
   

  

     

  

   البشريةمجلس مديري هيئة المعرفة والتنمية  نظام

   في شأن2007لسنة ) 3(في دبي رقم 

  مؤسسات التدريب ومؤسسات التدريب ترخيص الشروط الخاصة ل

  فــي المنطقـة الحـرة

  فـي إمارة دبي

_______  

  
  مجلس مديري هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي؛

  

    بإنشاء هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي؛ 2006لسنة ) 30(القانون رقم بعد االطالع على  -

لسنة ) 1( من قرار مجلس مديري هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي رقم 12المادة على و -

  ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة في إمارة دبيفي شأن  2007
  

 :التالي النظام أصدرنا
  

  )1(ادة ــم
  
 تعاريف

  

، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما النظامحكام هذا في تطبيق أ
  : لم يقضِِ سياق النص بغير ذلك

  
  . دولة اإلمارات العربية المتحدة  :  الدولــــة

      
  . إمارة دبي  :  اإلمـــارة

      
  .أية منطقة حرة منشأة أو سيتم انشاؤها في اإلمارة  :  المنطقة الحرة

      
  . هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي  :  الهيئــــة
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كل مؤسسة تعليمية تمارس نشاطاً تدريبياً وبرامج وأنشطة،   :  مؤسسة التدريب
يء يوتشمل المؤتمرات والحلقات التدريسية وورش العمل التي ته

للمتدربين فرصة تنمية معلوماتهم ومهاراتهم بقصد اإلرتقاء 
يتهم أو لتوفير مقومات إعدادهم لمهنة معينة أو بمستوى إنتاج

  : لى أخرى، والتي إما أنإتحولهم من مهنة 
  

 ، أو اإلمارةيكون مقرها في  •

 النشاط التدريبييكون مقرها الرئيسي خارج الدولة وتقدم  •
  .  اإلمارةمن خالل مراكز أو فروع أو وكالء لها داخل

      
  تدريـب المؤسسة 

  فــي المنطقـة
  ةالحـر

:  
  

كل مؤسسة تعليمية تمارس نشاطاً تدريبياً وبرامج وأنشطة، 
يء يوتشمل المؤتمرات والحلقات الدراسية وورش العمل التي ته

للمتدربين فرصة تنمية معلوماتهم ومهاراتهم بقصد اإلرتقاء 
بمستوى إنتاجيتهم أو لتوفير مقومات إعدادهم لمهنة معينة أو 

  : ي إما أنلى أخرى، والتإتحولهم من مهنة 
  

 يكون مقرها في المنطقة الحرة، أو  •

النشاط يكون مقرها الرئيسي خارج المنطقة الحرة وتقدم  •
 داخل التدريبي من خالل مراكز أو فروع أو وكالء لها

  . المنطقة الحرة
      

مؤسسة التدريب أو مؤسسة التدريب في المنطقة أو رئيس مدير   :  المديــــر
   .الحرة

      
 

 

  )2 (مادة

  

للمؤسسات أو ترخيص مؤسسة التدريب في المنطقة الحرة التدريب مؤسسة يصدر ترخيص   -1
 نقاط أو ال تحسب لها أي بال (ً  أكاديمياةغير معتمدومساقات تدريب التي تُعنى بتقديم برامج 

  .)ساعات معتمدة
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األنشطة اآلتية  لممارسة  أو مؤسسة التدريب في المنطقة الحرةالتدريب مؤسسةترخيص يتم   -2
  :أو وفق ما تقرره الهيئة من وقت آلخر

  
ستة تتعدى ال  ( لمدة قصيرةدورات تدريب معتمدةوهو مركز يوفر  :المهنيمركز التدريب   

  . ويستطيع هذا المركز توفير التدريب في مجاالت متعددة.  )أشهر
  

ت مهارات فنية دورات تخصصية معتمدة أو دوراوهو مركز يوفر  :الحرفيمركز التدريب   
  . أو التأهل لتدريب آخر في المجال ذاتهوظائف لهم تساعد األفراد على تأمين ومعرفية 

