
 

 

  نقابة المهندسيننقابة المهندسين
   القدس مركز

  

EEnnggiinneeeerrss  AAssssoocciiaattiioonn  
 

Jerusalem Center 

   
 

 

 
 
 

1 

 ……….….………… :.Our Ref    الرقم:
 ………….………… :Date   التاريخ:

 ( سدتدريب مهنة ـاتفاقي) 

 تدريب المهندسين الجددبرنامج 
 :(دريب)جهة الت أولفريق 

 

  ...............................................  ويمثلها:   .........................................................

    ................................................ بصفته   

                

 نيفريق ثا

 ()المهندس/ة 

 ................................................. اإلسم :

      

 :.......................................حامل هوية رقم

 / نقيب المهندسينمجدي الصالحم. : ويمثلها لقدسمركز ا –نقابة المهندسين  ثالثفريق 

 

  102    ولغاية    /     /   102   تبدأ من تاريخ     /    /ستة أشهر                    مدة العقد :

 

سىابهم المهندسىين الجىدد واك تىدريب وتطىويرمركز القدس وضمن خططها وبرامجها تعمل على   –حيث أن نقابة المهندسين 

في فلسطين، فإنها أوجىدت برنىامج  العملية التنمويةت والخبرات في مجاالت تخصصاتهم وعملهم ومساهمة منها في المهارا

 .برنامج تدريب المهندسين الجددتحت إسم  حديثي التخرجالمهندسين  دريبتلخاص 

، وأنهىا العقىد المحىددة ضىمن مىدة يسىتحقهامقابىل ماافى ة رىهرية  نيريىق الثىاالف دريبتىتسىهيل مهمىة بووافقت عل  قيامهىا 

 لإلستفادة من هذا البرنامج. الفريق الثانيوافقت عل  اختيار 

ني الفريىق الثىا دريبتىفىي قىد أبىدا اهتمامىا  ..................................................................  (ولوحيث أن )الفريق األ

 وااللتزام بالشروط التي يتضمنها البرنامج. لديه

قىىىد أبىىىدا اهتمامىىىا فىىىي االلتحىىىا  ...............................................................المهنىىىدس/ة (نيا)الفريىىىق الثىىى وحيىىث أن

بالبرنىىامج مىىن خىىئل تعبلىىة الطلىىب الخىىاص بىىذل  والتعهىىد بصىىحة المعلومىىات الىىواردة فيىىه وااللتىىزام بالشىىروط التىىي يتضىىمنها 

 البرنامج.

 

 عل  ما يلي: تفاقيةاإل أطرافبين  د تم االتفا فق

 

 أوال: تعتبر مقدمة هذه االتفاقية جزءا ال يتجزأ منها.

 التزامات الفريق األول:ثانيا : 

بكافة المعلومات الواردة فيي  علمهوبذات العالقة به ، دريب بصحة المعلومات المدرجة في طلب الت ولالفريق األ قري (2

 .الجدد مهندسيندليل اإلستفادة من برنامج تدريب ال

 يتعهد الفريق األول بتدريب الفريق الثاني في مجال مرتبط بمجال تخصصه. (1

 يلتزم الفريق األول بتدريب الفريق الثاني في مؤسسته أو شركته خالل الفترة المحددة للعقد. (3
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مكافأة الشهرية الكليية دينار أردني شهريا على األقل من أصل قيمة ال (   250يلتزم الفريق األول بالمساهمة بمبلغ )   (4

 .بالتوافق مع الفريق الثالث ( دينار أردني على األقل وفق ما يحدده الفريق االول150للفريق الثاني والبالغة )

 .في مجال تخصصه الفريق الثانيواستيعاب بتدريب  ألوليلتزم الفريق ا (5

 

 :نيالتزامات الفريق الثا:  ثالثا

دريب وبمعرفته بكافة المعلومات الواردة في دليل اإلسيتفادة المدرجة في طلب التبصحة المعلومات يقر الفريق الثاني  (2

