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قرار رقم 361 في 1983/3/24

أوالً :-

1- تلتزم الوزارات والدوائر غري املرتبطة بوزارة بوضع  خطة سنوية تحدد مبوجبها أعداد املوظفني املطلوب إرشاكهم يف الدورات التي تنظمها 

الجهات املختصة بالتدريب وتلتزم هذه الجهات بتوزيع الفرص التدريبية املتاحة لطالب االشرتاك بالشكل املناسب.

2- يكون التدريب يف الدورات إلزاميا للموظفني الذين تقرر الوزارة أو الجهة املختصــة ترشيحهم فيها لالشرتاك.

ثانياً :-  

      يشرتط توفــر ما ييل فــي املرشح لالشرتاك يف الدورات التدريبية:

1- وجود عالقة بيــــن وظيفتـــه وموضــــوع الــــدورة التـدريبيـــــــــــــــــة.

2- املرشح لها أن يكون حاصالً عىل املواصفات العلمية والخربة العملية التي تتطلبهـــا الــــــدورة.

3- أن يجتــاز مقابلــــــة خاصــــــــة أو اختبــــــار عنـــــد الطلــــــــــــــــب .

4- أن يتـــم ترشيحـــه مـــن قبـــل دائرتـــه مبوجب االستامرة الخاصة بالرتشيح . 

5- أن يتفرغ للدورة طيلة مــدة انعقادهـــــا. 

ثالثاً :- 

مينــح قدمـــاً ألغراض الرتفيـــع كـــل موظف اجتاز دورة تدريبية ال تقل مدتها  عـن  ثالثـــة  أشهر داخل العراق وخارجه عىل الوجه املبني :

1- ملدة الدورة ملن كان معدل درجاته االمتحانية )85%( فام فـوق أو بتقدير )جيد جداً( عىل أن ال تزيد مــدة القـــدم املمــــنوح عىل ستة 

أشهر يف كل األحوال .

2- ملــدة نصـف دورة ملـــن كان معــدل درجاتــه االمتحانيــة أقــل مــــن )85%( ولحـــد )٧0%( 

وبتقديــــر ) جيد ( عىل أن ال تزيد مدة القدم املمنوحة عىل ثالثة أشهر يف كل األحوال .

رابعاً :-

يوجـــــه كتــــاب شكـــــر وتقدير للذيــن يكون تسلســــل معدالت درجاتهم  االمتحانية ضمن الربع األول مــن املشاركني يف الدورة التي 

مدتها أقل من ثالثــة أشهر عىل  أن ال تقل معدالتهم عـــن )٧0%( إىل جانب تقديم الجوائز العينية أو النقدية للثالثة  األوائل .
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خامساً :-
تؤخذ نتائج املشاركني يف الدورات التدريبية عند املفاضلة يف األمور التالية :-

1- اشغال الوظائف اإلرشافية والقيادية .

2- الرتقية والرتفيع للدرجات الوظيفية االعىل .

3- الرتشيح لإلجازات الدراسية والزماالت الدراسية .

4.الرتشيح إليفادات خارج العراق ألغراض التدريب أو االطالع.

سادساً : -

يعترب فاشالً يف الدورة كل من :

1- تخلف عن االلتحاق بالدورة بدون عذر مرشوع أو مقبول من دائرته أو من الجهة املنظمة للدورة.

2- تجاوزت غياباته )15%( من مجموع ساعات الدورة .

3- مل يجتاز الدورة بنجاح مبعدل %60 .

سابعاً :- 

يرتتب عىل كل من أعترب فاشالً ما ييل :

1- اشرتاكه يف دورة تدريبية جديدة أو إعادة تدريبه بالشكل املناسب .

2- إعادة النظر يف الوظيفة التي يشغلها يف ضوء ارتباط وعالقة الدورة بطبيعة عمله .

3- تأخري ترفيعه مبقدار مدة الدورة .

ثامناً:-

1- يقـــوم املشــارك فـي الدورة بكتابه تقرير إلـى دائرته مبوضوع مـدى استفادته منهــا والصعوبــات التـــي يواجههــا ومجاالت تطبيــق 

املعارف التي أكتسبها  خاللها وتقديم نسخة مــن التقرير الــــى الجهة التدريبية التـــي أقامــت الــدورة  بعد ميض ثالثة أشهر من 

انقضاء الدورة .

2- تتوىل دوائر التدريب يف الوزارات والدوائر غــري املرتبطة بوزارة مبتابعــــة قيــــام املشــــــارك يف الدورة بكتابة التقرير اعاله وتقوم بإرساله 

إىل الجهة التــي أقامت الدورة. 

تاسعاً :- 

ال يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
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