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مت عقد اجتماع اجمللس العلمي ملركز التعليــم املستمــر وذلك يوم اخلميس  2019/5/2يف متــام الساعـة  10صباحا،
واقر الفقرات االتية:

أوال :صادق أعضاء اجمللس باإلمجاع على الشروط يف اجتياز الدورات التدريبية املستقبلية يف مركز
التعليم املستمر  /جامعة بغداد.
شروط اجتياز الدورات التدريبية يف مركز التعليم املستمر-جامعة بغداد
لغرض تنظيم اجراءات العمل وفق املعايري القياسية ولكي يتمكن املتدرب من اجتياز الربنامج التدرييب يف مؤسسة
مهارات النجاح للتنمية البشرية البد من توفر الشروط والضوابط االتية فيه:
 .1حضور املتدرب ما ال يقل عن  %90من عدد ساعات الربنامج التدرييب مهما كانت الظروف اليت
يقدمها املتدرب ويف حال غياب املتدرب ملدة تزيد عن  %10من جمموع ساعات الربنامج التدرييب خالل
كامل الربنامج التدرييب يتم خماطبة املتدرب من قبل مقرر الدورة وإشعاره بعدم توفر شروط اجتياز
ً
نظاما وال يتم منحه بأي حال من األحوال شهادة اجتياز الربنامج التدرييب.
الربنامج التدرييب فيه
 .2يعد حضور اليوم األول إجباريا الحتساب الدورة وال جيوز التأخري أو
االستئذان ،على أن يتم تسديد الرسوم اخلاصة بأجور الدورة
 .3أن ينفذ املتدرب كافة التمارين اليت يطلبها منه املدرب يف إطار الربنامج التدرييب
 .4أن ينفذ املتدرب االمتحان التحريري.
 .5يف حالة حضور املتدرب الدورة التدريبية كاملة ومل جيتاز النسب املقررة ال مينح املتدرب شهادة
الدورة ،وجيب إعادة اشرتاكه يف دورة أخرى واشعار دائرتهً .
علما بأن الوزن النسيب لعناصر االجتياز:
التمارين اجلماعية
والفردية

احلضور

االختبار التحريري

االمجالي

درجة االجتياز

%25

%25

%50

%100

%60

 .6يستحق املتدرب الشهادة بعد اجتيازه الدورة التدريبية وفق الشروط السابقة على أن حيصل على
درجة ال تقل عن .%60
 .7تصدر شهادة اجتياز من مركز التعليم املستمرة بعد مدة ال تقل عن اسبوعني من تاريخ انتهاء
الدورة التدريبية
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ثانيا :صادق أعضاء اجمللس باإلمجاع على ما ورد من معايري وشروط منح الشهادة واعتماد املدربني،
وذلك بعد تعديل فقرة (يتعهد املدرب بتدريب ما ال يقل عن  50متدرب يف الدورات اليت يقيمها املركز
بدال من ( 100متدرب) وتكون أجور منح شهادة االعتماد.
معايري وشروط اعتماد مدرب:
الرؤية:
•رفع الكفاءة املهنية للمدربني يف العراق
•اكساب املدرب املعارف واخلربات الفنية يف جمال ختصصه.
•يشرتط مركز التعليم املستمر ان تكون برامج التدريب مناسبة واحتياجات سوق العمل ،وان حتقق االهداف
االتية:
1.1املساهمة يف تطوير القطاع احلكومي واخلاص احمللي عن طريق الربامج والدورات التدريبية املناسبة يف كافة
التخصصات وفق متطلبات واحتياجات سوق العمل.
2.2املساهمة يف تطوير ورفع كفاءة املتدربني وتنمية املهارات العلمية والعملية لديهم.

شروط اعتماد املدرب:
1 .1ان يكون املدرب حاصل على درجة البكالوريوس على االقل.
2 .2خربة عملية ال تقل عن  5سنوات بعد شهادة البكالوريوس.
3 .3خربة يف اجملال التدرييب ال تقل عن سنتني.
4 .4قام بتصميم ست حقائب تدريبية على االقل.
5 .5قام بتنفيذ على االقل  250ساعة تدريبية.
6 .6شهادة اشرتاكه يف دورة تدريب املدربني (اعداد مدرب) ال تقل عن  40ساعةً ،
فضال عن حصوله على
عدد من شهادات االقليمية والدولية.
7 .7اجراء مقابلة للمدرب من مدير املركز وفق استمارة تعدد من شعبة التطوير.
8 .8تعهده لتدريب ما ال يقل عن  50متدرب يف دورات اليت يقيمها املركز.
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9 .9اقراره من جملس العلمي للمركز.
1010اصدار شهادة االعتماد (مدرب معتمد) بعد مدة ال تقل عن  10أيام من تأريخ اقراره يف اجمللس العلمي.

املستندات املطلوبة:
•السرية الذاتية _ صورة شخصية.
•الشهادة العلمية +عضوية تدريب (اختياري).
•شهادة التدريب.
•وثائق تنفيذه للدورات التدريبية.

ثالثا :صادق أعضاء اجمللس باإلمجاع على اعتماد نظام الساعات والوحدات يف برامج املركز املستقبلية،
كذلك اعتماد نظام ()CEU
رابعا :صادق أعضاء اجمللس باإلمجاع على الية احتساب صرف أجور احملاضرين يف دورات التعليم
املستمر ودورات التأهيل الرتبوي وضمن االتي:
توزع نسبة  %30من أجور الدورة للمحاضرين اخلارجيني لدورات التعليم املستمر
وفيما خيص دورات التأهيل الرتبوي فأن توزيع نسبة  %30من أجور الدورة يكون حسب األلقاب العلمية
للمحاضرين اخلارجيني ومبوجب النقاط االتية:
(لقب أستاذ  - %150أستاذ مساعد  - %125مدرس  )%100من امجالي عدد الساعات

خامسا :أوصى أعضاء اجمللس باإلمجاع على تقليل الفارق بني أجور املشاركني من داخل اجلامعة عن
املشاركني من خارج اجلامعة اذ تكون نسبة ختفيض أجور املشرتكني من داخل اجلامعة ( )%50عن
املشرتكني من خارجها لدورات التعليم املستمر ودورات التأهيل الرتبوي ،ويكون العمل بها اعتبارا من
.2019/9/1
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