 .الجدد من برنامج تدريب المهندسين

بموجب عقد محيدد الميدة وبالتيالي ف نيه يصير   تدريبابموجب هذه االتفاقية يعتبر  وللدى الفريق األ دريبهوحيث أن ت

 محدد المدة.تدريب ة و/أو خالفه لكون العقد المنظم معه هو عقد بأنه  اليستحق مطلقاً أية مكافأة لنهاية الخدم

على علم أن هذه االتفاقية ملزمة لمدة العقد فقط، و ال يسمح له بالعمل خالل تلك الفترة إال وفق الشروط المحيددة  هوو

لشييروط التييي يت ييمنها فييي االتفاقييية والتييي تخ ييع إلييى التقييييم ميين قبييل القييا مين علييى البرنييامج، و يتعهييد بييااللتزام با

ويقيير . والثالييث فرييق األوللل التييدريبالبرنيامج و يقييوم بتح يير وتقييديم تقرييير شيهرن وتقرييير نهييا ي عين مجريييات 

 .للفريق الثالث المتفق عليه شغيلعن أية تغييرات ببرنامج الت بمسؤوليته عن اإلبالغ

ميين حيييث سيياعات وأيييام والثالييث ل الفريييق األول والمعّرفيية ميين قبيي عمييلوقواعييد ال يتعهييد بييااللتزام بيي جرا ات وكمييا 

وفقيا ليدليل اإلسيتفادة مين برنيامج تيدريب  وأية قواعد أخرى متبعة تدريب وفقا لنظام العمل المتبع لدى الفريق األولال

. وكذلك يلتيزم دريبهبكل أمانة وإخالص لخدمة المؤسسة التي قامت بتبالعمل ، إضافة إلى ذلك يتعهد الجدد المهندسين

وحتى بعد  تدريبفي المؤسسة في أية مرحلة من مراحل ال تدريبهبعدم إفشا  أية أسرار كان قد اطلع عليها من خالل 

 .تهانتها  فتر

دينيار أردنيي شيهريا( ،  مئية – 200هيي مبليغ ) سييدفعها ليه الفرييق الثاليثبعلمه أن المساهمة التي  نييقر الفريق الثا (1

لتيزم ب عيادة ، ويفرييق الثاليثبمثابة قرض حسن مين ال ابة في حين أن باقي المبلغمنها بمثابة منحة من النق %50وان 

سين في المكافأة( على أن يبدأ بالسداد بعد مرور عام من إجمالي ما تساهم به نقابة المهند %50سداد المبلغ المذكور )

دينيار أردنيي شيهريا(، و علييه  50على انتها  مدة التدريب وعلى شكل دفعات وبنفس الطريقة التيي اسيتلمها بهيا )أن 

 : سند كفالة( 1: سند أمانة، ملحق رقم  2يتم توقيع )ملحق رقم 

والتعليميات التيي تصيدر عين مجليس النقابية كميا ويلتيزم  ابية المهندسييننقباحترام أنظمية وقيوانين  نييلتزم الفريق الثا (3

 باحترام آداب وتقاليد ممارسة مهنة الهندسة.

 يتعهد الفريق الثاني بتقديم كشف للدوام الشهرن للفريق الثالث. (4

 

 :لث: التزامات الفريق الثارابعا

، ميين تيياريخ  دينييار أردنييي شييهريا  200ع مبلييغ بالمسيياهمة فييي المكافئيية الشييهرية ميين خييالل دفيي لثالييثيلتييزم الفريييق ا (2

 اإلتفاقية. أطرافالمتفق عليها بين  دريب...................... وحتى تاريخ ...................... وهي فترة الت
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 كاملة. دريبوذلك بعد إتمام فترة الت نيالفريق الثلبتوفير شهادة  ثالث يلتزم الفريق ال (1

ميع  والشيروط المتفيق عليهيا التيدريبببرنيامج  نيالتيزام الفرييق الثيامدى م زيارات ومتابعة بتنظي الثالثيقوم الفريق  (3

 .الفريق األول أي ا

 

