
 بطاقة تعريف الخدمة
 واألجيزة المخبرية(تقديم خدمة التدريب لألفراد )تدريب عمى االختبارات والمعايرات  اسم الخدمة

 120000021 رمز الخدمة

 وصف الخدمة

 تقديم خدمة التدريب لألفراد عمى أنشطة المركز المختمفة وفق مايمي :
 تدريب عمى االختبارات والتحاليل ، المعايرات . -
 تدريب عمى األجيزة المتوفرة في مخابره . -

 التدريب . حيث يتمثل المنتج النيائي لمخدمة بشيادة إتمام

رئيسية                    هيكمية الخدمة

غير مرتبط                تصنيف الخدمة

 مركز االختبارات واألبحاث الصناعية أماكن تقديم الخدمة

 ظيرا" 2:00 –صباحا"  8:30 أوقات تقديم الخدمة

 أفراد المستفيد من الخدمة

المدة الزمنية 
 لمحصول عمى الخدمة

   الزززمن الززلزم لتحويززل طمززب التززدريب الخززام بطالززب الخدمززة إلززى مديريززة الجززودة
وتنميززة المززوارد البشززرية كجيززة منسززقة ومنززو إلززى المديريززة الفنيززة المختصززة بمو ززوع 

التدريب يستغرق يوم عمل  .

  .  الزمن اللزم لمرد عمى صاحب العلقة بالموافقة أوالرفض يستغرق يوم عمل

   تنفيذ التزدريب فزي المديريزة الفنيزة المختصزة بمو زوع التزدريب مزرتبط باأليزام زمن
والساعات التدريبية التي يحددىا طالب الخدمة نفسو .

   الزمن اللزم لتكون شيادة إتمزام التزدريب جزاىزة لمتسزميم فزي الزديوان  يسزتغرق يزوم
عمل . 



يمكززن لممديريززة الفنيززة المعنيززة بمو ززوع التززدريب أن تقتززر  عمززى طالززب   ملحظززة :
الخدمة  األيام التدريبية التي يتطمبيا نوع التدريب المحدد في حال عدم قزدرتيا عمزى 

 تحديد ذلك.

 الوثائق المطموبة

.كتززززاب خطززززي مززززن صززززاحب العلقززززة ، يت ززززمن  مززززايمي ) عمززززى سززززبيل الززززذكر ال 1
 الحصر ( :

 مقدم الطمب / صاحب العلقة / .اسم   -

البيانات الخاصة بو ) الشيادة العممية ، العمل الحالي ، رقم الياتف ، رقم الفاكس  -
 في حال توفره ، البريد االلكتروني الخ ... (.

جميزززل المعمومزززات والتفاصزززيل المتعمقزززة بالتزززدريب المطمزززوب ) اليزززدف منزززو ، نزززوع  -
االختبزارات و/ أو األجيززة ( ، عززدد األيزام التدريبيزة ، التززاريخ التزدريب بدقزة ) تحديززد 

 المتوقل لتنفيذ ىذا التدريب ... الخ ( .

 .صورة عن اليوية الشخصية . 2

 الرسوم

     : التكاليف المترتبة عمى الحصول عمى ىذه الخدمة تتمثل بمايمي

 كمايمي :ل.س تتوزع  250الرسوم والطوابل المطموبة وقيمتيا   .1
 ل.س    طابل مالي  .100
 ل.س   رسم صندوق تعاوني . 150

. أجور التدريب المحددة حسب الئحزة األجزورالتي يتقا زيا المركزز ) اللئحزة ىزي 2
المصززادق عميززو مززن قبززل السززيد وزيززر  7/4/2016تززاريخ  – 20بموجززب القززرار رقززم 

 الصناعة ( . 

الشروط الواجب 
 توفرها لتقديم الخدمة

أن يكون طمب صاحب العلقة المتعمق بالتدريب وا حا" ومفيوما" من حيزث مزا  .1
 ىو مطموب  ، ويحتوي جميل المعمومات والتفاصيل ذات العلقة بدقة. 



أن يكززززون حاصززززل" عمززززى شززززيادة عمميززززة ) بكالوريززززا صززززناعية / معيززززد متوسززززط /  .2
  جامعة (

خطوات الحصول عمى 
 الخدمة

موقل من صزاحب العلقزة بالتزدريب المطمزوب ) يت زمن كافزة تقديم كتاب خطي  .1
المعمومات المطموبة التي تمزت اششزارة إلييزا فزي فقزرة الوثزائق المطموبزة ( يزتم و زل  

 الطابل المالي عميو .

إعززلم صززاحب العلقززة ىاتفيززا" بتززاريخ وتوقيززت إجززراا التززدريب فززي حززال تززوفرت  .2
 أواالعتذار في حال عدم توفر اشمكانية.إمكانية تنفيذ التدريب المطموب ، 

يتوجو صاحب العلقة إلى دائزرة اشيزرادات والنفقزات ، لزدفل أجزور التزدريب كاممزة  .3
 قبل التحاقو بالتدريب .

إعززلم صززاحب العلقززة بجاىزيززة الشززيادة إتمززام التززدريب فززور توقيعيززا مززن المززدير  .4
مكانية    استلميا .العام ووصوليا إلى الديوان ، وا 

أرقام هاتف لمتواصل 
 مع مقدم الخدمة

 +963116133263+ /  963116133262ىاتف :  
 +963116133285فاكس :

 845م ب : 
 itrc.gov@gmail.com البريد االلكتروني

 www.m.itrc.gov.syالموقل االلكتروني 

المخرج الرئيسي من 
 الخدمة

 شيادة اتمام التدريب.

  إنجاز التدريب المطموب في الزمن المحدد.  مؤشرات أداء الخدمة
 

 

 

 

 

 

http://www.itrc.gov.sy/


 


