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االعتماد والجودة واالمتياز

فوائد نظام IQST

عندما يسعى األفراد والمنظمات إلى مؤسسة تدريبية ،فإن االھتمام بكونھا
ً
أسئلة كثيرة مثل :ما
معتمدة يلعب دوراً ھاما ً جداً في قرارھم .وتطرح
ھذه المؤسسة ،وما ھي أھميتھا ،وكيف يُمكننا القول بأنھا حقا ً مؤسسة
معتمدة ،وھكذا .في حين أن االعتماد ھو مجا ٌل محيِّر في بعض
األحيان ،إال أنه من السھل جداً فھم أساسياته.
ُتعتمد المراكز والمؤسسات التدريبية بعد إجراء تحقيق شامل ونزيه تكون
ً
مقبولة ضمن الحد الذي تتطلبه المعايير والمواصفات المحددة
نتائجه
مسبقا .يھدف االعتماد إلى حماية المتدربين ،والمتعلمين ،والموظفين،
والمؤسسات ذات العالقة.

 التأكيد على المستوى المھني من خالل االلتزام بمعايير
االعتماد

بشكل كامل،
إن االعتماد ،في الواليات المتحدة ،مثال ،ھو عملية اختيارية
ٍ
تأخذ بھا منظمات خاصة غير حكومية .وكنتيج ٍة للنقص في السيطرة
المركزية أو السلطة ،نشأت وكاالت اعتماد جيدة ووكاالت سيئة.
وكاالت معترف بھا ووكاالت غير معترف بھا ،وكاالت شرعية
ووكاالت زائفة.
ھناك المئات من الكليِّات والجامعات والمراكز التدريبية في العالم ال تحمل
اعتمادا معترفا ً به .تتنوع من مصانع تبيع شھادات مزيفة ال قيمة لھا إلى
أكاديميات ومؤسسات ُتدار من قِبل مُدربين مؤھلين ذوي خبرة ،والتي
ت قريب الحق.
بشكل رسمي في وق ٍ
من المرجَّ ح أن ُتصبح معترف بھا
ٍ

 استخدام آلية منظمة لتقييم التدريب والمدربين والمؤسسات
التدريبية
 تحديد المسؤوليات في المؤسسة
 تشجيع التوثيق للسياسات والممارسات
 تشجيع التحسين المستمر لإلجراءات
 رفع الكفاءة والجودة في األعمال
 تعزيز العالقة والوالء بين المدربين والمؤسسات التدريبية
من جھة وبين الزبائن والعمالء من جھة أخرى
 تدريب العاملين في حقل التدريب ورفع كفاءتھم
 زيادة ثقة الزبائن والعمالء بالمدربين وبالمؤسسات التدريبية
وبالتالي زيادة الطلب على خدماتھا

ما ھو االعتماد؟
بتطور مُستمر وإلى
االعتماد ھو عالمة االحتراف التي ُتشير إلى االلتزام
ٍ
اعتراف بالسياسات ،واإلجراءات والممارسات المعتمدة من قِبل الھيئة
المانحة لالعتماد.
االعتماد ھو عملية مراجعة لممارسات وسياسات المؤسسة للنظر فيما إذا
بشكل عام ،من قِبل
كانت ُتلبي معايير ومواصفات محدد ًة ،تم وضعھا
ٍ
وكالة خارجية .عندما ُتلبي مؤسسة مُعينة الحد األدنى من المعايير
وتستوفي الشروط والمواصفات الموضوعة ،يتم منحھا االعتماد.
بشكل طوعي
إذن االعتماد ھو عملية تستطيع المؤسسات أن تثبت من خاللھا
ٍ
بأنھا تلتزم بمعايير محددة تعد مؤشرا على االمتياز المھني.
واالعتماد ھو وسيلة تعليم ذاتي ومراجعة مُعتمدة من قِبل المجتمع التعليمي.
ويھدف االعتماد إلى تقوية التعليم ودعم نوعيته وتكامله ،ليكون تعليما ً
جديراً بثقة الجمھور.

ھدف االعتماد
الھدف من االعتماد ھو تشجيع االمتياز والجودة في عمل المؤسسة،
وإدارتھا ،وبرامجھا ،وموظفيھا .كما يھدف االعتماد إلى تقديم المساعدة
في تحسين عمل المؤسسة التدريبية وإدارتھا ،وفي تعليم المحترفين
وتدريبھم ،وفي القيام بتقييم موضوعي لبرامجھا كخدمات للجمھور
وللمھنة نفسھا.

