شؤون بناء القدرات
وزارة العمل والتأهيل

إدارة جودة التدريب
نموذج ( :)1طلب إذن مزاولة نشاط تدريبي
 . 1معلومات عامة عن الجهة طالبة اإلذن

اسم الجهة التدريبية
نوع الجهة التدريبية

□

□ شركة مساهمة

شركة محدودة المسئولية

□

نشاط فردي

المجال التدريبي
عدد المواقع التدريبية
عناوين المواقع التدريبية
عنوان الموقع اإللكتروني
عنوان البريد اإللكتروني
رقم الهاتف
رقم الفاكس
 . 2عدد الموظفين
الموظفين

قارين (دوام كامل)

متعاونين

إداريين
مدربين
فنيين
 . 3الهيكل التنظيمي
الوحدة التنظيمية

مسمى الوظيفة

صفحة 1من 6

عدد شاغليها

شؤون بناء القدرات
وزارة العمل والتأهيل

إدارة جودة التدريب
نموذج ( :)1طلب إذن مزاولة نشاط تدريبي
 . 4وصف المبنى (وفي حالة وجود أكثر من موقع ،يتم إضافة جدول مستقل لكل موقع)

نوع المبنى

□ خاص

نوع االستخدام

□ عام

عدد أدوار المبنى

عدد المكاتب

عدد القاعات التدريبية

عدد الورش

عدد المعامل

عدد دورات المياه

□ إيجار

□ ملك

مكتب استقبال

□ نعم

□ ال

قاعة للمدربين

□ نعم

□ ال

مقهى

□ نعم

□ ال

مكتب لسجالت المتدربين

□ نعم

□ ال

فناء/مساحة لخدمات المقهى

□ نعم

□ ال

موقف سيارات

□ نعم

□ ال

*** . 5األمن والسالمة
وجود مصدر تلوث

□ نعم

□ ال

مصدر للضجيج

□ نعم

اسطوانات اإلطفاء

□ نعم

□ ال

استخدام الكهرباء

□ غير آمن

□ آمن

إسعافات أولية

□ نعم

□ ال

مسارات كوابل الكهرباء

□ غير آمنة

□ آمنة

مخارج طوارئ

□ نعم

□ ال

نوعية األرضية

□ غير آمنة

□ آمنة

□ رديئة

□ جيدة

مستوى اإلضاءة

□ غير مالئم □ مالئم

الحالة العامة للمبنى

دورات المياه

□ غير مالئمة □ مالئمة

مقهى

□ ال

□ غير مالئم □ مالئم

*** يتم تعبئة الجدول من قبل فريق التقييم
 . 6وصف تجهيزات الفراغات التدريبية
المعامل

القاعات التدريبية

***التقييم

الورش

البند
سبورة بيضاء أو تفاعلية

□ نعم

□ ال

□ نعم

□ ال

□ نعم

□ ال

□ رديئة □ جيدة

جهاز عرض OHP

□ نعم

□ ال

□ نعم

□ ال

□ نعم

□ ال

□ رديئ □ جيد

جهاز تكييف

□ نعم

□ ال

□ نعم

□ ال

□ نعم

□ ال

□ رديئ □ جيد

نوافذ

□ نعم

□ ال

□ نعم

□ ال

□ نعم

□ ال

□ غير مالئمة □ مالئمة

متوسط عدد المقاعد

□ رديئة □ جيدة

متوسط المساحة

□ غير مالئمة □ مالئمة

شكل ترتيب المقاعد
التخصص

Π

װװ

҈

⁞⁞⁞

Π

װװ

҈

□ مشغل  ،CDأو DVD

⁞⁞⁞

Π

װװ

҈

⁞⁞⁞

□ غير مالئم □ مالئم
□ غير مالئم □ مالئم

صفحة 2من 6

شؤون بناء القدرات
وزارة العمل والتأهيل

إدارة جودة التدريب
نموذج ( :)1طلب إذن مزاولة نشاط تدريبي
الورش

المعامل

□ بعضها رديئ
□ أغلبها رديئ
□ أغلبها جيد
□ كلها جيدة

المعدات التقنية الرئيسية

□ غير مالئمة
□ بعضها غير
مالئم
□ مالئمة
*** يتم تعبئة العمود من قبل فريق التقييم
 . 7مواصفات منفذي البرامج التدريبية (إرفاق  CVلبيان الخبرة عند الضرورة)

اسم المدرب

البرنامج التدريبي

المؤهل العلمي/الخبرة (الوظيفة ،التدريب) ذات العالقة

شهادة مدرب معتمد
□ نعم □ ال
□ نعم □ ال
□ نعم □ ال
□ نعم □ ال
□ نعم □ ال
□ نعم □ ال
□ نعم □ ال

صفحة 3من 6

شؤون بناء القدرات
وزارة العمل والتأهيل

إدارة جودة التدريب
نموذج ( :)1طلب إذن مزاولة نشاط تدريبي
 .8دليل مختصر للبرامج التدريبية

ر.م

عنوان البرنامج  /عدد الساعات

أهداف التعلم

الحد األدنى للقبول

هذه الصفحة قابلة للتكرار حسب الحاجة وطبقا ً لعدد البرامج.

صفحة 4من 6

شؤون بناء القدرات
وزارة العمل والتأهيل

إدارة جودة التدريب
نموذج ( :)1طلب إذن مزاولة نشاط تدريبي
 . 9دليل مختصر لألساليب التنفيذية

ر.م

عنوان البرنامج

أسلوب التدريب والوسائل المستخدمة

آلية التقييم والوسائل المستخدمة

هذه الصفحة قابلة للتكرار حسب الحاجة وطبقا ً لعدد البرامج.

اعتماد الجهة التدريبية طالبة اإلذن

صفحة 5من 6

شؤون بناء القدرات
وزارة العمل والتأهيل

إدارة جودة التدريب
نموذج ( :)1طلب إذن مزاولة نشاط تدريبي
الخالصة

بعد مراجعة المعلومات المعبئة من قبل الجهة طالبة اإلذن والتأكد من صحتها بمطابقتها بالواقع،
وبعد تقييم كل بند على حده من قبلنا في الخانات المخصصة لذلك ،وجدنا اآلتي:

□

المقر صالح لمزاولة نشاط تدريبي في المجال المذكور أعاله (مبنى ،األمن والسالمة ،تجهيزات

عامة ،األالت والمعدات التقنية للورش والمعامل).

□

أهداف التعلم للبرامج التدريبية قابلة للتحقيق والقياس (منسجمة مع الحد األدنى للقبول ،متفقة مع

عدد الساعات ،أسلوب تدريب مالئم ،آلية تقييم مالئمة ،يحتاجها سوق العمل).

□

المدربون لهم القدرة المعرفية على تحقيق األهداف التعلمية للبرامج التدريبية (مؤهل جامعي ذو
ِّ

عالقة ،خبرة عملية مالئمة ،خبرة تدريبية جيدة).

□

الهيكل التنظيمي صالح إلدارة العملية التدريبية بشكل جيد (اهتمام ومساعدة الطلبة ،حفظ

السجالت ،إشراف عام ،دعم تقني).
واحدة أو أكثر من المحاور المذكورة أعاله غير مالئمة  ،وهي كاآلتي:

□

المبنى

□

الهيكل التنظيمي

□

البرامج التدريبية

□

المدربون
ِّ

وذلك لألسباب الرئيسية التالية:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
اسم عضو الفريق _________________________ :توقيع__________________ :
اسم عضو الفريق _________________________ :توقيع__________________ :
توقيع رئيس القسم المختص
______________________

صفحة 6من 6

