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وزارة القـــوى العامـلــــة
قــرار وزاري
رقــم 2018/157
ب�إ�صـدار الالئحــة التنظيميــة
لربنامــج الدبلـوم املهـني فـي امل�ؤ�س�سـات التدريبية اخلا�صة
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2004/76بتحديد اخت�صا�صات وزارة القوى العاملة
واعتـماد هيكلهـا التنظيمي ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقــــرر
املــادة الأولـــى
يعمل فـي �ش�أن برنامج الدبلوم املهني فـي امل�ؤ�س�سات التدريبية اخلا�صة ب�أحكام الالئحة
التنظيمية املرفقة .
املــادة الثانيـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  13 :مـن �شعبـــــــــان 1439هـ
املوافـــــق  29 :مـن ابريــــــــــل 2018م
عبدالـله بن نا�صر بن عبداللـه البكري
وزي ـ ـ ــر الـ ـقـ ـ ـ ــوى ال ـع ـ ــامـل ـ ـ ــة
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الالئحـة التنظيميـة لربنامـج
الدبلـوم املهني فـي امل�ؤ�س�سـات التدريبيـة اخلا�صة
الف�صــل الأول
تعريفــات و�أحكــام عامــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحك ــام ه ــذه الالئحة يكون للكلم ــات والعب ــارات التالية املعنـى املبـني قريــن
كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الـــــــوزارة :
وزارة الق ـ ـ ـ ـ ــوى العــامل ـ ـ ـ ــة .
الـوزيــــــــر :
وزيـ ـ ـ ـ ــر القـ ـ ـ ــوى العاملـ ــة .
الـوكيـــــــل :
وكي ــل ال ــوزارة للتعليـ ــم التقـ ــني والتدريـب املهنــي .
املديريــــة :
املديرية العامة للمعايري املهنية وتطوير املناهج بالوزارة .
املديـر العـام :
مدير عام املديرية .
امل�ؤ�س�ســــة :
امل�ؤ�س�ســة التدريبيــة اخلا�صــة (معاهــد ومراكــز التدريــب املهنــي اخلا�صــة والوح ــدات
التدريبي ـ ــة داخـ ـ ــل امل�ؤ�س�س ــات التعليمي ــة اخلا�ص ــة) امل�صنف ــة فـي الفئ ــة الأول ــى وفـ ـ ــق
الالئح ــة التنظيمية للم�ؤ�س�سات التدريبية اخلا�صة .
الربنامــــج :
برنامـج الدبلــوم املهنـي  ،وهـو م�ســار تعليمي وتدريبــي قائــم على نظام الكفاية  ،ال تقل
مدته عن (� )2سنتني .
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الرتخيــــ�ص :
املوافقة ال�صادرة من الوزارة التي تخول امل�ؤ�س�سة طرح الربنامج .
جلنـــة الرتخي�ص:
اللجنة املنوط بها التو�صية ب�إ�صدار ترخي�ص برنامج الدبلوم املهني واملن�صو�ص عليها
فـي املادة ( )4من هذه الالئحة .
اللجنـــة الفنيــــة:
اللجنة املنوط بها تقييم الربنامج واملن�صو�ص عليها فـي املــادة ( )6من هذه الالئحة .
جلنــــــة التظلـــم :
اللجنة املن�صو�ص عليها فـي املــادة ( )12مـ ــن ه ــذه الالئحــة .
القيــا�س املرجعــي :
عملية مقارنة ت�ستعمل لتحديد جودة الربنامج الذي تنوي امل�ؤ�س�سة طرحه  ،وذلك
عن طريق مقاي�سته بربامج م�شابهة تطرحها م�ؤ�س�سات عاملية معرتف بها فـي دولها .
اال�ست�ضافــة :
اتفــاق مكتـوب بني م�ؤ�س�سة عماني ــة و�أخــرى �أجنبيــة توفــر مبوجبــه الأولــى املراف ــق
التعليمية والتدريبية  ،وتتولى الثانية م�سـ ـ�ؤولية تنفـيذ العملية التعليمية والتدريبية
و�ضبط اجلودة ومنح الدبلوم املهني .
