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المؤسسة العامة للتدريب
 التقني والمهني

“ بعد ٦ أشهر لن يسمح 

بالتدريب لمن ال يحمل الرخصة  "



مقدمة :
            الحمد هللا والصـــــالة والســـــالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن وااله وبعد :

فقد أطلقت المؤسســـة العامة للتدريب التقني والمهني رخصـــة المدرب المعتمد ، وذلك 

من أجل تنظيم عملية التدريب في الميدان ، وهي خطوة تحسب للمؤسسة العامة للتدريب

التقني ويشــــــــكرون عليها رغم بطئها ، إذ ال زال عالم التدريب بحاجة إلى خطوات سريعة 

خاصًة في موضوع التدريب عن بعد واالعتمادات والشـــــــهادات والرخص الدولية وغيرها .

وقد نشــــرت المؤسســــة العامة للتدريب التقني والمهني إحصــــائيًة عن رخصــــة المدرب 

المعتمد حتى كتابة هذا الملف فكانت كالتالي :
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الشاوي للتدريب واالستشارات

 يسعد بزيارتكم لقسم االستشارات التطويرية والتدريبية 

والذي يجيب على أسئلتكم فيه .

األستاذ عبد الرزاق الشاوي المشرف العام: 
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ضوابط اعتماد رخصة مدرب معتمد

 "خارج منشأة تدريبية"
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المادة األولى: التعريفات
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يقصد بالعبارات والمصطلحات اآلتية ــ أينما وردت في هذه الضوابط ــ المعاني الموضحة أمام كل

منها، ما لم يتضمن السياق عبارة واضحة الداللة تقتضي خالف ذلك.

المؤسسة  :المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

المحـافظ  :محافظ المؤسسة.

الالئحة  :الئحة التدريب في منشآت التدريب األهلية  .

القواعد التنفيذية  :القواعد واإلجراءات التنفيذية لالئحة التدريب في منشآت التدريب األهلية.

الرخصة  :موافقة المؤسسة للمنشأة التدريبية على مزاولة التدريب.

المنشأة التدريبية  :المنشأة التدريبية األهلية المرخص لها من المؤسسة.

الدورة التطويرية  :برنامج تدريبي ال تزيد مدته عن شهر واحد، وعدد ساعاته التدريبية ال تزيد عن ستين

 ساعة.

تعليمات التدريب  :التعليمات الصادرة من المؤسسة؛ لتنظيم القبول والتسجيل والتدريب واالختبارات،

 وإصدار الشهادات في المنشأة التدريبية.

ممارسة التدريب، أو إصدار الشهادات، أو اإلعالن، أو التسويق عن برامج تدريبية. نشاط التدريب : 

الحاصل على رخصة مدرب معتمد.   : المدرب

رخصة مدرب معتمد  :رخصة مهنية تخول الحاصل عليها إقامة الدورات التدريبية المعتمدة من 

المؤسسة من خالل منشأة تدريبية مرخصة من المؤسسة.

اإلنذار  :خطاب يوجه للمدرب جرَاء مخالفته لألنظمة والتعليمات، ويمنح مهلة ال تزيد عن شهر؛

 لتسوية الوضع المخالف مع إفادة المؤسسة كتابيًا بما يثبت التسوية قبل نهاية المهلة.

سحب رخصة المدرب المعتمد  :سحب وإلغاء رخصة المدرب المعتمد؛ مع عدم السماح له بمزاولة التدريب  .

الضوابط  :شروط إصدار رخصة لمدرب معتمد خارج منشأة تدريبية، وما يترتب عليها من حقوق وواجبات.
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المادة الثانية:
شروط إصدار رخصة مدرب معتمد خارج المنشأة التدريبية:
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 أن يكون سعودي الجنسية.

، أو ما يعادلها، أو حاصًال على شهادة الدبلوم مع ن يكون حاصًال على شهادة البكالوريوس أ

ف ال تتطلب مؤهًال ألدائها. خبرة ال تقل عن سنتين ما لم يكن التدريب على مهٍن أو حر

؛ وفقًا لمؤهالته العلمية المعتمدة، ما لم يكن ذا خبرة  تعتمد الرخصة ضمن مجال تخصصه 

موثقة من جهة رسمية، بعد موافقة المؤسسة.

