مؤسسة القاسم ملعايري جودة التدريب
ميثاق السدربين
مقدمة :مؤسدة القاسم لسعاييخ جهدة التجريب السخخرة في سهرية بالدجل رقم  ;=9;6بتاريخ <716=/=/7
مؤسدها :االستذاري الجكتهر دمحم عدام القاسم.

تهجف مؤسدة القاسم لسعاييخ جهدة التجريب الى تقجيم خجمات تجريبية واستذارية متكاممة لمهيئات والسؤسدات

الحكهمية والذخكات العامة والخاصة وتقجيم الجراسات والبحهث واالستذارات التشظيسية واإلدارية الستعمقة بالتشسية
البذخية واالقترادية واالجتساعية ،إلى جانب تشسية السهارات الفخدية والجساعية داخل الهيئات والسؤسدات

والذخكات.

خدمات السؤسدة:

 ترسيـم وتشفيـح ومتابعة البخامج التجريبية االدارية والسهشية بسا يتشاسب مع حاجات سهق العسل واالشخاف عميهاوالدعي الجائم لتطهيخها.

-التعخف عمى االحتياجات التجريبية لمجهات السختمفة ووضع سياسات تجريبية تمبي تمك االحتياجات وتخفع من

مدتهى السهارات لجى السدتفيجين.

 -تقجيم البخامج التجريبية بالجهدة والكفاية التي تؤهل الستجرب لتطهيخ نفده لمحرهل عمى عسل مشاسب في سهق

العسل.

 -تقــجيـم االستذارات اإلدارية والسالية والتدهيقية

 تمبية االحتياجات التجريبية لمقطاعين العام والخاص وعقج شخاكات معهم لتحقيق أكبخ قجر مسكن من االستفادةوتبادل الخبخات.

 إعـجاد البحــهث والـج ارسـات وترسيـم وتشفيــح االستبيانات وإعجاد دراسات الججوى االقترادية وفق أحجث األساليبالستبعة وتحميمها.

 إعجاد البخامج التخبهية واالستذارات الستخررة وفقا ألعمى معاييخ نظم الجهدة (وحدب احتياجات العسالء). السداهسة في نقل السعخفة وتكشهلهجيا اإلدارة الحجيثة إلى السؤسدات العخبية وتشسية قجراتها عمى استخجامها. -تشظيم الشجوات والسؤتسخات والفعاليات في جسيع السجاالت.
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مشهجيات القاسم لسعايير جهدة التدريب:
تسثل معاييخ الجهدة والتسيد أهم الثهابت التي أرست مؤسدة القاسم لسعاييخ جهدة التجريب دعائسها عميها مشح بجاية
العسل حيث تقهم سياستشا عمى ركيدة أساسية مفادها ” تجريب بسعاييخ عالسية ” لحا فإن مؤسدة القاسم لسعاييخ جهدة

التجريب تتحسل مدؤولية أمام عسالئها برهرة مباشخة عن جهدة وتسيد الخجمة التجريبية السقجمة لهم من الشهاحي

التالية:

أوالً :اختيار السجرب.

ثانياً :جهدة الحقيبة التجريبية.
ثالثاً :السشاخ التجريبي.

رابعاً :تطبيق مشهجيات التقييم بالبخامج.
خامدا :مشهجية قياس مدتهى التعمم.
سادسا :مشهجية قياس مدتهى الشتائج.

سابعا :أساليب تقييم ومتابعة التجريب.
شروط االنتداب:

 -6احتخام معاييخ التجريب.

 -7مرجاقية السادة العمسية.

 -8تقجيم مهاد باسم السؤسدة وغيخ معتسجة مشها.
 -9استخجام لهغه السؤسدة فقط في الجورات السعتسجة في السؤسدة أو بعج أخح السهافقة.
 -:التعامل مع الهيئات السعخوفة والسعتسجة محمياً.
; -السحافظة عمى سخية التعامالت السالية.

< -االلتدام بتدجيج السدتحقات لمسؤسدة بذكل دوري.

= -احتخام القهاعج واألعخاف واألخالقيات الستعارف عميها في التجريب.
> -عجم السذاركة مع أي مجرب من خارج السؤسدة بجورة باسم السؤسدة إال بعج أخح السهافقة.
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عجم ابخام أي عقهد أو اتفاقيات باسم السؤسدة.

مالحظة:

في حال قيام أي مدرب معتسد في السؤسدة بسخالفة أي شرط يهجه له تشبيه

وفي حال تكرار السخالفة يتم فرل السدرب من السؤسدة دون الرجهع إليه
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شروط انزسام السدربين:
•

شهادة إعجاد مجربين من مؤسدة تجريبية معخوفة معتسجة وبداعات تجريب ال تقل عن  ;1ساعة

•

خبخة عسمية ال تقل عن خسذ سشهات.

شهادة معهج متهسط أو جامعية.

•
•

خبخة في السجال التجريبي ال تقل عن سشتين.

•

قام بتشفيح عمى األقل خسذ دورات تجريبية.

•

قبهل السجرب ميثاق العسل بيشه وبين السؤسدة.

قام بترسيم حقيبتين تجريبيتين عمى األقل تم اعتسادهم من هيئة معخوفة.

•

اجخاء مقابمة مع السجرب.

•

يتم إيقاف عزهية أي مجرب في حال مخالفته لسيثاق التجريب.

•

تسشح العزهية بجاية لسجة ; أشهخ تخت االشخاف وتكهن عزهية مؤقتة وتسجد تمقائياً في حال االلتدام

•

بالذخوط واألعخاف الستزسشة في ميثاق السجريين.

رسهم العزهية الدشهية  81111ثالثهن ألف ليخة سهرية متزسشة شهادة مجرب مرجقة فقط من غخفة

•

التجارة وقابمة لمترجيق من الخارجية الدهرية أصهالً.
ميزات وخدمات للسدرب:
•

شهادة مجرب معتسج مرجقة أصهالً.

•

متابعة لجوراته ونذاطاته.

•

التدهيق لجورات السجرب في مهقع وصفحات السؤسدة.

•

اصجار شهادات لجوراته السعتسجة لجى السؤسدة وتكهن قابمة لمترجيق من و ازرة الخارجية بخسهم مشاسبة.
استخجام اسم وشعار السؤسدة في اعالناته ودوراته السعتسجة لجيشا.

•

الحرهل عمى بادج السجرب الخسسية.

•

حدهمات وميدات خاصة لمسجربين األكثخ نذاطاً.
•
رسهم الذهادات:
-

رسم الذهادات الرادرة من السؤسدة لمستجربين بجون ترجيق  =111ليخة سهرية.

 -رسم الذهادة الرادرة من السؤسدة ومرجقة من غخفة التجارة واتحاد غخف التجارة  71111ليخة سهرية.
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أوافق عمى كل ما ورد في السيثاق ومدتعج لاللتدام به.
تم في دمذق:

/

/
السجرب

االسم الثالثي والتهقيع

الستخدام اإلدارة:

 يرجى طباعة كل الرفحات والتهقيع عليها جسيعها وإعادة ارسالها عبر البريد االلكتروني.
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