معهد إلادارة العامت

حعليماث الخدريب واملسارالخدريبي

الصادرة عن مجلس الخدمت املدهيت بموجب البند ( )8من الفقزة (ب) من املادة ( )6من هظام
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حعليماث الخدريب واملسارالخدريبي
الصادرة بموجب البند ( )8من الفقزة (ب) من املادة ( )6من هظام معهد إلادارة العامت
رقم ( )102لسنت 2019
املادة (:)1

حعمى هزه الخعليماث (حعليماث الخذسيب واملعاس الخذسيبي في معهذ إلاداسة العامت لعنةت  )9102ويعمن هانا اعخبناسا من
جاسيخ اكشاسها م مجلغ الخذمت املذنيت.

املادة (:)2

يينن لليلمنناث والعبنناساث الخالينت أيةمننا وسدث فنني هنزه الخعليمنناث املعننا ل ا خددننت لهنا أدننناه مننا لن جننذٌ اللشيةننت ع ن
غير رلً:
املعهد :معهذ إلاداسة العامت.
املجلس :مجلغ الخذمت املذنيت املؽي بملخض ى أخيام نظام الخذمت املذنيت العاسي املفعنٌ.
الزئيس :سئيغ دينا الخذمت املذنيت.
اللجنت الخوجيهيت :اللجةت الخنحيايت للمعهذ املؽيلت بمنحب اخيام نظام املعهذ
املديزالعام :مذيش عام املعهذ.
الجهت املسخفيدة :الذائشة وفم نظام الخذمت املذنيت أو أي مؤظعت أو مةظمت أو شخديت اعخباسيت داخ اململىت أو
خاسحها حعخفيذ م الخذماث الخذسيبيت التي يلذمها املعهذ.
املسار الوظيفي :مجمنعت النظائف التي يؽغلها املنظف خنلٌ معنيرج النظيفينت وجمشن الختنراث العملينت املىدعنبت
خللها وما يشجبط هاا م هفاياث وظيفيت ويخين و معاس م عذة وظائف ومشاهض إداسيت وختراث مخةنعت.
املسا اااراملخا ااي املخ ص ا ا  :معن ننخنياث حؽن نني معن نناس الخةن نننس والةركين ننت املهةين ننت لنظن ننائف مدن ننذدة لخمن نناسط م ن ن كب ن ن
مخخددي مؤهلي ومشخدي ملضاولتاا.
املسارالاداري :مجمنعت النظائف الاؼشافيت واللياديت التي يؽغلها املنظف.
ً
املسارالخدريبي :مجمنعت الترامج الخذسيبيت التي يخللاها املنظف جدليلا ملخةلباث املعاس النظيفل.
الكفاياث الوظيفيت :مجمنعت املعناس واملهناساث والعنلنهياث الناحنب جنافشهنا فني املنظنف والتني جمىةن من مماسظنت