االرتبــــــاط :
اتفــاق مكتــوب بني م�ؤ�س�ســة عمانيــة و�أخــرى �أجنبيــة يحــدد بو�ض ــوح دور ك ــل منهم ــا
فـي تقدمي الربنامج التعليمي �أو التدريبي على �أن تكون امل�ؤ�س�ســة الأجنبيــة هــي التي
متنح الدبلوم املهني .
املـقــــــــررات :
جمموعة من الوح ــدات التعليمية والتدريبية يحتوي عليها الربنامج .
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نظــام الكفايــة :
نظام تعليمي وتدريبي يقي�س جمموعة املعارف واملهارات واالجتاهات التي يكت�سبها
الطالب  ،والتي متكنه من �أداء وظيفة ما مب�ستوى معني من الكفاءة .
ال�ساعــة املعتمــدة :
وحدة قيا�س لوزن املقررات التي تقوم على خمرجات التعلم املتوقع �أن يح�صل عليها
الطالب املتو�سط فـي م�ستوى درا�سي معني  ،والتي يتوجب على الطالب درا�ستها خالل
الف�صل الدرا�سي الواحد الذي ال يقل عن (� )16ستة ع�شر �أ�سبوعا  ،وتعادل حما�ضرة
نظرية �أ�سبوعية واحدة داخل القاعة التعليمية ال تقل مدتها عن ( )50خم�سني دقيقة ،
�أو (� )2ساعتي تدريب فـي املختربات �أو ( )3ثالث �ساعـ ــات تدري ــب عمل ــي فـي املعام ــل
والور�ش .
النقطــة املعتمــدة :
وحدة قيا�س لوزن املقررات التي تقوم على خمرجات التعلم املتوقع �أن يح�صل عليها
الطالب املتو�سط فـي م�ستوى درا�سي حمدد نتيجة عمل ( )10ع�شر �ساعات �سواء داخل
القاعة التعليمية �أو خارجها .
الطالــــــب :
ال�شخ�ص الطبيعي امللتح ــق بالربنامج .
اخلريــــــج :
خريـ ــج الربنام ــج .
املــادة ( ) 2
يهدف طرح الربنامج �إلى حتقيق ما ي�أتي :
�1 -1إعـداد قــوى عاملــة وطني ــة م�ؤهلـ ــة  ،ومتخ�ص�صة فـي جماالت مهنية معينة ،
تلبي حاجة �سوق العمل  ،وترفع ن�سب التعمني فـي القطاع اخلا�ص .
2 -2توفـري تخ�ص�صات تعليمية وتدريبية لت�أهيل احلا�صلني على دبلوم التعليم
العام  ،وما يعادله  ،وتطوير مهاراتهم املهنية فـي جماالت العمل املختلفة .
3 -3تنويع م�سارات التعليم بعد دبلوم التعليم العام .
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الف�صـل الثانــي
�إجـراءات الرتخيــ�ص
املــادة ( ) 3
ال يجوز لأي م�ؤ�س�سة طرح الربنامج �إال بعد احل�صول على ترخي�ص من الوزارة .
املــادة ( ) 4
تن�ش�أ بقرار من الوزير جلنة الرتخي�ص  ،ويحدد القــرار رئي�س اللجنة ونائبــه  ،وتتولى
اللجنة التو�صية برتخي�ص الربنامج املقرتح من امل�ؤ�س�سات .
املــادة ( ) 5
جتتمع جلنة الرتخي�ص بدعوة من رئي�سها �أو نائبه فـي حال غياب الرئي�س  ،ويكون
اجتماعها �صحيحا بح�ضور �أغلبية �أع�ضائها  ،على �أن يكون من بينهم الرئي�س �أو نائبه ،
وت�صــدر قراراته ــا ب�أغلبيــة ع ــدد �أ�صــوات الأع�ضاء احلا�ضرين  ،وعند الت�ساوي يرجح
اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع .
ويجـوز للجنـة اال�ستعانــة مبــن تــراه منا�سب ــا للم�شاركــة فـي مداوالته ــا دون �أن يك ــون
لــه �صــوت معــدود .
املــادة ( ) 6
تن�ش�أ بقرار من الوكيل جلنة فنية  ،ويحدد القــرار رئي�س اللجنة ونائبــه  ،وتتولى
اللجنة تقيي ــم الربنامـ ــج املقتــرح من امل�ؤ�س�س ــة وفـ ــق ال�شــروط واملوا�صف ـ ــات املن�صــو�ص
عليه ــا فـي هــذه الالئح ــة .
