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ا�كاديمية البريطانية لتطوير الموارد البشرية
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Integrated Quality System for Training

IQST

:نظام متكامل للتدريب والمدربين والمؤسسات التدريبية يھدف إلى
ل!رتقاء  مودفعھ والتحسين التدريبية على التطوير والمؤسسات المدربين تحفيز �

وا%داء المتميزجودة ال عالية في لمستويات

تمييز التدريب الجيد عن غيره �

تحسين الخدمات التدريبية والتعليمية �

تعزيز المصداقية والمھنية �

التدريبيا%داء  العالي في مستوىالبناء الشعور با-عتزاز ب �

Alpha UK Training 
P O Box: 120385, Dubai, UAE. 
Tel: + 971 (04) 351 6993 
Fax: + 971 (04) 351 6994
Email: dubai@alphatraining.co.uk
web: www.alphatraining.co.uk

The largest Provider of Train the Trainers in the Middle East Certificate No.: M 8490
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، فإن ا-ھتمام بكونھا تدريبيةعندما يسعى ا%فراد والمنظمات إلى مؤسسة 
ما : وتطرح أسئلًة كثيرة مثل. معتمدة يلعب دوراً ھاماً جداً في قرارھم

ھذه المؤسسة، وما ھي أھميتھا، وكيف ُيمكننا القول بأنھا حقاً مؤسسة 
في حين أن ا-عتماد ھو مجاٌل محيBر في بعض . معتمدة، وھكذا

.  ا%حيان، إ- أنه من السھل جداً فھم أساسياته

بعد إجراء تحقيق شامل ونزيه تكون  التدريبيةُتعتمد المراكز والمؤسسات 
نتائجه مقبولًة ضمن الحد الذي تتطلبه المعايير والمواصفات المحددة 

يھدف ا-عتماد إلى حماية المتدربين، والمتعلمين، والموظفين، . مسبقا
.  والمؤسسات ذات الع!قة

إن ا-عتماد، في الو-يات المتحدة، مث!، ھو عملية اختيارية بشكٍل كامل، 
وكنتيجٍة للنقص في السيطرة . تأخذ بھا منظمات خاصة غير حكومية

.  المركزية أو السلطة، نشأت وكا-ت اعتماد جيدة ووكا-ت سيئة
وكا-ت معترف بھا ووكا-ت غير معترف بھا، وكا-ت شرعية 

.ووكا-ت زائفة

في العالم - تحمل  التدريبيةھناك المئات من الكليBات والجامعات والمراكز 
تتنوع من مصانع تبيع شھادات مزيفة - قيمة لھا إلى . اعتمادا معترفاً به

أكاديميات ومؤسسات ُتدار من قِبل ُمدربين مؤھلين ذوي خبرة، والتي 
ح أن ُتصبح معترف بھا بشكٍل رسمي في وقٍت قريب -حق Mمن المرج.

ما ھو ا"عتماد؟
ا-عتماد ھو ع!مة ا-حتراف التي ُتشير إلى ا-لتزام بتطوٍر ُمستمر وإلى 

اعتراف بالسياسات، واNجراءات والممارسات المعتمدة من قِبل الھيئة 
.المانحة ل!عتماد

ا-عتماد ھو عملية مراجعة لممارسات وسياسات المؤسسة للنظر فيما إذا 
كانت ُتلبي معايير ومواصفات محددًة، تم وضعھا بشكٍل عام، من قِبل 

عندما ُتلبي مؤسسة ُمعينة الحد ا%دنى من المعايير . وكالة خارجية
.  وتستوفي الشروط والمواصفات الموضوعة، يتم منحھا ا-عتماد

إذن ا-عتماد ھو عملية تستطيع المؤسسات أن تثبت من خ!لھا بشكٍل طوعي 
.  بأنھا تلتزم بمعايير محددة تعد مؤشرا على ا-متياز المھني

.  وا-عتماد ھو وسيلة تعليم ذاتي ومراجعة ُمعتمدة من قِبل المجتمع التعليمي
ويھدف ا-عتماد إلى تقوية التعليم ودعم نوعيته وتكامله، ليكون تعليماً 