عمل أو الليام بأداء مهام وظيفخ .
جحديد الاحخياجاث الخدريبيت :مجمنعت العملياث والا ؽةت الهادفت ال جدذيذ الفجنة بي الاداء الحالي واملشغنب.
البرهامج الخدريبي :مجمنعت م املعاس واملهاساث والاججاهاث التي تاذ ال بةاء اللذساث لىفايت معيةت أو مجمنعنت
م الىفاياث ابخذاء م جدلي الاخخياج الخذسيبي وانتااء بمشخلت الخليي .
العملي ا اات الخدريبي ا اات :مجمنع ن ننت العملي ن نناث والا ؽ ن ننةت الهادف ن ننت ال ن ن جضوي ن ننذ املؽن نناسهي باملع ن نناس واهع ن نناها امله ن نناساث
والاججاهاث التي يخظمناا الترنامج الخذسيبي.
الهيكل الخدريبي :الخدنيف والخبنيب املعخمذ للنائ الترامج الخذسيبيت التي يلذمها املعهذ أو جدذ اؼشاف .
املدرب :ا خخص الزي يلنم بدةفيز الترنامج الخذسيبي مم جةةبم علي املعايير املعخمذة فني املعهنذ وملنج فني كاعنذة
البياناث ا خددت لهزه الغايت.
املحاضز/املخحدث :الخبير أو ا خخص أو الشخديت العامت الزي يخ الاظخعانت بن لغايناث الخدنذر فني مجناٌ معني
طم الترنامج الخذسيبي.
املش اازل العل ااي :ص نناخب الاخخد نناا ف نني مج نناٌ مع نني ال ننزي ي ننخ الاظ ننخعانت ب ن لغاي نناث جد ننمي أو جة نننيش أو جلي نني
بشنامج جذسيبي.
ّ
املوج ا ا  :صن نناخب الختن ننرة والاخخدن نناا فن نني مجن نناٌ معن نني الن ننزي ين ننخ الاظن ننخعانت ب ن ن لخلن ننذي الن ننذع الف ن نني وإلاسؼن ننادي
للمؽاسهي طم الترنامج الخذسيبي.
املنسق :منظف املعهذ الزي يخنل الةرجيباث الاداسيت واللنحعديت اللصمت لخةفيز الترنامج الخذسيبي.
املشارك :الشخص امللبنٌ لإللخداق في الترنامج الخذسيبي.
اللجنت :لجةت الاحنس وبذٌ الخذماث املؽيلت بمنحب أخيام نظام املعهذ.
املديز املعني :مذيش الخذسيب وبةاء اللذساث أو مذيش مشهض اللياداث الحينميت أو أي مذيش في املعهذ فني املعهنذ وخعنب
ملخض ى الحاٌ.

أوال :ج طيط العمليت الخدريبيت
املادة (:)3

أ .حعدةذ عمليت جدذيذ الاخخياحاث الخذسيبيت ال املذخلث الخاليت:
 .0الخةط والاولنياث النطةيت
 .9املعاساث النظيفيت واملهةينت املخخددنت والاداسينت املبنينت ع ن الىفايناث النظيفينت املعخمنذة وفلنا خينام
نظام الخذمت املذنيت.
 .3خةط الخذسيب للجهاث املعخفيذة املبنيت وفم الادلت املعخمذة لذى دينا الخذمت املذنيت.
 .4خةط املناسد البؽشيت وحذاوٌ الدؽىيلث وخةط الخعاكب النظيفل.
 .5نخائج الخلاسيش الدادسة ع دينا ا حاظبت هيئت النزاهت وميافدت الفعاد مشهض امللً عبذ هللا الشا ل
للخمي ننز ا جل ننغ إلاكخد ننادي وإلاحخم ننا ي وأي ننت جل نناسيش جد ننذس عن ن أي حه ننت أخ ننشى وراث علك ننت ب ننأداء
اللةاع العام.
ب .يخ جةنيش خةت الخذسيب العةنيت وفلا ملا ي ي:
 .0يلنم املعهذ باعذاد معندة خةت الخذسيب العةنيت للعام الخالي ع الةدن الخالي:
 اح ن نشاء ملن ننا عن ننام للخخياحن نناث الخذسيبين ننت للجهن نناث املعن ننخفيذة كب ن ن مةخدن ننف ؼن ننهش ؼن ننبا م ن ن و ن ن عن ننامبأظننخخذام وظ ننائ املل ننا املةاظ ننبت بم ننا فياننا الاظ نندبان أو وسػ العم ن أو الضي نناساث امليذاني ننت أو مجمنع نناث
الةرهيز.
 اعذاد معندة الخةت الخذسيبيت العةنيت في بذايت ؼهش آراس م و عام.ً
 الدؽاوس خنٌ معندة الخةت الخذسيبيت العةنيت مع الجهاث املعخفيذة والخنافم علياا وفلا لألولنياث. اصذاس الخةت الخذسيبيت العةنيت ألاوليت كب ناايت ؼهش آراس م و عام وحعميمها بالنظائ املةاظبت. .9جلةننزم الننذوائش الحينميننت بةزويننذ املعهننذ بخةةهننا الخذسيبيننت للعننام امللبن كب ن مةخدننف ؼننهش نيعننا من و ن
عام.
 .3يننخ اصننذاس الخةننت الخذسيبيننت العننةنيت املعخمننذة للعننام امللب ن مةلننع ؼننهش أينناس م ن و ن عننام ويننخ حعميمه ننا
بالنظائ املةاظبت.
ً
ج .ينخ مشاحعنت الخةنت الخذسيبينت العننةنيت للمعهنذ رعنذ صنذوس كنانن املناصنننت العامنت اظندةادا الن الخةنط الخذسيبيننت