اجتياز  اختبارات الكفاءة المهنية، أو المقابالت الشخصية التي تحددها المؤسسة حال رأت ذلك،

 وللمؤسسة اسناد ذلك لجهات تراها.

، ولم يسبق أن صدر بحقه حكم بعقوبة في جريمة  أن يكون محمود السيرة حسن السلوك 

مخلة بالشرف أو األمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأّالَ يكون قد سبق فصله تأديبيًا من 

ٍب تأديبية. الخدمة العامة، أوُ أبعد عن مجال التعليم أو التدريب ألسبا

، أو إحضار موافقة رسمية من الجهة التي يعمل لديها قبل مزاولة أال يكون موظفًا حكوميًا 

التدريب.

 استيفاء جميع النماذج المعتمدة لذلك.

 سداد األجور المالية المحددة للخدمات.
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المادة الثالثة:
يلتزم المدرب الحاصل على رخصة مدرب معتمد خارج 

المنشأة التدريبية بما يلي
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 مزاولة نشاط التدريب من خالل منشأة تدريبية مرخصة من المؤسسة.

 اقتصار نشاط التدريب على المجال/ المجاالت المحددة في رخصته.

 يكون نشاط التدريب على الدورات التطويرية المعتمدة للمنشأة التدريبية من المؤسسة.

 عدم اإلعالن عن الدورات التدريبية باسم المدرب دون اإلشارة للمنشأة التدريبية، ورقم 

اعتماد الدورة، مع االلتزام بضوابط اإلعالن الوارد بالقواعد واإلجراءات التنفيذية لالئحة 

التدريب في منشآت التدريب األهلية.

 أن يلتزم بتعليمات وإرشادات التدريب الصادرة من المؤسسة في مجال التدريب.

 عدم استخدامه للرخصة في غير ما رخص له بها.
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الشاوي للتدريب واالستشارات

يقدم للجهات والمدربين والمدربات خدمة تصميم الحقائب التدريبية 

وفق أحدث الطرق وبإخراٍج جميل ، ومما يميز حقائبنا التدريبية :

توفير الوقت

 التصميم المميز األنشطة الفاعلة

 الجلسات االستشارية المقاييس التدريبية

 البناء الصحيح
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  :المادة الرابعة
مدة الرخصة سنتين من تاريخ إصدارها، وتجدد بموافقة  

.المؤسسة بعد طلب يتقدم به المدرب
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المادة الخامسة: المخالفات والعقوبات
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ت تستوجب اإلنذار: أوًال :مخالفا

 مزاولة نشاط التدريب في مجال لم ُيرخص له.

 استخدام الرخصة في غير ما رخص له بها.

 اإلعالن عن دورات مخالفة.

 إقامة الدورات دون الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية.

ت تستوجب سحب رخصة المدرب وإلغائها: ثانيًا :مخالفا

 مزاولة نشاط التدريب بدون منشأة مرخصة.

ت غير مرخصة من المؤسسة.  إصدار شهادات باسمه الشخصي، أو من جها

 تكرار اإلنذار خالل سنة من تاريخ اإلنذار األول.

 عدم تسوية الوضع المخالف خالل مدة اإلنذار.

ت غير صحيحة، أو تعديٍل أو تغييٍر في الرخصة دون ت ومعلوما  تزويد المؤسسة ببيانا

 موافقة المؤسسة.

 انتفاء أيًا من شروط إصدار الرخصة الموضحة في المادة ثانيًا.
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المادة السادسة: المقابل المالي للخدمات:
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 دراسة طلب إصدار رخصة المدرب المعتمد خارج المنشأة التدريبية (٢٠٠٠) ريال.

 دراسة طلب تجديد رخصة المدرب المعتمد خارج المنشأة التدريبية (٢٠٠٠) ريال.

 إصدار بدل تالف أو مفقود (٥٠٠) ريال.

