إدارة شؤون المعاهد المهنية

Directorate of Vocational Institutes Affairs

Form No. )A -6( استمارة رقم
طلب تغيير مقر المؤسسة التدريبية الخاصة

Request for Relocation of the Private Training
Organization Headquarter
رقم السجل التجاري

CR No.

رقم الترخيص
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Owner’s Name

اسم المـــالــك

العنوان المقترح
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مالحظة

Note
- Please make sure that the required specifications are met as
mentioned on the back of the form.
- No form will be accepted without the required attachments
mentioned at the back of the form.
Training Organization Stamp

شقة

ختم المؤسسة التدريبية

. يرجي التأكد من توفير المواصفات المطلوبة في المقر حسب ما هو مذكور خلف االستمارة. سوف لن تقبل أي استماره بدون المرفقات المذكورة فى الخلف-
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الممـثــــل
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Comment:
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التاريخ

Signature
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التـوقيع

قسم تراخيص التدريب

Required documents:
- A request letter from the owner of the training organization
asking for relocation.
- To provide a map of the headquarters
- An address card for the proposed premises issued by IGA, or the
electricity bill.

:المستندات المطلوبة
. خطاب من صاحب المؤسسة يفيد بطلب تغيير المقر. توفير خارطة للمقر بطاقة العنوان المقترح صادرة من هيئة المعلومات والحكومة.االلكترونية أو فاتورة الكهرباء
:مواصفات المباني والم ارفق

Specifications of buildings and facilities:
• The headquarter of the Institute or Center Must be independent
and fit for training purposes and in accordance with the standards
of occupational safety and health set by the Ministry or other
relevant jurisdictions.
•Halls and laboratories and "training workshops" commensurate
with the size of the project and should be not less than 3 from any
of the previous classifications that contain the following
characteristics:
1. The halls of the theoretical training: requires that the minimum
distance for each trainee in the training room 1.5 square meters.
2. Laboratories: requiring a minimum distance for each trainee for
3 meters receiving with the rest of the necessary requirements of
specialization.
3. Workshop: requiring a minimum distance for each trainee as 4
square meters.
4. Provide appropriate training in the equipment room and
training classes: a blackboard, projector, chairs and table for the
coach and for trainees. etc. "After obtaining the approval of the
Ministry and the other related authorities"
5. Provide appropriate training equipment in workshops and
laboratories for each trainee positions to take account of the
planning tools and equipment within the training workshops to
facilitate the movement and freedom of movement for the
trainees. "After obtaining the approval of the Ministry and other
related authoring"
6. The size of the halls commensurate with the number of trainees.
7. Provide the necessary health conditions, especially with regard
to lighting and ventilation.
8. Classrooms to be separate from the workshop to alleviate the
noise.

 يج ببب أن يك ببون مق ببر المعهب ببد أو المرك ببر مس ببتق وص ببالحا ل ب ب ار
التدريبيببة ومتفقببا مببا المعببايير الصببحية والس ب مة المهنيببة الت ب تحببددها
.الو اررة أو الجهات األخرى ذات االختصاص
ور الت ب ببدريب م ب ببا حج ب ببم

 أن تتناس ب ببب قاع ب ببات ومختبب ب برات ومعامب ب ب

 م بن أي مببن التصببنيفات السببابقة وأن3 المشببروع عل ب أن ال تق ب عببن
:تحتوي عل المواصفات التالية
 يشترط أن يكون الحبد األدنب مبن المسبافة: قاعات التدريب النظري.1
. متر مربا1.5 المخصصة لك متدرب ف قاعة التدريب
 يشترط أن ال تق المسافة المخصصة لك متبدرب عبن: المختبرات.2
. أمتار مربعة ما استقبالها لبقية المتطلبات الضرورية للتخصص3

4  يشترط أن ال تق المسافة المخصصة لكب متبدرب عبن: الورش.3
.أمتار مربعة
 تــــوفير المعــــدات التدريبيــــة المناســــبة فــــي القاعــــات والفصــــول.4
 سب ب ب بببورةر جهب ب ب ببار عب ب ب ببر ر ك ارس ب ب ب ب وطاولب ب ب ببة للمب ب ب ببدرب:التدريبيــــــــة
"بعـــد الحصـــول علـــى موافقـــة الـــو اترة والجهـــات ذات. خل..والمتببدربين
"االختصاص

 ت ببوفير المع ببدات التدريبيب ببة المناس بببة فب ب الب ببور والمختبب برات لك ب ب.5
متب ببدربر ي ارع ب ب فيهب ببا تخطب ببيط مواقب ببا العب ببدد والمعب ببدات داخ ب ب ور

 "بعـد الحصـول علـى.التدريب لتسهي التنقب وحريبة الحركبة للمتبدربين

."موافقة الو اترة والجهات ذات االختصاص

. أن تتناسب مساحة القاعات ما عدد المتدربين.6
 أن تتب بوافر الش ببروط الص ببحية ال رم ببة وبص ببفة خاص ببة فيم ببا يتعلب ب.7
.باإلضاءة والتهوية

. أن تكون فصو الدراسة منفصلة عن الور لتخفيف الضوضاء.8

9. Provide a map of the headquarter indicating all the data.

. توفير خارطة للمقر موضحا عليها جميا البيانات.9

10. Parking commensurate with the size of the project in
accordance with the standards and criteria of the ministry.

 مواقببف السببيارات تتناسببب مببا حجببم المشببروع وفب معببايير وشببروط.10
.الو اررة

11. Provide offices for faculty members of the administrative,
training and expertise.
12. Separate male/female toilets.
13. Canteen commensurate with the capacity of the center or the
Institute.
14. Provide the Office for admission and registration.
15. Store for record keeping.
16. Taking into account the requirements and criteria of the
professional awarding body in the building.
17. Provide learning resource center.

. توفير مكاتب ألعضاء الهيئة اإلدارية والتدريبية والفنية.11
. دو ارت مياه منفصلة للجنسين.12
 تب ب بوافر اس ب ببتراحة أو كافتيري ب ببا تق ب ببدم وجب ب ببات تتناس ب ببب م ب ببا الطاقب ب بة.13
.االستيعابية للمركر أو المعهد
.  توفير مكتب للقبو والتسجي.14
. مخرن لحفظ السج ت.15
 مراعاة شروط وم عايير الهيئة المهنية المانحة للببرام المعتمبدة فب.16
. المبن
. توفير مركر مصادر تعلم.17