للذوائش الحينميت وا خدداث املاليت املشصندة لهزه الغايت.
د .يخ مشاحعت الخةت الخذسيبيت املعخمذة رؽي سبع ظةني او ولما دعذ الحاحت.
ه .للمعهذ إعذاد خةط جذسيبيت أو جةفيز بنشامج مخخددنت بةناء ع ن طلنب اي حهنت معنخفيذة وبؽني مةفدن عن
الخةت الخذسيبيت العةنيت.

ثاهيا :جصميم وجطويزالبرامج واملساراث الخدريبيت
املادة (:)4

ً
أ .يخ جةنيش واعخماد املعاساث الخذسيبيت وفلا ملا ي ي:
 .0يلنم املعهذ بالخعاو مع دينا الخذمت املذنيت والجهاث املعخفيذة بخدذيذ معاس جذسيبي مشجبط بي معاس
وظيفل مب ي ع الىفاياث املشجبةت بالنظيفت.
 .9حعخمذ املعاساث الخذسيبيت م اللجةت الخنحيايت.
ب .يل ن نننم املعهن ننذ بخة ن نننيش الهيي ن ن الخ ن ننذسيبي والت ن نرامج الخذسيبي ن ننت ومع ن ننخنياتاا بم ن ننا ينل ن ننج م ن ننع املع ن نناساث النظيفي ن ننت
والىفاياث املشجبةت هاا.
ج .يخ جةنيش الترامج الخذسيبيت بديث حؽم :
 .0الاطن نناس العن ننام :ويخظن ننم (الهن ننذ العن ننام ألاهن ننذا الخفدن ننيليت والةخن ننائج املخنكعن ننت املنطن نننعاث أظن نناليب
الخ ننذسيب وظ ننائ الخ ننذسيب الفئ ننت املع ننتاذفت ؼ ننشو الالخد نناق بالترن ننامج ع ننذد ظ نناعاث الترن ننامج مي ننا
الا علاد مخةلباث الاحخياص بما فياا الحذ الاد ى للحظنس الخيلفت املعياسيت للمؽاسهت في الترنامج مؤهلث
املذسب املةفز للترنامج الجذوٌ الضم ي)
 .9الحليبت الخذسيبيت :وجخظم (إلاطاس العام املادة العلميت دلي املذسب دلي املؽناسن الخمناسي والحنا ث
والخةبيلاث العشوض الخلذيميت آلياث الخليي اللب ي والبعذي والاخخباساث مخةط الجلعاث)
د .يخ مشاحعت الترامج الخذسيبيت وجةنيشها رؽي دوسي بما يناهب املعخجذاث والخةنساث وألاولنياث النطةيت.
ه .حعخمذ ألاطش العامت للترامج الخذسيبيت والحلائب الخذسيبيت م كب املذيش العام.
ً
و .جين الترامج والحلائب الخذسيبيت املةنسة م كب املعهذ مليا ل ويخ حلجيلها فني دائنشة املىخبنت النطةينت خعنب
الدؽشيعاث الةاظمت.