 الطلبات المرفوضة او الملغاة يتم خصم ( ٥٠٠ ) ريال من رسوم الدراسة ويعاد 
المبلغ المتبقي لمقدم الطلب
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م عامة المادة السابعة: أحكا
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 من زاول نشاط التدريب، أو عمل مع جهات غير مرخصة أثناء إجراءات إصدار الرخصة يعتبر الطلب

 ملغيًا، وال يحق له التقدم من جديد إّال بعد (٦) أشهر؛ ما لم ترى المؤسسة مدة أطول.

ق للمؤسسة إعادة إصدار الرخصة للمدرب بعد مرور ستة أشهر من تاريخ التزامه بالتسوية   يح

مالم يكن هناك مانعًا لذلك.

ُشأ بين المدربين الحاصلين على رخصة مدرب معتمد، وبين منشآت ت الحقوقية التي تن  المنازعا

 التدريب األهلية وأٍي من منسوبيها أو متدربيها؛ تكون من اختصاص الجهات والمحاكم 

المختصة نظامًا.

 عند سحب وإلغاء رخصة مدرب معتمد ُتلغى كافة االعتمادات المتعلقة بالرخصة.

للمؤسسة اتخاذ اإلجراءات النظامية بحق من يزاول التدريب بدون رخصة في المجاالت التي 

ترخصها المؤسسة أو تشرف عليها.

تعتمد هذه الضوابط من المحافظ، ويعمل بها من تاريخ نشرها على موقع اإلدارة.
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  ٧خطوات للتقديم
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١- صورة من الهوية الوطنية .

٢- صورة من المؤهل  .

٣- صور لشهادات دورات تدريبية .

٤- صورة من الخبرات التدريبية كشهادات تقديمك للدورات أو شهادات إثبات خبرة .

٥- خطاب من عملك إذا كنت موظفًا .

٦- مقطع فيديو مسجل كدورة تدريبية سواء للرجال أو النساء  .

٧- سداد الرسوم ٢٠٠٠ ريال لسنتين فقط .

تنبيه : تقديمك للطلب دون استكمال سيتسبب في رفضه وإعادة المبلغ بعد خصم ٥٠٠ ريال .

بعد تجهيزك لهذه المتطلبات بإمكانك زيارة موقعهم للتقديم .

قبل أن تقوم بتقديم الطلب جيد أن تقوم بتجهيز هذه المتطلبات إلكترونيًا إما ملفات بصيغة 

أو بصيغة الصور ومن ذلك : PDF
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الشاوي للتدريب واالستشارات

المقاالت التطويرية
                نخبة من المقاالت يكتبها لكم األستاذ عبد الرزاق الشاوي بصورة مستمرة 

ت تالمس التدريب والمدربين والتطوير.  وموضوعا
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خدمة المدرب المعتمد
وخطوات التقديم عليها
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أوًال : زيارة موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
وتسجيل مستخدم جديد

https://cta.tvtc.gov.sa/

١

22

https://cta.tvtc.gov.sa/


ثانيًا : تعبئة المعلومات الشخصيـة

٢
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ثالثًا : تعبئة بيانات المؤهل

٣
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رابعًا : تعبئة خبرات مجال التدريب

٤
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خامسًا  : تعبئة الدورات التدريبية الحاصل عليها

٥
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سادسًا : اختيار المجال التدريبي 

٦
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سابعًا : اختيار مكان استالم الرخصـة

إما عن طريق صندوق البريد أو عبر فروع المؤسسـة

٧
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ثامنًا : دفع الرسـوم عبر الفيـزا

٨
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تاسعًا : قبول الرسوم وقبول الطلب مبدئيًا

٩
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عاشرًا :
 وصول تأكيد استالم طلبك عبر البريد اإللكتروني ورسالة الجوال

١٠
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نموذج شهادة المدرب المعتمد



األبيات التدريبية

            نظم األستاذ عبد الرزاق الشاوي مجموعًة من األبيات حول عدة عناوين في التدريب 
والتطوير ومنها :

قصيدة في نظرية تريز لحل المشكالت .قصيدة في القبعات الست .

التاءات الست في تصميم الحقائب التدريبية .

بناء األنشطة التدريبية واأللعاب . رسالٌة إلى مدرب .

مهازل التدريب
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00966540577570

Alshawy_ksa