املــادة ( ) 7
جتتمع اللجنـة الفنيــة بدعوة من رئي�سهــا �أو نائب ــه فـي حال غياب الرئي ــ�س  ،ويك ــون
اجتماعه ــا �صحيحــا بحـ�ضـور �أغلبيــة �أع�ضائه ــا  ،علــى �أن يك ــون من بينه ــم الرئي ــ�س ،
�أو نائبه  ،وت�صدر قراراتها ب�أغلبية عدد �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين  ،وعند الت�ساوي
يرجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع .
ويج ــوز للجن ــة اال�ستعانــة مبـن تــراه منا�سبــا للم�شاركــة فـي مداوالتهــا دون �أن يكــون
لــه �صــوت مع ــدود .
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املــادة ( ) 8
يقدم طلب الرتخي�ص من امل�ؤ�س�سة للمدير العام  ،مرفقا به البيانات وامل�ستندات الآتية :
 	- 1ا�سم امل�ؤ�س�سة .
 	- 2املوقــع والعنوان الربيـ ــدي والإلكرتون ــي .
 	- 3ا�س ــم ال�شخ ــ�ص امل�س ـ ـ�ؤول .
 	- 4ال�شخ�ص الذي ميكن التوا�صل معه وبياناته .
 	- 5درا�س ــة ج ــدوى اقت�صادي ــة باللغ ــة العربي ــة معتم ــدة مــن مكتـ ــب متخ�صــ�ص
فـي هــذا ال�ش ـ ـ�أن بال�سلطن ــة  ،تت�ضمن البيانات املن�ص ــو�ص عليهــا فـ ــي امللح ــق
رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة .
 	- 6امل�ستندات املن�صو�ص عليها فـي امللحق رقم ( )2املرفق بهذه الالئحة .
ويتولى املدير العام التحقق من ا�ستيفاء الطلب للم�ستن ــدات املطلوب ــة  ،ثــم �إحالت ــه
�إلى جلنة الرتخي�ص .
املــادة ( ) 9
تتولى جلنة الرتخي�ص فح�ص الطلب وامل�ستندات املرفقة به  ،و�إحالة الطلب للجنة
الفنية لدرا�سة مدى ا�ستيفاء الربنامج ال�شروط واملوا�صفات املن�صو�ص عليها فـي هذه
الالئح ــة  ،ويجــوز للجنة الفنيــة ا�ستيف ــاء امل�ستنــدات والبيانات التي تراها �ضرورية
من ذوي ال�ش�أن .
وتقوم اللجنة الفنية بدرا�سة الطلب املحال �إليها من جلنة الرتخي�ص خالل فرتة
ال تتجــاوز (� )2شهري ــن من تاريخ �إحالة الطلب �إليهــا  ،وترفــع تقريرهــا �إلــى جلن ــة
الرتخي�ص .
وتتولى جلنة الرتخي�ص �إعداد تو�صياتها فـي مدة ال تتجــاوز (� )1شهرا واحدا من تاريخ
ا�ستالمه ــا لتقري ــر اللجن ــة الفنيــة  ،ورفعها �إلــى الوزي ــر لإ�صــدار الق ــرار  ،وفـي حال ــة
الرف�ض يجــب �أن يكــون القرار م�سببا  ،ويعد م�ضي امل ــدة دون البــت فـي الطل ــب قــرارا
بالرف ــ�ض .
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املــادة ( ) 10
تكــون م ــدة الرتخيـ ــ�ص (� )4أربــع �سن ــوات  ،ويجـ ــوز جتديــده بن ــاء عل ــى طل ــب يق ـ ــدم
مـن �صاحــب ال�ش ـ�أن قبـل انتهــاء مــدة الرتخي ــ�ص ب ـ (� )6ست ــة �أ�شه ــر علــى الأق ــل  ،وفق
ال�ضوابط التي ت�ضعها جلنة الرتخي�ص .
املــادة ( ) 11
يجوز ل�صاحب ال�ش�أن التظلم من قرار رف�ض طلب الرتخي�ص مبوجب طلب يقدم
�إلى الوزير خالل (� )60ستني يوما من تاريخ �إخطاره بالقرار �أو علمه به علما يقينيا ،
مرفقا به امل�ستندات امل�ؤيدة لتظلمه .
