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 ثالثًا : اإلدارة املركزية للتدريب املهين : 

ٔٔضع النٍعي النت فل نن فٍ ٗنرِا     ، ٔختتص بسضي الطٗاضٛ القٕوٗٛ لمتٕجْٗ ٔالتدزٖب املّين 

ٔوساجعٛ ارتطط ٔالرباوخ املٍ رٚ هلنرٓ الطٗاضنٛ ٔالنت فعىنن تمنٜ ف نٕٖب       ، ٔوتابعٛ ِرا التٍ ٗر 

ِٗلن القنٕٝ العاومنٛ  نا ٖت نت ٔوتطمخنا  لطنط التٍىٗنٛ اة ت ناتٖٛ ٔاةجتىاتٗنٛ ٔ تندات           

، باةغرتاك وع ادتّنا  املعٍٗنٛ   ، وػسٔتا  لطط متٕٖن التدزٖب املّين ٔو اتز ٔأضخقٗا  اإلٌ اق  

 ، ا  الت فقدوّا أجّصٚ الٕشازٚ املٗداٌٗٛ يف زتاه التدزٖب ٔالتٕجٗنْ املّنين  ٔالعىن تمٜ حتطني ارتدو

ٛ     ٔ ٗاع وطتٕٝ املّازٚ  ٛ     ٔونٍ  الرتالنٗص لمىسا نص التدزٖخٗنٛ ارتا ن  أٔ  لغاّٟنا يف ذالنٛ امللال ن

 ويتبعها:  ..... 

 (  اإلدارة العامة لتخطيط ومتابعة التدريب املهين :1

تىٕٖنن  الٔ تندات وػنسٔتا  لطنط    ٔوتابعٛ فٍ ٗنرِا  ّين ٔختتص بدزاضٛ لطط التدزٖب امل

ٔفقدٖي املقرتذا  ارتا ٛ بالطٗاضٛ القٕوٗٛ لمتدزٖب ٔالتٕجْٗ املّنين   ،ٔو اتز ٔأضخقٗا  اإلٌ اق

، ٔا ننرتاا الٕضنناٟن ال شوننٛ لسءننع   نناٞٚ ٔءاتمٗننٛ التنندزٖب املّننين ،  لمىحننالظ ٔادتّننا  املعٍٗننٛ 

باإلضاءٛ  ل٘ وتابعٛ  جساٞا  الرتلٗص  صألٛ تىمٗا  التندزٖب ٔوصألنٛ اذتسءنٛ ٔ ٗناع وطنتٕٙ      

 ويتبعها: ....املّازٚ 

 أ ( إدارة ختطيط التدريب املهين ....وتقوم باألعنال اآلتية :

 ءٗىنا ٔفٍطنٗت التعنأُ وعّني      اجملالظ ٔادتّا  املعٍٗنٛ  بالتندزٖب املّنين ،   تزاضٛ فقازٖس ٔفٕ ٗا   

 ميلَ فقدميْ وَ  ولاٌٗا  فدزٖخٗٛ يف فٍ ٗر لطٛ التدزٖب .

وَ ذٗن  التل نص ٔاملطنتٕٝ ٔأونا َ فٕاجندِا ٔوندٚ       ،ذ س اإلولاٌٗا  التدزٖخٗٛ ٔالتعمٗىٗٛ  

ٔوتابعٛ وا ٖطسأ تمّٗا وَ فغريا  بالصٖاتٚ ، التدزٖب ٔوعدافْ ٔطا ٛ التدزٖب ٔالتعمٗي  ىا ٌٕٔتا 

 ّا  املعٍٗٛ تمٜ املطتٕٝ القٕو٘ .الٍقص ٔذلك بالتعأُ وع ادت ٔأ

فقدٖس ٔحتدٖد اذتٗاجا  التدزٖب املّين  ىا ٌٕٔتنا تمنٜ املطنتٕٝ القنٕو٘ ٔطخقنا ذتاجنٛ ضنٕق         