  
العمل مهني بأماكن دورات تدريب على مستوى وهو مركز يوفر  :التدريب الخاص بالشركات  

  .  األداءلتحسين
  

يختص بالنشاطات الرامية إلى تطوير الموارد وهو مركز   :مركز تدريب الموارد البشرية  
  . القيام بالنشاطات المتعلقة بالتوظيفوال يسمح له. البشرية

  
 بتقديم أبحاث أساسية أو تطبيقية مع المعاهد وهو مركز يقوم :مركز األبحاث والتطوير  

  .الخاصة بالشركاتالمراكز األكاديمية و
  

باالعتماد ه وتيسيره وتوفيرالتدريب مل على تشجيع يعوهو مركز   :االلكترونيم يمركز التعل  
  ). االنترنت(على تقنية الشبكة الحاسوبية البينية 

  
يعاون الجامعات والمعاهد الدولية الراقية وهو مركز  :األكاديميةالخدمة  مركز توفير   

تقديم هذا المركز  ويتولى لهم،الدعم الفردي وتوفير استقطاب الطالب والمرموقة دولياً على 
الدخول إلى الجامعات وطلبات والمستندات الضرورية لطلبات ة للطلبة يخدمات االستشارال

 .صفيةه لهذا المركز تقديم خدمات توجيالسفر والتأشيرة والسكن، وال يسمح 
 

بدون  يعنى هذا المركز بتقديم برامج متخصصة قصيرة وطويلة األمد :مركز التطوير اإلداري  
في مجاالت مثل االستراتيجية التنفيذية والتنظيمية مهارات ال عن تطوير درجة علميةإعطاء 

 . والمالية والتشغيل والموارد البشرية واإلدارة العامة
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 يعنى هذا المركز بتقديم خدمات إلى األفراد والمؤسسات إلجراء اختبارات :مركز االختبار  
ير وسائل التقييم والحلول إلى وتوف أو غيرها أو الجدارة أو إتقان اللغةاإلعتماد حول 

  . المؤسسات لتمكينها من إجراء االختبارات
  
 لنشاطاتالتدريب في المنطقة الحرة ممارسة ا مؤسساتالتدريب أو  مؤسساتيحظّر على   -3

  :لتاليةا
 .لمتاجرةباالنشاطات المتعلقة  •
 . والسريريةتوفير خدمات الرياضة العالجية والصحية •
أو امعات أو كليات لتقديم برامج تعليمية على مستوى الدبلوم، جالتحالف مع /االنتساب •

 .الدراسات العليا أو الدكتوراهأو الدرجة الجامعية األولى، أو ، التأسيسيالتعليم 
 واستقطاب الطالب  حول الدراسة في جامعات في الخارجتوفير اإلرشاد األكاديمي •

 .تلك الجامعاتللدراسة في 
 .البحوث والتنمية اإلجتماعية، واألنشطة التاريخية والثقافيةتوفير األنشطة المتصلة ب •
 .توفير اإلحتياجات الخاصة، والخدمات اإلجتماعية وإعادة تأهيل الشباب •
 .تقديم برامج التعليم عن بعد والتعليم اإللكتروني من المعاهد والجامعات أو الكليات •

 

  :لحرة ممارسة األنشطة اآلتيةالتدريب في المنطقة ا مؤسساتالتدريب أو  مؤسساتليجوز  -4
 .تقديم التدريب التخصصي •
 .دراسي برنامجإصدار شهادة إتمام  •
 .المتدربينتسجيل  •
 . قياسيةة دراسياتأو مقررخاصة اختصاص ساقات ستخدام ما •
 . أو من خالل طرق أخرى)بالحضور الشخصي ( التدريب وجهاً لوجهوفيرت •
 . المعدات الالزمةتوفير التدريب في مواقع مالئمة تتوفر فيها  •
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  )3(المـادة 

  
  .  من تاريخ صدورهالنظاميعمل بهذا 

  
  المديرين رئيس مجلس 

  
  

 .م2007  / 11/  25:   بتاريخ
  . هـ1428   / 11     /15:  الموافق

  