ويجب البت فـي التظلم خالل ( )30ثالثني يوما من تاريــخ تقدميــه  ،ويعتــرب م�ضي
هذه املدة دون رد مبثابة رف�ض للتظلم .
املــادة ( ) 12
تن�ش�أ بقرار من الوزير جلنة للتظلمات  ،ويحدد القــرار رئي�س اللجنة ونائبــه  ،ونظام
عملها .
وتتولــى اللجنــة بحــث التظلمات املنــ�صو�ص عليه ــا فـي املــادتــني ( )11و( )17مــن ه ــذه
الالئحة و�إ�صدار تو�صياتها ب�ش�أنهما  ،وتقوم برفعها �إلى الوزير لإ�صدار قراره خالل
امليعاد املقرر فـي الفقرة الثانية من املــادة ( )11من هذه الالئحة .
الف�صــل الثالـــث
�شـروط الربنامـج والقبـول فيه وامل�ؤهـل الـذي مينحـه
املــادة ( ) 13
يجـب �أن تتوفـر فـي الربنامــج ال�شــروط الآتيــة :
�1 -1أن يكـون مبنيا على نظــام الكفايــة  ،ويتــم حتديــد الكفايــات والأهــداف املــراد
حتقيقه ــا وخمرجــات التعلــم وطريقــة التقييـم لأي مقــرر بالقيــا�س املرجعــي
مع برامج دولية م�شابهة .
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�2 -2أال تقــل مدت ــه عــن (� )2سنتــني .
�3 -3أن ي�سبقه برنامج ت�أ�سي�سي يت�ضمن درا�سة مكثفة للغــة الإجنليزيــة �إلى جان ــب
بع ــ�ض املق ـ ــررات الت�أ�سي�سيـ ـ ــة كالريا�ضي ــات الأولي ــة وتكنولوجي ــا املعلوم ــات
وفقا للمعايري التي �أو�صت بها الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي .
�4 -4أن يعقب ــه تدريـ ــب ميدانـ ـ ــي مل ــدة ( )8ثماني ــة �أ�سابي ــع  ،وف ــق منه ــاج للتدريــب
يتم �إعداده بالتن�سيق مع �أ�صحاب العمل يو�ضح فـيه ترتيبات الإ�شراف والتقييم
و�إجراءات ال�صحة وال�سالمة املهنية  ،ويتم حتديد م�شرفـني للطالب � ،أحدهما
من قبل امل�ؤ�س�سة  ،والآخر من قبل اجلهة التي تقوم بالتدريب امليداين .
�5 -5أن يكـ ـ ــون معتم ــدا فـ ــي بل ـ ـ ــد املن�ش ـ ـ ـ�أ وم�ستوفـيـ ـ ــا معاييـ ـ ــر االعتمـ ـ ــاد العاملي ـ ـ ــة
(�سواء كان عن طريق اال�ست�ضافة � ،أو االرتباط) .
�6 -6أن يتيح للخريج فر�صة االلتحاق ب�سوق العمل �أو موا�صلة الدرا�سة للح�صول
على م�ؤهل �أعلى .
�7 -7أن ي�شتمــل علــى خطــة درا�سيــة مف�صلة تو�ضــح املقررات العامة والتخ�ص�صية
ومتطلباتها و�ساعاتها �أو نقاطها املعتمدة لكل ف�ص ــل درا�س ــي  ،ودرج ــة النجــاح
فـيها  ،م�صممة بالقيا�س املرجعي  ،مع برامج دولية مماثلة .
�8 -8أن يوفر نظما لالمتحانات والتقومي و�أ�س�س التدرج فـيه .
�9 -9أال يق ـ ــل جمم ــوع �ساعات ـ ــه ع ــن (� )60ستـ ــني �ساعــة معتم ــدة � ،أو مـ ــا يعادلهـ ــا
مــن نقــاط معتمــدة .
�10 10أن تتــراوح املق ــررات النظري ــة فـيــه مــا ب ــني ( ، )% 40 - 20واملق ــررات العمليــة
بني ( )% 80 - 60من جمم ــوع املقررات .