من يحق له منح االعتماد؟
يُمكن ألي مؤسسة أو شخص أن يدَّعي قدرته على منح االعتماد للمراكز
التدريبية ،والكثيرون يفعلون ذلك .إن االعتماد من المصدر غير
الموثوق يُمكن أن يكون سيئا ً وكأن المؤسسة لم تحصل على أي اعتماد.
من أجل أن تضمن أن االعتماد لمؤسستك قد أتى من مصدر صحيح،
تأ َّكد من أنَّ الجھة التي تصدر االعتماد تتبنى المعايير والموصفات
الجيدة ،والمصداقية والمھنية المطلوبة وتلتزم بھا.
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نظام الجودة في التدريب يتألف من تكامل أربعة عناصر
اعتماد المدربين
برنامج تدريب المدربين
صممت ھذه الدورة للمدربين الجدد والمحترفين على حد سواء ،والعاملين في مجال التربية والتعليم ،ومديري تطوير الموارد البشرية ،ومسؤولي
المؤسسات التربوية والتعليمية ،واالستشاريين ،وكل من له اھتمام بالتعلم والتدريب .الھدف األساس لھذه الدورة ھو إعداد المشاركين فيھا نظريا وعمليا
ليصبحوا مدربين مقتدرين يتمتعون بكفاية عالية في تحليل الحاجات التدريبية ،وتحديد األھداف التدريبية ،وتصميم الدورات ،وتقديمھا ،وتقييمھا ،على
أسس علمية وبمھارات عالية المستوى شكال ومضمونا .إذا أردت أن تكون مدربا محترفا على درجة عالية من المعرفة النظرية والعملية واألداء في
مجال التدريب فإنك ال تحتاج إلى أي دورة أخرى غير ھذه الدورة!

اعتماد المواد التدريبية
نظام اعتماد المواد التدريبية
يمكن لألفراد )المدربين( والمؤسسات التدريبية أن تقدم موادھا التدريبية إلى األكاديمية ألجل اعتمادھا .اعتماد المادة التدريبية يعني اعترافا من
مؤسسة مھنية تتمتع بأعلى المواصفات والمعايير في مجال التدريب ،بأن المادة التدريبية للدورة مستوفية لھذه المواصفات والمعايير العالية .اعتماد
المادة التدريبية يمنح المدرب أو المؤسسة التدريبية حق استخدام الشعار الخاص باعتماد المواد التدريبية ،في شھادات وإعالنات المدرب أو المؤسسة
التدريبية ألجل التسويق وتأكيد الجودة ،وتعزيز المصداقية .اعتماد المادة التدريبية يسمح للمدرب اإلعالن عن الدورات المعتمدة في قائمة خاصة في
موقع األكاديمية مع شعار االعتماد.

اعتماد المؤسسات التدريبية
نظام اعتماد المؤسسات والمراكز التدريبية
نظام متطور لتقييم ،ومراجعة ،وتطوير أداء المؤسسات والمراكز التدريبية لتحقيق التميز في التدريب .تم تطوير نظام اعتماد المؤسسات التدريبية
) Approve Training Providers (ATPلمساعدة المؤسسات والمراكز التدريبية على االرتقاء بمستوى أدائھا إلى التميز المنشود .إن اعتماد
بتطور مُستمر وإلى اعتراف بالسياسات ،واإلجراءات والممارسات المعتمدة من قِبل الھيئة المانحة
 ATPھو عالمة االحتراف التي ُتشير إلى االلتزام
ٍ
ُ
ُ
ً
لالعتماد .االعتماد ھو عملية مراجعة لممارسات وسياسات المؤسسة للنظر فيما إذا كانت تلبي معاييرً ومواصفات محددة ،عندما تلبي مؤسسة مُعينة
الحد األدنى من المعايير وتستوفي الشروط والمواصفات الموضوعة ،يتم منحھا االعتماد.

اعتماد الشھادات
نظام اعتماد الشھادات
منح الشھادات ھو عبارة عن مرتبة تمنح إلى األفراد الذين يستوفون المعايير المحددة لبرنامج تدريبي أو دورة تدريبية معينة .االعتماد ھو عالمة
االحتراف التي ُتشير إلى التزام المدربين ومؤسسات التعليم والتدريب بمواصفات ومعايير محددة في مجال التعليم والتدريب والتقييم .تقوم أكاديمية
تطوير الموارد البشرية بخدمة إصدار الشھادات للمدربين المعتمدين ،والمراكز التدريبية ،وتسجيلھا في قاعدة بيانات .تسجل كل الشھادات وتعطى
أرقاما ً خاصة ،ويمكن لكل من حصل على شھادة من ھذه الشھادات التحقق منھا في موقع األكاديمية.
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اعتماد المدربين






اعتماد المواد التدريبية

برنامج تدريب المدربين
حسب نموذج الجدارة التدريبية TCM
اختبار المعرفة النظرية
اختبار المھارة التدريبية حسب نموذج TAM
شھادة مدرب معتمد






نظام اعتماد المواد التدريبية
المواصفات الفنية للمواد التدريبية
نموذج ذو  16بعدا
تسجيل الدورة التدريبية كمادة معتمدة RTM
استعمال الختم الذھبي في الشھادات

اعتماد الشھادات

اعتماد المؤسسات التدريبية






نظام اعتماد المؤسسات التدريبية
حسب معايير نظام ATP
تقييم ذاتي
اعتماد ھيئة مستقلة
شھادة االعتماد

IQST






نظام اعتماد الشھادات
حسب نظام اعتماد الشھادات CAS
توثيق الدورة التدريبية والمتدربين
توثيق الشھادات وتسجيلھا
توفير الشھادات في أي زمان ومكان في العالم

لتقديم طلبات االعتماد ،أو لمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال على:
المراسالت على العنوان التالي:
All correspondence with:
PO Box 120385, Dubai, UAE
Tel: + 971 (04) 351 6993
Fax: + 971 (04) 351 6994
Email: dubai@alphatraining.co.uk
Web: www.alphatraining.co.uk
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