ثالثا :الترشيح واملشارلت
املادة (:)5

أ .جخ عمليت الةرؼيذ للمؽاسهت في الترامج الخذسيبيت ع الةدن الخالي:
 .0حعم نني الت نرامج الخذسيبي ننت املذسح ننت ف نني الخة ننت الع ننةنيت الخذسيبي ننت ع ن الجه نناث املع ننخفيذة كب ن ؼ ننهشي م ن
ا علادها.
 .9جلنم الجهت املعخفيذة بةزويذ املعهذ بلائمت املششحي النزي جةةبنم علنيا ؼنشو الالخدناق بالترننامج كبن
ؼهش م ا علاده ووفم الةمنرج املعخمذ في املعهذ لهزه الغايت.
 .3الخدل ننم م ن كائم ننت املشش ننحي وم ننذى انةب نناق ؼ ننشو ومخةلب نناث الترن ننامج عل ننيا واع ننلم الجه ن املع ننخفيذة
بلبنٌ مششحياا.
ب .في خاٌ وا م بي املششحي أي م خا ث روي الاعاكت جلةزم الجه املعنخفيذة بناعلم املعهنذ عن جلنً الحنا ث
وجدنيفها ليخ مشاعاة جنفير الةرجيباث الخيعيريت اللصمت.
ج.
 .0مننع مشاعنناة مننا حنناء فنني الفلننشة (د) من املننادة ( )00من هننزه الخعليمنناث

يجنننص كبنننٌ مؽنناسن لترنننامج جننذسيبي

ظ ننبم ل ن ا ألخد ننم ب ن وخل ننم مخةلب نناث الحظ نننس أو املؽ نناسهت أو الاحخي نناص خع ننب م ننا يد ننذده إلاط نناس الع ننام
للترنامج.
 .9يشا عةذ جشؼيذ املؽاسن ي بشنامج جذسيبي الا لجام مع املعاس الخذسيبي ومعخنى الترنامج املششا ل .

د .يدم للمعهذ اظدبعاد اي مششا جةةبم علي الؽشو واعلم الجهت املعخفيذة با ظباب.
ه .جلةننزم الجهننت املعننخفيذة بننذفع اليلفننت ا حننذدة للمؽنناسهي الننزي ج ن كبنننله لإللخدنناق بالترنننامج الخننذسيبي خننلٌ
أظبنعي م جاسيخ إعلمها بلبنٌ مششحياا.
و .جلةزم الجهت املعخفيذة بخفشيغ املششا الزي ج كبنل طيلت اوكاث ا علاد الترنامج أو اي فعالياث مخعللت ب .
ص.
 .0في خناٌ حعنزس الخدناق املششنا بالترننامج الخنذسيبي جلةنزم الجهن املعنخفيذة اعنلم املعهنذ كبن خمعنت اينام عمن من

جنناسيخ ا علنناد الترنننامج مننع ابننذاء الاظننباب وفنني هننزه الحالننت حعختننر الخيلفننت املذفنعننت سصننيذ لخلننً الجهننت لخغةيننت
جياليف أو حضء م جياليف املؽاسهت في أي بشنامج جذسيبي اخش.
 .9ف نني خ نناٌ جج نناوصث الجهن ن املع ننخفيذة الفة ننرة امل ننزونسة ف نني البة ننذ ( )0من ن ه ننزه الفل ننشة ظ ننباب ك نناهشة أو عاسط ننت
فخعشض هزه الحالت ع اللجةت الخنحيايت جخار اللشاس املةاظب.
 .3بخننل مننا حنناء فنني البةننذ ( )0م ن هننزه الفلننشة حعختننر الخينناليف املذفنعننت غيننر معننةردة و يننخ جشصننيذها لدننالا
الجهت املعخفيذة.
ً
رابعا :جنفيذ البرامج
املادة (:)6

يلننذم املعهننذ الخننذماث الخذسيبيننت م ن خننلٌ املننذسب أو م ن خننلٌ الؽ نشاواث مننع الجهنناث أو املشاهننض التنني جةةبننم علياننا
معننايير الخأهين والخننذسيب املعخمننذه لننذى املعهننذ ويننخ ابنشام مننزهشاث جفنناه أو اجفاكينناث معهننا لغاينناث جةنننيش أوجةفيننز
بشنامج أو خضمت م الترامج الخذسيبيت جدذ اؼشا املعهذ.

