
 

 

 

  

  

  

  بالتعاون مع الصندوق الخٌري االجتماعً عن بدء   بالتعاون مع الصندوق الخٌري االجتماعً عن بدء   SSDDCCٌعلن مركز أبعاد النجاح للغات و التدرٌب التربويٌعلن مركز أبعاد النجاح للغات و التدرٌب التربوي

  :التسجٌل فً الدورات المجانٌة للفتٌات و السٌدات فً :التسجٌل فً الدورات المجانٌة للفتٌات و السٌدات فً 

 ( مستوى 12 )البرنـــــامج الشـــامل للغة االنجلٌــزٌة 

  *شهادات مصدقة من وزارة التربٌة و التعلٌم* 

: مواعٌد نهاٌة التسجٌل 

 . (م 2013 / 7/ 18 )هـ    الموافق   1434 / 9/ 9بنهاٌة دوام ٌوم الخمٌس :   نهاٌة التسجٌل 

: شروط قبول المتدربات فً الدورات المجانٌة التابعة للصندوق الخٌري 

: وهً .. أن تكون المتدربة ضمن أحدى الفئات المستفٌدة من الصندوق الخٌري  / 1

  المستفٌدون و المستفٌدات من الضمان االجتماعً و أسرهم .

  المستفٌدون و المستفٌدات من جمعٌات البر الخٌرٌة و أسرهم .

  األٌتام .

  (و ال ٌشترط أن ٌكن تابعات للضمان االجتماعً  )األرامل و المطلقات و المهجورات و أبنائهن . 

  ٌكون اإلثبات بإحضار ولً األمر تعرٌف  )) لاير  8000أقل من  (ولً أمرها)من تثبت أن دخل معٌلها

 لاير  8000من جهة عمله ٌوضح فٌه مقدار الراتب  و إذا كان المعٌل متقاعداً و راتبه التقاعدي أقل من 

 (.(ٌحضر تعرٌف من جهة عمله أو من مصلحة المعاشات

: األوراق المطلوبة 

. (مطلب أساسً  )صورة من بطاقة الهوٌة أو دفتر العائلة  / 1

. (مطلب أساسً  )صورة من شهادة آخر مؤهل مع األصل للمطابقة  / 2

. (ٌطلب فقط إذا كانت المتدربة تابعة للضمان االجتماعً أو لجمعٌة خٌرٌة أو جمعٌة األٌتام و تختمه  من الجهة التابعة لها  )إثبات الحالة  / 3

  لاير  بحٌث ٌتم إحضار تعرٌف بالراتب من جهة عمله  و إذا كان المعٌل 8000ٌطلب إذا كان راتب معٌل المتدربة أقل من  )تعرٌف بالراتب  / 4

. ( لاير ٌحضر تعرٌف من جهة عمله أو من مصلحة المعاشات 8000متقاعداً و راتبه التقاعدي أقل من 



 

 

ٌطلب فقط إذا كانت المتدربة مطلقة  و غٌر تابعة للضمان االجتماعً أما إذا كانت تابعة للضمان االجتماعً فٌكتفى بإثبات  )صك طالق  / 5

. (الحالة 

. (تطلب فقط إذا كانت المتدربة أرملة  و غٌر تابعة للضمان االجتماعً أما إذا كانت تابعة للضمان فٌكتفى بإثبات الحالة  )شهادة وفاة الزوج  / 6

 

: مدة الدورات 

و تحصل المتدربة على شهادة مصدقة من  ( ساعات ٌومٌاً 3كل مستوى مدته شهر بمعدل  ) مستوى 12الدورات أو البرنامج هو عبارة عن 

. ( شهادات 6 ) مستوى 12الوزارة لكل مستوٌٌن بحٌث ٌكون إجمالً الشهادات بنهاٌة ال 

: موعد بداٌة التدرٌب 

سٌتم تحدٌده الحقاً بعد انتهاء فترة التسجٌل المذكورة فً اإلعالن و بعد التنسٌق مع الصندوق الخٌري و سٌتم إبالغ المتدربات بالموعد باالتصال 

. علٌهن أو بإرسال رسالة نصٌة على رقم الجوال المسجل فً استمارة التسجٌل 

: فترات التدرٌب 

  .(م 7 –م 4   ) (م 3 –م 12   ) (ص 11:30  – ص 8:30 ):    فترات تدرٌبٌة 3ٌوجد 

و تختار المتدربة الفترة التً ترغب بها و تتناسب مع ظروفها و لكن ٌشترط أن ٌتم تسجٌل رغبتٌن للمتدربة فً استمارة التسجٌل من باب 

. االحتٌاط ألنها قد تختار فترة تدرٌبٌة تكون المقاعد فٌها مكتملة

. و ٌستثنى من هذا الشرط المتدربات المرتبطات بالدراسة فً المرحلة الثانوٌة أو الجامعٌة أو المرتبطات بوظٌفة

: مزاٌا البرنامج 

. ( لاير شهرٌاً 200 )الحضانة برسوم رمزٌة  / 2.                                        المواصالت مجانٌة / 1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

: مركز أبعاد النجاح للغات و التدرٌب التربوي 
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