بالنسبة للبديل أن يقل مستوي وظيفي واحد عن األصلي ، وتحسب  مكافأت 

مرات أو ورش عمل ) وال تخضع هيه المدربين عن الساعة الواحدة سواء في دورات داخلية أو ندوات أو مؤت
 -المبالغ ألية ضرائب أو رسوم ( طبقا للجدول التالي :

 البيان الفئ  المحدده / ساعة
 الوزراء الحاليين أو السابقين ومن في حكمهم . جني  411
شاغلي وظائف المستوي الممتاز ورؤساء القطاعات عمداء ووكالء وأساتية  جني  311

رون من الجهات القضائية الحاليين أو السابقين ومن في الجامعات والمستشا
 مستواهم .

 شاغلي وظائف المستوي ) العالية ( . جني  811
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شاغلي وظائف مدير عام وأساتية الجامعات المساعدون ومدرس الجامعات  جني  041
والمستشارون الحاليين والسابقيين ومن في مستواهم وكيا الحاصلون علي 

 كان مستواهم الوظيفي . الدكتوراه أياً 
شاغلي وظائف المستوي االول والمرؤسين المساعدون بالجامعات ومن في  جني  011

 مستواهم .
 شاغلي وظائف المستوي الثاني . جني  44
 شاغلي وظائف المستوي الثالث . جني  41
محاضر الحاسب األلي الحاصل علي مؤهل عالي وخبرة ال تقل عن خمس  جني  41

 تسنوا
 مندوب الجهة اليي يتولي تقديم المعلومات للمتدربين أثناء الزيارة الميدانية . جني  في اليوم 011

 
وتصرف للمشرفين والفنيين واإلداريين والسكرتارية والحاسب اآللي  مكافأت األعمال االدارية والمعاونة : -8

 ي :والخدمات المعاونة والسائقين لكل برنامج بحيث ال تتجاوز األت

 يمة األعمال اإلدارية والمعاونة عن قيمة تكلفة البرنامج التدريبي .وبمراعاة أال تزيد ق
مراعاة عدم زيادة عدد ساعات العمل التدريبي عن أربع ساعات يوميًا موزعة علي كافة أساليب التدريب  -3

 المختلفة كما يجب أال تزيد عدد ساعات اللقاء التدريبي النظري عن ساعتين .
دريبي علي مادة علمية يتم تقديمها في شكل ندوة فتكون مكافأت اإلشراف ضمن ايا تضمن البرنامج الت -5

مكافأت البرنامج وتعتبر الندوات النقاشية التي يتم تنفييها علي مدار يومين أو ثالثة أيام علي األكثر برنامج 
 من هيه المادة . 8، 0تدريبي ويتم احتساب مكافأت المدربين واإلشراف طبقا للبند 

 البيان الفئ  المحدده
 المشرف العام   جني  311
 المشرف الفني  جني  841
 التنفيييالمشرف  جني  811
 باحث التدريب  جني  041
 الحاسب االلي  جني  041
 مالي واستحقاقي جني  011
 أعمال السكرتارية جني  011
 خدمات معاونة جني  41
 سائق جني  41
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ال االمتحانات : يتم تقييم المتدربين كل دورة داخلية بحد أقصي ثالثة ساعات عن طريق لجنة التقييم أعم -4
 ( من هيه المادة  كل حسب مستواه الوظيفي .0وبنفس فئة المكافأة الميكورة بالبند رقم )

دربين بالميناء الي الجهات الزيارات الميدانية : في حال  الزيارات الميدانية من الخارج للميناء أو زيارة المت-1
خارج الميناء يمنح سائق السيارة التي تنقل المدربين مائة جني  مكافأة في اليوم الواحد، كما يمنح المشرف 

 جني  في اليوم الواحد . 041
 النمايج –الباب الحادي عشر : السجالت 

 (38ماده )
 السجالت :

عد في دفع حركة النشاط التدريبي والتعرف علي البيانات تعتبر سجالت التدريب من أهم الوثائق التي تسا   
والمعلومات الالزمة في أقصر وقت ممكن وبأقل جهد وفي تنظيم المعلومات التدريبية للخطة المستقبلية ، 

 وتلتزم اإلدارة المختصة بإمساك وتحديث سجالت التدريب ) ورقيًا أو اليكترونيًا ( ومنها :
 سجل المتدربين . -
 ربين .سجل المد -
 سجل الحضور واالنصراف لكل برنامج . -
 سجل المنح والسفريات والبعثات للخارج . -
 سجل االحتياجات التدريبي  . -
 سجل المؤتمرات والندوات وورش العمل  . -
 سجل االمكانيات التدريبية . -
 سجل تقييم ومتابعة المتدربين . -
 سجل تقييم ومتابع  البرامج التدريبية . -
 . سجالت تقييم االداء -
 سجل البرامج غير المخططة وأسماء المرشحين بها . -
 سجل البطاق  التدريبي  لكل موظف موضحًا بها الدورات التدريبية الحاصل عليها . -
 سجل تدريب الشباب والطلب  . -
 اي سجالت اخري يتطلبها حسن سير العمل . -

 (51ماده )
 النمايج :

تدريب داخليًا وخارجيًا وفق نمايج الجهاز أو أي نمايج تلتزم اإلدارة المختصة بتسيير أعمالها الخاصة بال
 واستمارات أخري الزمة لحسن سير العمل ) ورقيًا أو اليكترونيًا ( ومنها :