�11 11أن يو�ضــح كفايــات اخلريجني وكيفـية اكت�سابها  ،وذلك من خــالل م�صفوف ــة
تربط تلك الكفايات مبخرجات التعلم للمقررات .
�12 12أن يراع ــي متطلب ــات الإج ــازة �إذا كان ــت املهنــة تتطلــب �إجــازة مزاولــة املهن ــة ،
موقعا عليها من اجلهة املخت�صة .
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املــادة ( ) 14
ي�شرتط لقبول الطالب بالربنامج الآتي :
� 1 -1أن يكون حا�صال على �شهادة دبلوم التعليم العام � ،أو ما يعادله .
�2 -2أن يكون الئقا �صحيا وبدنيا للربنامج .
�3 -3أن يجتــاز املقابــالت ال�شخ�صيــة �أو االختب ــارات التي جترى ل ــه وف ــق متطلب ــات
الربنامج �إن وجدت .
�4 -4أي �شروط �أخرى يتطلبها الربنامج �أو ت�ضعها امل�ؤ�س�سة .
املــادة ( ) 15
مينح الطلبة الذين اجتازوا بنجاح متطلبات الربنامج م�ؤهل الدبلوم املهني فـي جمال
التخ�ص�ص .
الف�صــل الرابــع
اجلــزاءات الإداريــة
املــادة ( ) 16
مـع عـدم الإخــالل بـ�أي م�س�ؤوليــة جزائية �أو مدنية قد تن�ش ـ�أ وفقــا لأحك ــام القوان ــني
ال�سارية  ،يكون للوزيـر فـي حالــة خمالفة امل�ؤ�س�سة لأحكام هذه الالئحــة �أو القــرارات
املتعلقة بها توقيع �أي من التدابري �أو اجلزاءات الإدارية الآتية :
�1 -1إنــذار امل�ؤ�س�ســة كتابيــا لإزالـة املخالفــة خــالل ( )30ثالثــني يومــا مــن تاريخ
توجيه الإنذار .
2 -2توقيـ ــع غرام ــة ماليـ ــة ال ت ــقل ع ـ ــن (� )1000ألـ ـ ــف ري ـ ــال عمانـ ـ ــي  ،وال تزي ــد
علـى ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين .
�3 -3إيقـاف القبول فـي الربنامج للعام التدريبي التايل .
�4 -4إلغــاء الرتخي ــ�ص .
وتلتزم امل�ؤ�س�سة فـي حال �إلغاء الرتخي�ص بحقوق الدار�سني فـيها .
املــادة ( ) 17
يجوز ل�صاحب الـ�ش�أن التظلــم �إلـى الوزيـر من قرار توقيع اجلـزاء عليــه  ,وفقــا لأحك ــام
املــادة ( )11مــن هــذه الالئحــة .
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امللحــق رقــم ( ) 1
البيانـات التــي يتعـني توافرهــا
فـي درا�ســـة اجلــدوى االقت�صاديـــة للربنامــج
-1
-2

-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

1احلق ــل الــذي ينتمــي �إليــه الربنامــج (ح�سب وثيقة الت�صنيف املعيــاري ال�صـادرة
عن الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي) .
2م�ؤ�ش ــرات بحاج ــة م�ؤ�س�س ــات القط ــاع اخل ــا�ص الرئي�س ــة احلاليـ ــة وامل�ستقبليـ ــة
خلريجـ ــي الربنام ــج امل ــراد طرحــه ع ــن طري ــق ا�ستبان ـ ــة لعينـ ــة ال تقـ ــل عـن ()5
خم ــ�س مــن م�ؤ�س�س ــات القط ــاع اخل ــا�ص التــي ال يقــل عـ ــدد العامليــن بكـ ــل منهــا
ع ــن ( )500خم�سمائ ــة �شخــ�ص .
3حاج ــة م�ؤ�س�سـ ــات القط ــاع اخلـ ــا�ص احلالي ــة بن ــاء عل ــى الإح�صائيـ ــات املتوفـ ـ ــرة
ل ــدى الـ ــوزارة .
4م�ؤ�شرات تعمني املهن ل�ضمان �إحالل القوى العاملة الوطنيــة التــي يتم ت�أهيلها
عن طريق الربنامج املراد طرحه حمل القوى العاملة الوافدة .