.  جديراً بثقة الجمھور

ھدف ا"عتماد 
الھدف من ا-عتماد ھو تشجيع ا-متياز والجودة في عمل المؤسسة، 

كما يھدف ا-عتماد إلى تقديم المساعدة . وإدارتھا، وبرامجھا، وموظفيھا
في تحسين عمل المؤسسة التدريبية وإدارتھا، وفي تعليم المحترفين 
وتدريبھم، وفي القيام بتقييم موضوعي لبرامجھا كخدمات للجمھور 

.وللمھنة نفسھا

من يحق له منح ا"عتماد؟
عي قدرته على منح ا-عتماد للمراكز  Mُيمكن %ي مؤسسة أو شخص أن يد

إن ا-عتماد من المصدر غير . التدريبية، والكثيرون يفعلون ذلك
.  الموثوق ُيمكن أن يكون سيئاً وكأن المؤسسة لم تحصل على أي اعتماد
من أجل أن تضمن أن ا-عتماد لمؤسستك قد أتى من مصدر صحيح، 

د من أنM الجھة التي تصدر ا-عتماد تتبنى المعايير والموصفات  Mتأك
.الجيدة، والمصداقية والمھنية المطلوبة وتلتزم بھا

والجودة وا"متياز عتمادا"

التأكيد على المستوى المھني من خ!ل ا-لتزام بمعايير   �
ا-عتماد

التدريب والمدربين والمؤسسات  استخدام آلية منظمة لتقييم �
التدريبية

تحديد المسؤوليات في المؤسسة   �

تشجيع التوثيق للسياسات والممارسات�

تشجيع التحسين المستمر لPجراءات �

والجودة في ا%عمال  ةرفع الكفاء�

المدربين والمؤسسات التدريبية  تعزيز الع!قة والو-ء بين�
الزبائن والعم!ء من جھة أخرى من جھة وبين

ورفع كفاءتھم في حقل التدريب تدريب العاملين�

 المدربين وبالمؤسسات التدريبيةزيادة ثقة الزبائن والعم!ء ب�
وبالتالي زيادة الطلب على خدماتھا 

IQST نظام فوائد
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اعتماد المدربين

المؤسسات التدريبية اعتماد

اعتماد المواد التدريبية

اعتماد الشھادات

برنامج تدريب المدربين
 وليصممت ھذه الدورة للمدربين الجدد والمحترفين على حد سواء، والعاملين في مجال التربية والتعليم، ومديري تطوير الموارد البشرية، ومسؤ

الھدف ا%ساس لھذه الدورة ھو إعداد المشاركين فيھا نظريا وعمليا . المؤسسات التربوية والتعليمية، وا-ستشاريين، وكل من له اھتمام بالتعلم والتدريب
يمھا، على تقيليصبحوا مدربين مقتدرين يتمتعون بكفاية عالية في تحليل الحاجات التدريبية، وتحديد ا%ھداف التدريبية، وتصميم الدورات، وتقديمھا، و

في  وا%داء والعملية النظرية المعرفة من عالية درجة على محترفا مدربا تكون أن أردت إذا. أسس علمية وبمھارات عالية المستوى شك! ومضمونا
!الدورة ھذه غير أخرى دورة أي إلى تحتاج - فإنك التدريب مجال

نظام اعتماد المواد التدريبية
اعتماد المادة التدريبية يعني اعترافا من . والمؤسسات التدريبية أن تقدم موادھا التدريبية إلى ا%كاديمية %جل اعتمادھا) المدربين(يمكن لSفراد 

اعتماد . ةاليمؤسسة مھنية تتمتع بأعلى المواصفات والمعايير في مجال التدريب، بأن المادة التدريبية للدورة مستوفية لھذه المواصفات والمعايير الع
الخاص باعتماد المواد التدريبية، في شھادات وإع!نات المدرب أو المؤسسة  الشعاراستخدام  حق لمدرب أو المؤسسة التدريبيةا يمنحالمادة التدريبية 