 نمويج حصر االحتياجات التدريبية . -
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 نمويج تحديد االحتياجات التدريبية .  -
 نمويج المنهج العلمي المقترح للبرنامج . -
 مقترحة للبرامج الداخلية .نمويج التكلفة التقديرية ال -
 نمويج التكلفة التقديرية المقترحة للبرامج الخارجية .  -
 نمويج البرامج التدريبية الداخلية المقترح تنفييها  خاص بالمنهج العلمي . -
 نمويج البرامج الداخلية وتكاليف تنفييها . -
 كشف توزيع تكاليف االشراف واالعمال المعاونة .  -
 ام  واالعاش  التي يتم الصرف عليها من الباب الثاني عند تنفيي البرامج الخارجية.نمويج التدريب واالق -
 نمويج البرامج الخارجية وتكاليف تنفييها . -
 نمويج استبدال بعض البرامج ببرامج أخري للتدريب الداخلي / التدريب الخارجي . -
 البطاقة التعريفية للبرنامج التدريبي . -
 ف . البطاقة التدريبية لكل موظ -
 نمويج الخطة التدريبية السنوية . -
 إستمارة إستقصاء للبرنامج التدريبي . -
نصراف المتدربون خالل البرنامج التدريبي . -  نمويج حضور وا 
 نمويج تقييم المتدرب قبل وبعد الدورة التدريبية للرؤساء . -
 إستمارة إلتحاق تدريب ميداني لشباب الخريجين .  -
 ريب .نمويج تقييم مدرب أثناء التد -
 برنامج تدريبي .  إستمارة تقييــــم -
 أي نمايج اخري الزمة لحسن سير العمل وطبقًا لمتطلبات  . -

 
 

 الباب الثاني عشر : األحكام اإلنتقالية
 (50ماده )

يجوز بقرار من السلطة المختصة ، بناًء علي إقتراح مقدم  من لجنة التدريب والبعثات إنشاء مركز لتنمية    
 -:شرية كتقسيم تنظيمى داخل الهيئ  ، بعد موافقة الجهاز والتحقق من توافر الضوابط األتيةالموارد الب

 .موظف  411أال يقل عدد موظفى الهيئة عن  -
 .أن يكون هناك جدوى من إنشاء المركز  -
 .توفير مكان مجهز للتدريب  -
 .يم تدريب عالى الجودة توفير هيئة تدريب مؤهلة سواء من داخل الوحدة أو خارجها لضمان تقد -
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 .توفير برامج تدريبية معتمدة محليا أو دوليا  -
 .توفير بنية تكنولوجية تسمح بإتاحة المواد التدريبية إلكترونيا  -
 .ما يفيد بتدبير اإلعتماد المالى الالزم  -
 -:عيا األتىوفي حالة الموافقة علي انشائ  يتولي المركز وضع نظام التدريب والتأهيل واإلعداد مرا 

تحديد وتحليل االحتياجات التدريبية بالهيئ  خالل الربع األخير من كل سنة ، ويلك بالتعاون مع إدارة  -
 .الموارد البشرية 

تخطيط وتصميم البرامج التدريبية بما يحقق احتياجات الوحدة سنويا ، ويلك بناء على اقتراح لجنة الموارد  -
 البشرية 

 .تعلقة بخطة التدريب بالمركز فى بداية كل سنة على موقع الهيئ  األلكترونى إتاحة كافة المعلومات الم -
التركيز على الجوانب العملية والتطبيقية عند تنفيي البرامج التدريبية وأن يراعى فى نظام التدريب اتباع  -

وحدة، ويلك األساليب التفاعلية والتشاركية بما يعزز القدرات المهارية للموظفين، والقدرات المؤسسة لل
بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية على أن يتم عرض برامج التدريب والتأهيل على السلطة المختصة 

 .إلعتمادها ، وأن يكون تقييم هيه البرامج بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية 
 

 (58ماده )
م 8104لسنة  525ة والصادرة بالقرار ( من الئحة شئون العاملين بالهيئة المعتمد00مع مراعاة أحكام الماده )  

بعد  ، يجوز للسلطة المختصة ايفاد الموظف للتدريب التحويلي علي الوظيفة الجديدة المنقول إليها ، كما يجوز
حصر العمالة في وظائف الخدمات المعاونة تحويلها إلي عمالة حرفية بعد اجتياز االمتحان بورش الهيئة العمومية 

  -وظيفية والعجز والزيادة بتلك الوظائف ويلك وفقًا للضوابط اآلتية :وطبقًا للمقررات ال
 من عدد العاملين كل عام . %01أن يكون يلك في حدود  -0
 الحصول علي ترخيص مزاولة مهنة للوظيفة المنقول اليها للمهن التي تتطلب يلك .  -8
 أن يكون الموظف الئقًا طبيًا لمزاولة المهنة أو الحرفة . -3
 ة تقرير كفاية تقويم األداء قد قدرت بمرتبة كفء علي األقل في السنة األخيرة .أن تكون درج -5
 أال تكون قد وقعت علي  جزاءات تأديبية خالل السنة األخيرة . -4
 أن يرشح للمهنة التي تكون الهيئة في حاجة إليها فعليًا . -1
 لتي يراد تدريبي  عليها .أن يتقدم الموظف بطلب كتابي يبدي في  رغبت  واستعداده لمزاولة المهنة ا -4

 
 