املادة (:)7

أ .يخ جةظي الترامج الخذسيبيت م كب املعهذ ع الةدن الخالي:
 .0يلنم املنعم بالخأهذ م جنفش الخنذماث اللنحعنديت والخجهينزاث واملعيةناث اللصمنت علناد الترننامج خعنب
ما هن مدذد في الحليبت الخذسيبيت بما في رلً اعنذاد كننائ ببيانناث املششنحي وفنم نظنام الدلنجي املعخمنذ
ل ننذى املعه ننذ والخأه ننذ من ن حاهضي ننت الحليب ننت الخذسيبي ننت وجضوي ننذ امل ننذسب واملؽ نناسهي بمينناتا ننا وف ننم مخة ننط
الجلعاث ودلي املذسب واملؽاسن.
 .9الخاهذ م جنفش الةرجيباث الخيعيريت اللصمت للمؽاسهي م روي الاعاكت.
 .3يخ مخارعت فعالياث الترنامج والخأهذ م ظير الفعالياث وفم الجذوٌ الضم ي.
 .4مخارعت الجنانب الاداسيت واللنحعديت واملاليت الخاصت باملذسبي .
 .5إعذاد جلشيش ناائل ع الترنامج يؽم نلا اللنة وفشا الخدعي في الترنامج وملخظاث املؽاسهي ونخائج
الخليي .
 .6الخأهذ م احشاء الخليي خعب الالياث والاوكاث ا حذدة في الحليبت الخذسيبيت.
 .7جنعيم عمليت اعذاد الؽهاداث وحعليمها.

ب .فنني خنناٌ وننا الترنننامج الخننذسيبي يةفننز من خننلٌ الؽنشاواث فيخنننل املعهننذ عمليننت الاؼنشا والخأهننذ من كيننام الجهن

املةفننزه من جنننفير الخننذماث اللنحعننديت والخجهينزاث واملعيةنناث اللصمننت علنناد الترنننامج خعننب مننا هننن مدننذد فني
إلاطناس العنام والحليبنت الخذسيبينت الخاصنت بالترننامج با طنافت الن الةرجيبناث الخيعنيرة اللصمنت للمؽناسهي من روي
الاعاكت.

املادة (:)8

يخنننل املعهننذ مشاكبننت خع ن الاداء مننع الؽنشاواث والخأهننذ من جدليننم معننخنياث ومعننايير الاداء ا حننذدة فنني الاجفاكينناث
أومزهشاث الخفاه املترمت مع جلً الجهاث.

خامسا :املدربون
املادة (:)9

أ .يخ الاظخعانت باملذسبي امللجلي في كاعذة البياناث وفلا للمعايير املعخمذة في املعهذ.
ب .حعخمذ اظخمشاسيت حلجي املذسب في كاعذة البياناث ع نخائج جليي الترامج املةفزه م كبل .
ج .يخ جدذيذ احنس العاعت الخذسيبيت للمذسب أو املخدذر أو املؽش العلمي أو املنح م كب اللجةت.
د .ع املذسب الالةزام بمذونت العلنن املنهي للمذسبي الدادسة ع املعهذ.
ه .فنني خنناٌ حغيننب املننذسب ع ن جةفيننز الترنننامج دو عننزس مؽننشوع أو اسجىننب أي عم ن أو منناسط أي ظننلنن يخ ن رعننير
العمليننت الخذسيبيننت أو خ ننالف مذونننت الع ننلنن أو أي م ن ألانظمننت والخعليم نناث الةاظمننت للعملي ننت الخذسيبيننت في ننخ
عشض الحالت ع لجةت يؽيلها املذيش العام لهزه الغايت جخار اللشاس املةاظب رؽأن .
و .يجنننص للمعهننذ الاظننخعانت بمننذسبي من غيننر امللننجيلي فنني كاعننذة البياننناث بخنصننيت من الجهن املعننخفيذة ؼ نشيةت
كي ننام املعه ننذ ب ننالخدلم من ن هف نناءة امل ننذسبي والخأه ننذ من ن ام ننخلهه للختن نراث وامله نناساث اللصم ننت لخةفي ننز الترنن ننامج
الخذسيبي.
ص .يلننع ع ن املننذسب الننزي ييلننف بمهمننت الخننذسيب معننؤوليت الخنعننيم مننع الجهننت التنني يدبننع لهننا لغاينناث الخفننش لخةفيننز
الترنامج الخذسيبي.
ح .يلةزم املذسب بدةفيز الترنامج الخذسيبي وفم ما هن مدذد في الاطاس العام والحلائب الخذسيبيت.