اعتماد المادة التدريبية يسمح للمدرب اNع!ن عن الدورات المعتمدة في قائمة خاصة في . التدريبية %جل التسويق وتأكيد الجودة، وتعزيز المصداقية
.موقع ا%كاديمية مع شعار ا-عتماد

نظام اعتماد المؤسسات والمراكز التدريبية
تم تطوير نظام اعتماد المؤسسات التدريبية . نظام متطور لتقييم، ومراجعة، وتطوير أداء المؤسسات والمراكز التدريبية لتحقيق التميز في التدريب

Approve Training Providers (ATP) إن اعتماد . لمساعدة المؤسسات والمراكز التدريبية على ا-رتقاء بمستوى أدائھا إلى التميز المنشود
ATP  جراءات والممارسات المعتمدة من قِبل الھيئةNانحة المھو ع!مة ا-حتراف التي ُتشير إلى ا-لتزام بتطوٍر ُمستمر وإلى اعتراف بالسياسات، وا

 ا-عتماد ھو عملية مراجعة لممارسات وسياسات المؤسسة للنظر فيما إذا كانت ُتلبي معاييًر ومواصفات محددًة، عندما ُتلبي مؤسسة ُمعينة. ل!عتماد
.الحد ا%دنى من المعايير وتستوفي الشروط والمواصفات الموضوعة، يتم منحھا ا-عتماد

نظام اعتماد الشھادات
ا-عتماد ھو ع!مة . منح الشھادات ھو عبارة عن مرتبة تمنح إلى ا%فراد الذين يستوفون المعايير المحددة لبرنامج تدريبي أو دورة تدريبية معينة

تقوم أكاديمية . ا-حتراف التي ُتشير إلى التزام المدربين ومؤسسات التعليم والتدريب بمواصفات ومعايير محددة في مجال التعليم والتدريب والتقييم
تسجل كل الشھادات وتعطى . تطوير الموارد البشرية بخدمة إصدار الشھادات للمدربين المعتمدين، والمراكز التدريبية، وتسجيلھا في قاعدة بيانات

.  أرقاماً خاصة، ويمكن لكل من حصل على شھادة من ھذه الشھادات التحقق منھا في موقع ا%كاديمية

نظام الجودة في التدريب يتألف من تكامل أربعة عناصر  



Integrated Quality System for TrainingIQST

HRD Academy UK Limited. Registered in England. Registration No: 5004371. 
Registered Office: 2nd Floor, Grove House, 774-780 Wilmslow Road, Didsbury, Manchester M20 2DR, United Kingdom 

Copyright © 2008 - 2012 HRD Academy UK Limited  حقوق الطبع محفوظة

4

اعتماد المواد التدريبية

نظام اعتماد المواد التدريبية

المواصفات الفنية للمواد التدريبية�
بعدا  16نموذج ذو �
  RTMتسجيل الدورة التدريبية كمادة معتمدة �
استعمال الختم الذھبي في الشھادات�

اعتماد المدربين

برنامج تدريب المدربين

  TCMحسب نموذج الجدارة التدريبية �
اختبار المعرفة  النظرية�
TAMاختبار المھارة التدريبية حسب نموذج �

شھادة مدرب معتمد�

اعتماد الشھادات

نظام اعتماد الشھادات

CASحسب نظام اعتماد الشھادات �

توثيق الدورة التدريبية والمتدربين�
توثيق الشھادات وتسجيلھا�
توفير الشھادات في أي زمان ومكان في العالم�

نظام اعتماد المؤسسات التدريبية

ATPحسب معايير نظام �

تقييم ذاتي�
اعتماد ھيئة مستقلة�
شھادة ا-عتماد�

اعتماد المؤسسات التدريبية

:لتقديم طلبات ا	عتماد، أو لمزيد من المعلومات، يرجى ا	تصال على

HRD Academy UK Limited

Registered in England 

Registration No: 5004371. 

Registered Office: 2nd Floor, Grove 

House, 774-780 Wilmslow Road, 

Didsbury, Manchester M20 2DR 

United Kingdom

:المراس$ت 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