 .ُ وع اإلتازا   املعٍٗٛ بالٕشازٚالتٍىٗٛ ٔذلك بالتعأ ٔوتطمخا  ٔارتازج٘ العىن الدالم٘

التندزٖب املّنين تمنٜ املندٝ الخعٗند       تدات الدزاضا  ٔالخرٕث ارتا ٛ بطٗاضا  ٔلطط ٔوػنسٔتا    

 ٔالق ري وَ وتطمخا  لطط التٍىٗٛ ٔذاجٛ األضٕاق ارتازجٗٛ .

تزاضٛ وػسٔتا  لطط التدزٖب املّين الٕازتٚ وَ ودٖسٖا  القٕٝ العاومٛ ٔادتّا  املعٍٗنٛ بالتندزٖب    

   املعٍٗٛ .ٔالتٍطٗت ءٗىا بٍّٗي ٔحتدٖد التلم ٛ التقدٖسٖٛ لتطىٍّٗا وٕاشٌا  ادتّا، بالدٔلٛ 

 تدات اإلطاز العاً لملطٛ اةضتثىازٖٛ لمتدزٖب املّنين ٔالعىنن تمنٜ فنرلٗن ال نعٕبا  النت فٕاجنْ         

 فٍ ٗرِا بالتعأُ وع اإلتازا  املعٍٗٛ 

املػاز ٛ يف ٔضع املٕا  ا  القٗاضٗٛ ملسا ص التندزٖب املّنين تمنٜ املطنتٕٝ القنٕو٘ ونع اإلتازا         

 املعٍٗٛ .

أوٕاه  ٍدٔق التدزٖب ٔالتأِٗن لتىٕٖن  ٌػاٞ ٔفطٕٖس ٔحتدٖ   ٔاضتثىاز فٕظٗف فقدٖي وقرتذا  

 .املّين  وسا ص ٔبساوخ التدزٖب
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 وتقوم باألعنال اآلتية :....ب (  إدارة متابعة التدريب املهين 

وتابعٛ فٍ ٗر لطط ٔبساوخ التدزٖب املّين وٗداٌٗا ٔ تدات التقازٖس ارتا ٛ بٍتاٟخ املتابعنٛ ٔفقندٖي    

 . لمحّا  ٔاجملالظ املعٍٗٛ ذا  ال شوٛ املقرت

وتابعٛ بساوخ التدزٖب املّين تمٜ املطتٕٝ القٕو٘ ٔتزاضنٛ ٌتناٟخ املتابعنٛ لتردٖند تٕاونن الطنعف        

 ٔالٍقص ءّٗا ٔفقدٖي املقرتذا  ال ٍٗٛ ال شوٛ لمتطٕٖس .

وتابعتّي بعد اةٌتّاٞ  ، ٔوتابعٛ املتدزبني أثٍاٞ التدزٖب لمٕ ٕف تمٜ ودٝ ءاتمٗٛ العىمٗٛ التدزٖخٗٛ  

ٔ تندات التقنازٖس ارتا نٛ     ، شٖنازا  ألونا َ تىمنّي    جنساٞ  وَ التدزٖب تَ طسٖت العٍٗٛ وَ ل ه 

 بأٔجْ الق ٕز ٔالٍقص ٔفقدٖي املقرتذا  ال شوٛ .

 املسلص هلا بالتدزٖب املّين .  الت فطعّا ادتّاوتابعٛ ٔفقٗٗي املٍاِخ التدزٖخٗٛ  

 رتا ٛ بقٗاع وطتٕٝ املّازٚ .وتابعٛ فٍ ٗر األذلاً ا 

 وتابعٛ فٍ ٗر القٕاتد ٔاإلجساٞا  املٍعىٛ لمتدزد املّين ٔوتابعٛ فدزٖب ال خٗٛ املتدزجني . 