سادسا :جقييم البرامج الخدريبيت
املادة (:)10

أ .يخ جليي الترامج الخذسيبيت املةفزه وفم الاليت املعخمذة في الحليبت الخذسيبيت باظخخذام الةمارج املعخمذه لهنزه
الغاي ننت وبا ظ نندةاد ال ن جلي نني املؽ نناسهي وجلي نني املؽ ننش العلم نني ونخ ننائج الامخدان نناث وجلي نني امل ننذسب وجلي نني
الجه املعخفيذة في خاٌ وسد رلً في اليت الخليي ا حذدة في الحليبت الخذسيبيت.
ب .يخ جنظيف نخائج الخليي في عمليت جدمي وجةنيش الترامج وجةنيش العمليت الخذسيبيت.

سابعا :إصدارالشهاداث
أ .يمةذ املعهذ الؽهاداث الخاليت:

املادة (:)11

ً
 .0ؼ ننهاداث ب ننالترامج الخذسيبي ننت وفل ننا للمخةلب نناث ا ح ننذدة ف نني الاط نناس الع ننام للترن ننامج وحؽ ننم ؼ ننهادة احخي نناص أو
ؼهادة مؽاسهت أو ؼهادة خظنس.
 .9ؼهاداث مهةيت مخخددت مشجبةت باملعاس املنهي املخخدص أواملعاس الاداسي وجمةذ بمعخنى احخياص فلط.

ب.

جمننةذ الؽننهادة ي مؽنناسن لن يدلننم الحننذ الاد ننى من ظنناعاث الحظنننس ا حننذدة فنني إلاطنناس العننام للترنننامج ع ن
ا يخ اعلم الجهت املعخفيذة وفي هزه الحالت حعختر الخيلفت املذفنعت غير معةردة.

ج .ع الشغ مما وسد في الفلشة (ب) م هزه املادة وفي خاٌ وا ظبب عذم جدليم املؽناسن للحنذ الاد نى للحظننس
ا حذد في الاطاس العام للترنامج ناحما ع عزس مؽشوع أو ظبب عاسض أو كهشي يخ الخنعيم بي املعهذ والجه
املعخفيذة ظخىماٌ مخةلباث الحذ الاد ى للحظنس أو املؽاسهت أو الاحخياص.
د .فنني خنناٌ أخفننم املؽنناسن فنني جدليننم مخةلبنناث إلاحخينناص للتنرامج التنني جخظننم اخخبنناساث رعذيننت فيمننةذ فشصننت زانيننت
للخل ننذم لإلمخد ننا ف نني م ننذة جخج نناوص ع ننام وف نني خ نناٌ جج نناوص ه ننزه امل ننذة أو أخف ننم ف نني الامخد ننا للم ننشة الشاني ننت فل ن
الخلذم للمؽاسهت في الترنامج الخذسيبي ملشة زانيت.
ه .يفد ن املؽنناسن م ن الترنننامج الخننذسيبي إرا اسجىننب أي عم ن أو منناسط أي ظننلنن يخ ن رعننير العمليننت الخذسيبيننت أو
خننالف أي من ألانظمننت والخعليمنناث الةاظمننت للعمليننت الخذسيبيننت وحعختننر الخينناليف املذفنعننت غيننر معننةردة و يننخ

جشصيذها لدالا الجهت املعخفيذة.

