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حضرة صاحب اجلاللة امللك عبداهلل الثاين بن احلسني املعظم

حضرة صاحب السمو امللكي ويل العهد األمري حسني بن عبداهلل الثاين حفظه اهلل ورعاه

نحن عبداهلل الثاين ابن احلسني ملك اململكة االردنية الهاشمية مبقتضى
املادة ( )31من الدستور وبناء على ما قرره جملس الوزراء بتاريخ 2012/4/17
نأمر بوضع النظام اآلتي-:
نظام رقم ( )35لسنة  2012نظام مركز االعتماد وضبط اجلودة لقطاع التدريب
والتعليم املهني والتقني صادر مبقتضى الفقرة (د) من املادة ( )11من قانون
جملس التشغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني رقم ( )46لسنة 2008
ةداملاالايسمى هذا النظام (نظام مركز االعتماد وضبط اجلودة لقطاع التدريب
والتعليم املهني والتقني لسنة  )2012ويعمل به بعد تسعني يوما من
تاريخ نشره يف اجلريدة الرسمية.
ةداملاالايكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت يف هذا النظام املعاين
اخملصصة لها أدناه ما مل تدل القرينة على غري ذلك-:
القانون

 :قانون جملس التشغيل والتدريب والتعليم املهني
والتقني.

الوزير

 :وزير العمل.

اجمللس

 :جملس التشغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني.

املركز

 :مركز االعتماد وضبط اجلودة لقطاع التدريب والتعليم
املهني والتقني املشكل وفق احكام القانون.

املدير

 :مدير املركز.

اللجنة

 :اللجنة التوجيهية للمركز املشكلة وفق احكام هذا
النظام.

املهنة

 :جمموعة اعمال حرفية متجانسة من حيث طبيعتها
لها مستويات خمتلفة.

 :مستويات العامل املهني والعامل املاهر والعامل
املستويات
املهنية الثالثة حمدد املهارات كما هي مصنفة وفق احكام نظام
قواعد تصنيف العاملني املهنيني النافذ.
املؤسسة