5امل�ؤ�س�س ــات التعليمي ــة �أو التدريبيــة الــتي تطرح الربنامــج املقتـرح فـي ال�سلطنة
�إن وجدت .
6املوارد املادية من ناحية املباين والتجهيزات و�سعة اال�ستيعاب .
7القيام بالقيا�س املرجعي للربنامج املقرتح مع الربامج املناظرة التي تطرحها
امل�ؤ�س�سات التعليمية �أو التدريبية املحلية والعاملية .
�8إثبات �أن الربنامج يلبي املعايري الدولية املعرتف بها .
9عدد الطلبة املتوقع ا�ستيعابهم ل�سنوات الربنامج وامل�صروفات الدرا�سية للطالب
خالل فرتة الربنامج .
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10 10الن�سبة املتوقعة لعدد املدر�سني �إلى عدد الطلبة خالل �سنوات الربنامج .
11 11عدد الطلبة املتوقع ت�سجيلهم فـي كل ف�صل درا�سي لفرتة ال�سنوات الثالث الأولى .
12 12الطاقــة اال�ستيعابية لل�سنوات الثالث الأولى وفق خطط القبول املقرتحة .
�13 13أع�ضاء الهيئة التدري�سية والتدريبية الذين �سي�شاركون فـي العملية التعليمية /
التدريبية وم�ؤهالتهم وخرباتهم .
�14 14أع�ضاء الهيئة التدري�سية والتدريبية والإدارية اجلدد الذين �سوف يتم تعيينهم
لدعم الربنامـ ــج وم�ؤهالتهم وخرباتهم .
15 15املرافـ ــق احلـاليــة للم�ؤ�س�سـ ــة .
16 16مرافـ ــق �أخرى يتطل ــب طــرح الربنامــج �إ�ضافتهــا فـي امل�ستقب ــل املنظــور علــى �أن
ي�شم ــل ذلك �أي تعديــل فـي املرافــق احلاليــة والفتــرة الزمنية املقرتحــة لإ�ضافــة
هذه املرافق .
17 17طاقــة املكتبــة اال�ستيعابية ومقتنياتهــا من كتــب وبرجميات يحتاجهــا الربنامــج
املقرتح .
18 18عدد املختربات وال ــور�ش واملع ــدات واملاكينات التي يحتاجهــا الربنامج املقرتح .
19 19ع ــدد الــور�ش واملختبــرات ومــا حتت ــاج �إليــه من �أجهــزة ومعــدات يتطلبهــا طــرح
الربنام ــج مبــا فـيهــا البني ــة التحتي ــة لتقني ــة املعلوم ــات والربام ــج التــي يحت ــاج
�إليها طلب ــة الربنامـ ــج .
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امللحـــق رقـــم ( ) 2
امل�ستنــدات التــي يتعــني �إرفاقهــا بطلــب الرتخيــ�ص
1-1خطاب من امل�ؤ�س�سة الأجنبية مبوافقتها على االرتباط � ،أو اال�ست�ضافة .
2-2اتفاق مكتوب م�صادق عليه من اجلهات املخت�ص ــة بــني امل�ؤ�س�ســة  ،ومن�ش ـ�آت القطــاع
اخلــا�ص املعنيــة  ،تتعهد مبوجبه الأخيــرة بتوفـري التدريــب امليدانــي الــذي يتطلب ــه
الربنامج .
3-3م ـ ــا يثبـ ــت �أن الربنام ـ ــج يراع ــي متطلب ــات الإج ــازة الت ــي رمب ــا يتطلبه ـ ــا العمـ ـ ــل
فـي جماالت العمل املهنية .
4-4ما يثبت �أن الربنامــج يلبي ال�شروط املن�صو�ص عليها فـي املــادة ( )13من هذه الالئحة .
5-5ما يثبت �أن امل�ؤ�س�سة التعليمية والتدريبية الأجنبية التي يتم التعاقد معها ملنـح
امل�ؤهل املحدد معرتف بها فـي دولتها .
6-6ما يثبت �أن الربنامج يتيح للخريج فر�صتي االلتحاق ب�سوق العمل � ،أو موا�صلة
الدرا�سة للح�صول على م�ؤهل �أعلى .