املادة (:)12

أ .مناصفاث الؽهادة:
 -ا

يل الحج ع ( )A4والنص

يل ع ( )941غ .

 يدمن ن أع ن ن الؽ ننهادة ؼ ننعاس اململى ننت الاسدني ننت الهاؼ ننميت ع ن ن الجان ننب الايمن ن وؼ ننعاس املعه ننذ ع ن ن الجان ننبالايعش.
 جدم خخ املعهذ ويين رؽي نافش. جدم علمت مائيت واخذة ع الاك . جدم ؼيفشه خاصت مميزة مش (.)2D-Barcode جدم جنكيع و م املذيش املع ي واملذيش العام ع ألاك .ً
 مىخنبت باللغت العشبيت أو الانجليزيت أو معا وخعب ملخض ى الحاٌ.ب .فنني خنناٌ ج ن جةفيننز الترنننامج الخننذسيبي م ن خننلٌ الؽ نشاواث ووننا هننزا الترنننامج مليننا لخلننً الجه ن فيظننا ؼننعاس
الجه ع الجانب امللاب لؽعاس املعهذ ويين ؼعاس اململىت في املةخدف.
ج .جخظم الؽهادة املعلنماث الخاليت:
 ألاظ الشلسل للمؽاسن باإلطافت إل الللب. سك مدعلع للؽهادة. اظ وسك الترنامج الخذسيبي. معخنى الؽهادة. عذد العاعاث. فةرة الا علاد.ً
د .فنني خنناٌ ج ن جةفيننز الترنننامج الخننذسيبي م ن خننلٌ الؽ نشاواث ووننا هننزا الترنننامج مليننا للمعهننذ جنطننع عبنناسة اظننف
ً
الؽهادة حؽير ال الجه املةفزه وفي خاٌ وا الترنامج مليا لخلً الجه فيؽاس ال رلً في مةلع الؽهادة.
ه .فنني خنناٌ فلننذا الؽننهادة أو جلفهننا يمننةذ املؽنناسن صنننسة مدننذكت او هخنناب مل ن ام ن الامننش بمدخنننى الؽننهادة او

يمةذ ؼهادة اصليت مشبذ علياا عباسة (بذٌ جالف او فاكذ) ملاب البذٌ ا حذد م كب اللجةت.

ثامنا :أحكام عامت
املادة (:)13

يشا ي عةذ جدمي وجةفيز الترامج الخذسيبيت الاعخباساث الخاليت:
 .0الا لجام مع الدؽشيعاث املعمنٌ هاا في اململىت الاسدنيت الهاؼميت.
 .9الخنافم مع اللي والعاداث النطةيت وا جخمعيت.
 .3الالةزام باخلكياث املهةت والنظيفت العامت والعلنن النظيفل.
 .4الا لجام مع الاولنياث والخةط النطةيت.
 .5الالةزام بمعايير ومبادئ الحنهمت.
 .6ججةب جظاسب املدالا.

املادة (:)14

للمعهننذ جخدننيص ملعننذ فنني الت نرامج الخذسيبيننت العامننت أو جخدننيص مننا يضيننذ ع ن ( )%0م ن احمننالي عننذد املؽنناسهي
العننةني لدننالا اللةاعنناث الؽننبابيت ويأو خشيعنني الجامعنناث ويأو ألاظننش املعنننصة أو أيننت كةاعنناث حعننضص دوس املعهننذ فنني
املعؤوليت ا جخمعيت وفم اظغ حعخمذها اللجةت الخنحيايت لهزه الغايت.

املادة (:)15

أيت أمنس جظهش في مجاٌ الخذسيب وبةاء اللذساث ول يشد خى رؽأناا في هزه الخعليمناث حعنشض ع ن اللجةنت الخنحياين
لغاياث اجخار اللشاس املةاظب رؽأناا.

املادة (:)16

جلغ حعليماث الخنذسيب الدنادسة بملخضن ى البةنذ ( )4من الفلنشة (ب) من املنادة ( )7من نظنام معهنذ الاداسة العامنت سكن
( )79لعةت .9109