 :املنشأة املعتمدة وفق احكام هذا النظام لتنفيذ
احد برامج التدريب والتعليم املهني والتقني يف
املستويات املهنية الثالثة.
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ضبط اجلودة  :التحقق من نوعية خمرجات الربامج التدريبية ومدى
مطابقتها ملعايري التدريب والتعليم املهني والتقني.
ةداملاالاباالضافة اىل مهام املركز وصالحياته املنصوص عليها يف القانون ،يتوىل
املركز ما يلي-:
.أإعداد معايري االعتماد وضبط اجلودة لقطاع التدريب والتعليم
املهني والتقني وتطويرها.
.بإعداد املعايري الواجب توافرها يف املعلمني واملدربني املهنيني
العاملني.
.جإعداد االختبارات املهنية وتنظيم اجرائها وتطويرها للمستويات
املهنية الثالثة.
.دإعداد بنك وطني لالختبارات النظرية والعملية ذات العالقة بعمل
املركز وتطويره مع املؤسسات ذات العالقة والقطاع اخلاص.
.ـهمتابعة التزام املؤسسة بتطبيق احكام هذا النظام.
ةداملاالا
.أتشكل يف املركز جلنة تسمى (اللجنة التوجيهية للمركز) برئاسة
أمني عام وزارة العمل وعضوية كل من -:
11.1ملدير نائبا للرئيس
2.2ممثل عن وزارة الرتبية والتعليم.
3.3ممثل عن القوات املسلحة االردنية.
4.4ممثل عن مؤسسة التدريب املهني.
5.5ممثل عن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العايل.
6.6ممثل عن جامعة رسمية يختارها الوزير.
7.7اثنني من ذوي اخلربة والكفاءة من القطاع اخلاص ميثالن
القطاعات ذات العالقة بعمل املركز يختارهما الوزير ملدة
سنتني قابلة للتجديد.
.بيسمي رئيس اللجنة من بني موظفي املركز أمني سر للجنة يتوىل
اعداد جدول اعمالها وتدوين حماضر جلساتها وقرارتها ومتابعة
تنفيذها وحفظ قيودها وسجالتها.
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ةداملاالاتتوىل اللجنة املهام والصالحيات التالية-:
.أاعداد السياسة العامة للمركز ورفعهاللمجلس القرارها.
.بدراسة معايري االعتماد وضبط اجلودة وتطوير اي منها ورفعها
للمجلس القرارها.
.جتشكيل اللجان الفنية وفرق العمل الالزمة ملساعدة املركز على
القيام مبهامه.
.داجراء تقييم دوري ملدى مالءمة الربامج املهنية مع احتياجات سوق
العمل ومتطلباته.
.ـهاي مهام اخرى يكلفها اجمللس بها.
ةداملاالاجتتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على االقل
كل شهر او كلما دعت احلاجة ،ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية
اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ،وتتخذ قراراتها بأكرثية
اصوات اعضائها ،ويف حال تساوي االصوات يرجح اجلانب الذي صوت
معه رئيس االجتماع.
ةداملاالا
.أيسمي الوزير من بني موظفي وزارة العمل مديرًا للمركز.
.بيتوىل املدير املهام والصالحيات التالية-:
11.1عداد اخلطط والربامج املتعلقة بأعمال املركز وتقدميها
للجنة ومتابعة تنفيذها.
2.2ادارة اعمال املركز واالشراف على جهازه االداري مبا يضمن
حسن سري العمل فيه.
3.3االشراف على سري االختبارات املهنية ومراقبتها.
4.4أي مهام اخرى يكلفه بها الوزير او اللجنة.
ةداملاالايشرتط لرتخيص املؤسسة توفر ما يلي-:
.أمدير متفرغ الدراة املؤسسة حاصل على الشهادة اجلامعية
االوىل حدا ادنى يف احدى التخصصات التي يحددها اجمللس.
.بسند ملكية أو عقد ايجار للمؤسسة مصدق حسب االصول
ونسخة من اخملططات الهندسية التوضيحية لالدارة والغرف
الصفية والقاعات والورشات واملشاغل واخملتربات.
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.جاعضاء هيئة تدريبية للتدريب العملي والنظري يتناسب عددهم
واعداد املتدربني يف املؤسسة.
.دمقر مستقل للمؤسسة يشمل مكاتب وغرفا صفية باالضافة اىل
الورشات واملشاغل ومتطلبات الصحية والسالمة املهنية.
ةداملاالايشرتط العتماد املؤسسة توافر ما يلي-:
.أاملستلزمات التدريبية املالئمة لتنفيذ الربامج املهنية.
.بخطة تدريبية للربنامج املهني مبني فيها اسم الربنامج ومستواه
ومدته وعناصره التدريبية وجميع متطلباته.
.جمادة تعليمية نظرية وعملية تغطي العناصر التدريبية التي
يتضمنها الربنامج املهني.
.دمدرب واحد مؤهل فنيا وتربويا لكل جمموعة تدريبية.
ةداملالالايجوز للمركز اعتماد برامج تدريبية ملؤسسات قائمة مبقتضى احكام
تشريعات اخرى شريطة توافر شروط االعتماد املنصوص عليها يف
املادة ( )9من هذا النظام.
ةداملالالا
.أيقدم طلب الرتخيص او االعتماد اىل املركز على النموذج املعد لهذه
الغاية مرفقا به الوثائق والبيانات الالزمة.
.بيتوىل املركز دراسة الطلب والتحقق من توافر الشروط املنصوص
عليها يف هذا النظام مبا يف ذلك اجراء الكشف على موقع
املؤسسة ومشاغلها وجتهيزاتها.
.جيصدر الوزير بناء على تنسيب املدير قراره بشأن طلب الرتخيص او
االعتماد خالل ستني يوما من تاريخ تقدميه.
.دتكون مدة الرتخيص او االعتماد سنتني ويتم جتديد اي منهما بناء
على طلب املؤسسة شريطة توافر الشروط املنصوص عليها
يف هذا النظام والتعليمات الصادرة مبقتضاه.
ةداملالالاعلى املؤسسة االحتفاظ بالبيانات والسجالت املتعلقة بالكادر التدريبي
واملتدربني ملدة خمس سنوات ،وللمركز احلق يف االطالع عليها يف
اي وقت.
ةداملالالا
.أيشرتط ملنح اجازة مزاولة املهنة الي من املستويات املهنية
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الثالثة اجتياز املتقدم الختبار مزاولة املهنة بعد استكماله
للمتطلبات والشروط وفق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة
مبقتضاه.
.بمتنح اجازة مزاولة املهنة ملدة خمس سنوات على ان يتم
جتديدها خالل ستني يوما من تاريخ انتهاء مدتها.
ةداملالالا
.أ1.1يستويف املركز رسما مقداره ثالثمائة دينار عن الرتخيص
وخمسون دينارا عن اعتماد كل برنامج مهني.
2.2تستثنى الربامج املهنية التي يتم تنفيذها يف القطاع العام من
رسوم االعتماد املنصوص عليه يف البند( )1من هذه الفقرة.
.بيستويف املركز عن اجراء االختبارات املهنية الرسوم التالية-:
1.1اربعني دينارا للعامل املهني.
2.2ثالثني دينارا للعامل املاهر.
3.3عشرين دينارا للعامل حمدد املهارات.
.جيستويف املركز عن منح اجازة مزاولة املهنة الرسوم التالية-:
1.1عشرة دنانري عن اصدار االجازة أو جتديدها.
2.2خمسة دنانري عن اصدار بدل فاقد.
ةداملالالاتعترب جميع اجازات مزاولة املهنة الصادرة قبل نفاذ احكام هذا النظام
كأنها صادرة مبقتضاها.
ةداملالالا
.أمع مراعاة احكام القانون ال يجوز الي مؤسسة ،من غري مؤسسات
القطاع العام ،مزاولة التدريب والتعليم املهني والتقني اال بعد
اعتماد برامج التدريب التي تنفذها وفق احكام هذا النظام.
.بيف حال خمالفة املؤسسة ألي من احكام هذا النظام يتم انذارها
الزالة اخملالفة خالل املدة احملددة يف االنذار ،ويف حال االستمرار
يف اخملالفة يتم بقرار من الوزير الغاء ترخيص املؤسسة والغاء
اعتماد الربامج التي تنفذها.
ةداملالالاعلى املؤسسات القائمة قبل نفاذ احكام هذا النظام توفيق اوضاعها
وفقا الحكامه خالل مدة ال تتجاوز ستة اشهر من تاريخ نفاذه.
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ةداملالالاال يعمل بأي نص ورد يف اي نظام آخر اىل املدى الذي يتعارض فيه مع
احكام هذا النظام.
ةداملالالايصدر الوزير التعليمات الالزمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
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عبداهلل الثاين ابن احلسني