 العىمٗا  التدزٖخٗٛ .فٍ ٗر  الت فٕاجْػا ن املفٍعٗي الٍدٔا  ملٍا ػٛ  

 .س ارتا ٛ بّيالتقازٖ وتابعٛ ٔفقٗٗي املدزبني الرَٖ ذ مٕا تم٘ فسلٗص وصألٛ املٍّٛ ٔ تدات 

 وتابعٛ فٍ ٗر القٕاتد ٔاإلجساٞا  املٍعىٛ ملٍ  فسالٗص وصألٛ اذتسءٛ . 

 : (  اإلدارة العامة لشئون مراكز التدريب املهين 2

حتطنني  ٔ  أٔ حتندٖ  القناٟي وٍّنا   ، وساذن  ٌػاٞ وسا ص التدزٖب املّين ٔختتص باإلغساف تمٜ 

ٚ   ،املٗداٌٗٛ يف زتاه التدزٖب ٔالتٕجْٗ املّينارتدوا  الت فقدوّا أجّصٚ الٕشازٚ   ، ٔ ٗاع وطنتٕٝ املّناز

 وتقوم باألعنال اآلتية :...ٔٔضع التعمٗىا  ٔالطٕابط املالٗٛ ٔاإلتازٖٛ هلا 

 ٌػاٞ وسا ص جدٖدٚ لمتدزٖب املّين ملدٖسٖا  القنٕٙ العاومنٛ طخقنا ةذتٗاجنا  ضنٕق       املٕاءقٛ تمٜ 

بعند العنس      ىٗىا  طخقا لمىٕا  ا  الدٔلٗٛ ٔالعسٔف احملمٗٛٔاملػاز ٛ يف  تدات الت ، العىن

 . تمٜ الٕشٖس 

ٔ تندات  نٕاٟي التحّٗنصا  التدزٖخٗنٛ ونَ  ة       ،وتابعٛ فٍ ٗر وساذن  ٌػاٞ وسا ص التدزٖب املّنين   

 ٔوعدا  ٔتدت ٔأتٔا  .

 . ٔضع بساوخ التدزٖب املّين ال شوٛ بالتٍطٗت وع المحاُ امللت ٛ ٔاإلتازا  املعٍٗٛ 

 تدات اللٕاتز التدزٖخٗٛ ال شوٛ ملسا ص التدزٖب املّين بالتعنأُ ونع ادتّنا  امللت نٛ بالندالن       

 ٔارتازد .

ٔضع غسٔط وٍ  الرتلٗص لمىدزبني ٔ لطاز ودٖسٖا  القٕٝ العاومٛ امللت نٛ بّنا ملنٍ  املندزبني      

 الرتلٗص  صألٛ تىمٗٛ التدزٖب .

 ْ ٔالتدزٖب املّين .ٔضع الطٕابط ٔاإلجساٞا  ارتا ٛ بالتٕجٗ 
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ٔضع الطٕابط ٔاإلجساٞا  ارتا ٛ بقٗاع وطتٕٝ املّازٚ ٔوصألٛ اذتسءٛ تمٜ أُ فتنٕ  وندٖسٖا     

القٕٝ العاومٛ وٍ  فسلٗص وصألنٛ اذتسءنٛ بعند  جنساٞ اةلتخنازا  ال شونٛ طخقنا لمىعناٖري النت          

 ف دزِا اإلتازٚ يف ِرا الػأُ .

مٛ وَ املَّ الت ٖتصاٖد الطمب تمّٗا ٔ تدات املعاٖري ارتا ٛ ودٖسٖا  القٕٝ العاو اذتٗاجا تزاضٛ  

 بّا .

  تدات اللتٗخا  ال ٍٗٛ ارتا ٛ بقٗاع وطتٕٝ املّازٚ بالتٍطٗت وع ادتّا  املعٍٗٛ . 