 رروط إنهاء االتفاقية: : خامسا

بعيد إعيالم القيا مين -لتاليية، أن مين الحياالت ا ثبيوتفيي حيال تيوفر و دريبتاليمكن إنها  هذه االتفاقية قبل انتها  فترة            

 :البرنامج على

منها قيوانين واجيرا ات ضيومين  دريبالتيعن القييام بالتزاماتيه خيالل فتيرة  نيثاتقاعص أو تأخر الفريق ال -2

جييرا ات والظييروف الموضييحة فييي دليييل اإلسييتفادة ميين برنييامج واإل ولالمتبعيية لييدى الفريييق األ دريبتييال

 .الجدد تدريب المهندسين

 أو كالهما. لثمن الفريق األول أو الثا مكافأة الشهريةعلى مستحقاته من ال نيثاالفريق ال حصولعدم  -1

اييام عليى األقيل مين تير   7مسيبقا وقبيل  الفريق األول والثانيانها  اإلتفاقية بعد ابالغ  نيللفريق الثايحق  -3

 .تعبئة نموذج اإلستقالةوذلك من خالل  دريبتال

 

 وعل  ذل  تم االتفا  والتوقيع

 

 ......... الموافق ............................تحريرا يوم ..................

 

 

 الفريق الثالث ني                                        الفريق الثا الفريق األول

 نقابة المهندسين :ةـالمهندس/ إسم الشركة/ المؤسسة:     

 م.مجدن الصالح اإلسم: إسم المفوض:

                   نقيب المهندسين 

 التوقيع: التوقيع: توقيع:ال

 

 

 

 

 يطلب إرفاق صورة عن البطاقة الشخصية للفريق الثاني )المهندس المتدرب(# 
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 (2ملحق رقم )

 

 

 سند أمانـــة

 
    

 

 .....................................من محافظة ................... ......................................،أنا الموقع ادناه ...................................

وبصفتي مهندسا تحت التدريب، وسندا للعقد المنظم ما بين نقابة  ،...................................حامل هوية رقم .......................

نقابة بالتسديد لي مبلغ خمسون دينار أردني والقاضي بقيام ال  102     /       /     مركز القدس وبيني والمحرر بتاريخ   –المهندسين 

شهريا في الفترة التي أكون فيها خاضعا للتدريب، على ان اقوم بتسديدها شهريا بعد مرور عام على انتها  مدة التدريب، فانني اصر  بان 

عتبر دينا في ذمتي وواجب التسديد وفقا لبنود مركز القدس بالغا ما بلغت سندا للعقد المشار اليه، ت –المبالغ المسددة لي من نقابة المهندسين 

 مركز القدس له كامل الحرية والتصرف في استرداد هذه المبالغ تنفيذا لبرنامج تدريب المهندسين.  –العقد المحررة، وان مجلس النقابة 

 

 . 102    /        /    ي وعلى ذلك اعطي هذا االقرار برضا ي وارادتي الحرة وبدون ضغط أو اكراه من احد، وعليه اوقع ف  

 

 

 المهندس: راهد:

  

 هوية رقم: 
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 (1ملحق رقم )

 

 سند كفالة

 
 

... .....................................من محافظة........... ،.........................................أنا الموقع ادناه المهندس / ة .........................

 -أكفل والتزم بتسديد المبالغ المدفوعة من قبل نقابة المهندسين  ،................................................هوية رقم ............... املو ح

....... ........................مـــن محافظة.... ،......................................................مركز القدس الى المهندس/ ة ...................

وذلك في حالة تخلف الجدد برنامج تدريب المهندسين لنظام سندا  ،......................................................وحامل / ة رقم .........

مكفولي عن االلتزام بالتسديد، الن قسط مكفولي المذكور عن االلتزام بالتسديد، وان كفالتي هذه مطلقة وغير قابلة للرجوع طالما تخلف 

  102/           /          من االقساط، وعلى ذلك اوقع في 

 

 

 

 الافيـل: راهد:

  

 هوية رقم: 

 

 

 

 