وزير الصناعة والتجارة
ووزيراملالية بالوكالة

وزير االأوقاف والشؤون
واملقدسات االسالمية

وزير الرتبية والتعليم

رئيس الوزراء ووزير الدفاع

سامي قموة

الدكتور عبد
السالم العبادي

الدكتور
عيد الدحيات

عون اخلصاونة

وزير التنمية االجتماعية ووزير التخطيط
والتعاون الدويل بالوكالة

وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء
والتشريع

وزير التعليم العايل والبحث العلمي
ووزير تطوير القطاع العام بالوكالة

املهندسة نسرين بركات

أمين عودة

الدكتورة رويدة املعايطة

وزير السياحة
واالثار

وزير البيئة ووزير الصحة
بالوكالة

وزير الثقافة

وزير العمل

نايف حميدي
الفايز

الدكتور
ياسني اخلياط

الدكتور
صالح جرار

الدكتور
ماهر الواكد

وزير الزراعة

وزير دولة لشؤون جملس
الوزراء ووزير اخلارجية
بالوكالة

وزير الداخلية

وزير املياه والري ووزير
النقل بالوكالة

احمد ال اخلطاب

حممد الرعود

كليب الفواز

املهندس
موسى اجلمعاين

وزير الطاقة والرثوة املعدنية ووزير
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات بالوكالة

وزير الشؤون البلدية ووزير االشغال
العامة واالسكان بالوكالة

وزير التنمية السياسية والشؤون
الربملانية

املهندس قتيبة ابو قورة

املهندس ماهر ابو السمن

حيا القرالة

وزير الشباب والرياضة

وزير دولة للشؤون القانونية ووزير
العدل

وزير دولة لشؤون االعالم واالتصال

الدكتور حممد القضاة

الدكتور ابراهيم اجلازي

راكان اجملايل

14

15