وتابعٛ التطٕز التلٍٕلٕج٘ يف ٌعي ٔأضالٗب ٔأتٔا  العىن ٔتزاضٛ اٌعلاضافْ تمٜ التندزٖب   

فدزٖخٗنٛ فلىٗمٗنٛ أٔ فطنٕٖس يف النرباوخ ٔاألجّنصٚ بالتعنأُ ونع        ٔوا ٖتطمخْ وَ ا رتاا بنساوخ  

 اإلتازا  املعٍٗٛ .

حتمٗن املَّ الت جيسٙ التدزٖب تمّٗا ٔتمٜ الٍرٕ الرٙ حيدت فسفٗب العىمٗنا  ٔفٕ نٗف  نن     

 وٍّا ٔاألتٔا  املطتلدوٛ بّدف فطٕٖس بساوخ التدزٖب املّين .

 املّين ٔ ٗاع وطتٕٝ املّازٚ .  جساٞ الخرٕث ٔالدزاضا  املتعمقٛ بالتدزٖب 

 : (  إدارة تراخيص واعتناد املراكز اخلاصة  3

  ٔ ٔ  ختتص  ٍ  الرتالٗص لمىسا ص التدزٖخٗٛ ارتا نٛ ادتدٖندٚ أ  لغاّٟنا لمىلال نٛ    ٔ  ّنا أ

 وتقوم باألعنال اآلتية :

أٔ   الطمخنا  املقدونٛ إلٌػناٞ وسا نص فندزٖب لا نٛ جدٖندٚ         تدات  اتدٚ بٗاٌا  اللرتٌٔٗنٛ ب  

بأز ناً وطمطنمٛ ٔءقنا     بّنرٓ املسا نص    ضحن لاص، ٔ وطاك  فطٕٖس وسا ص فدزٖب لا ٛ  اٟىٛ 

 . لتازٖخ فقدٖي الطمب

 اءس اةغرتاطا  املطمٕبٛ  إٌٌا ءرص الطمخا  لمتأ د وَ  رٛ الخٗاٌا  ٔاملطتٍدا  ٔاضتٗ اّٟا ٔفٕ 

 مىسا ص ارتا ٛ الطالخٛ لمرتلٗص .ل املٗداٌٗٛ عاٍٖٛاملالقٗاً ب 

ملٍ  الرتالٗص  صألٛ تىمٗا  التدزٖب بادتّا  الت ٖنتي  ارتا ٛ وتابعٛ فٍ ٗر القٕاتد ٔاإلجساٞا   

 الرتلٗص هلا  خن ٔأثٍاٞ التٍ ٗر .

 املػاز ٛ يف وٍ  الرتلٗص أٔ زءطْ وع دتاُ الخت . 

  لطاز ادتّٛ املقدوٛ لطمب وٍ  الرتلنٗص بقخٕلنْ أٔ زءطنْ ٔءقنا لػنسٔط ٔ ٕاتند ٔ جنساٞا  ونٍ          

 الرتلٗص خبطاب بعمي الٕ ٕه تم٘ العٍٕاُ املٕض  بالطمب .

   داز الرتلٗص ٔفطمٗىْ  ل٘ ادتّٛ الطالخٛ تم٘ الٍىٕذد املعد لرلك . 

 الطح   املدُٔ بّا الرتالٗص ال اتزٚ . ٔ وطاك  تدات 

 .ٍّٛ ٔ تدات التقازٖس ارتا ٛ بّيوتابعٛ ٔفقٗٗي املدزبني الرَٖ ذ مٕا تمٜ فسلٗص وصألٛ امل 

 جتدٖد الرتلٗص بعد اٌتّاٞ ءرتٚ ال  ذٗٛ .اختاذ  جساٞا   

  لغاٞ الرتلٗص يف ذالٛ امللال ٛ .اختاذ  جساٞا  ٔ ف أٔ  


