
IBCT البورد الدولي للمدربين المعتمدين 
برنامج تدريب واعتماد المدربين

مستوى المدرب المشارك
نسخة محدثة 2020!

أكثر من 30 سنة خبرة في تدريب واعتماد المدربين
أكثر من 300 دورة حتى اآلن

أكثر من 20 ألف مدرب من خريجو البرنامج

فقط في أسبوع - سوف تتخرج من البرنامج بخبرة
تعادل مدرب ممارس لمدة عشر سنوات!



أهم مميزات البرنامج

الحصول على رخصة دولية كمدرب مشارك من البورد الدولي
شهادة معتمدة دوليا

إضافة أسمك وخبراتك الي الدليل الدولي للمدربين المشاركين على موقع البورد على االنترنت
التعلم من أفضل المدربين المعتمدين دوليا

 الحق في استخدام شارة "المدرب المشارك" على شهادات البرامج التي سوف تشارك فيها
كمدرب

تلقي الدعم الفني من مدربي البرنامج لمده عام من خالل التواصل االلكتروني

لمن هذا البرنامج؟!

المدربين المحتملين الجدد (لحسابهم الخاص و / أو الشركات)
مدربي الشركات المحترفين

المدربين ذوي الخبرة الذين لم يتلقوا تعليًم ا رسمًي ا في التدريب 
مدربون ذوو خبرة يرغبون في تحسين مهاراتهم التدريبية وتوحيدها  

  IBCT مدربون ذوو خبرة يرغبون في الحصول على اعتماد وترخيص من
أساتذة الجامعات واألكاديميين لتحسين وإتقان مهاراتهم التدريسية

شروط االلتحاق بالبرنامج

الحصول على مؤهل جامعي
إجادة متوسطة للغة اإلنجليزية

إجادة متوسطة لمهارات الحاسب االلي

األهداف التدريبية للبرنامج

بنهاية هذا البرنامج سوف يكون المتدرب قادر على أن:

يناقش مفهوم التدريب والتطوير وأهميته للمؤسسات كأهم استثمار مضمون العائد
يدرك أهمية التدريب كمهنة احترافية

يدير األركان األساسية للتدريب
يناقش مبادئ تصميم البرامج التدريبية

يدير عناصر بيئة التدريب
يختار أنسب أساليب التدريب طبقا للموقف التدريبي وينفذها بكفاءة

يتعامل بشكل صحيح مع المتدربين ذوي السلوكيات الصعبة
يصمم عروض تدريبية فعالة ويلقيها بكفاءة

يسرد جدارات المدرب المحترف
يظهر اتجاه إيجابي نحو الدور الهام للتدريب والتطوير في تحقيق اهداف المؤسسات
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محتويات البرنامج

يتكون البرنامج من ست جلسات تدريبية مكثفة وتفاعلية كما يلي:
التدريب والتطوير (نظره متعمقة)

مهارات العرض الفعال للمدربين
التعامل مع المتدربين ذوي السلوكيات الصعبة

أساسيات تصميم البرامج التدريبية وأساليب التدريب
إدارة بيئة التدريب

التدريب كمهنة احترافية

آلية تقييم البرنامج

يتم تقييم البرنامج من خالل ثالث أساليب:
امتحان تحريري لتقييم المعارف وبمثل %40 من التقييم الكلي

عقد جلسة تدريبية مصغرة لتقييم المهارات وهي تمثل %40 من التقييم الكلي
تقييم دافعية وسلوكيات واتجاهات المشاركين وتمثل %20 من التقييم الكلي

ساعات التدريب

ساعة تدريبية  40
    (Face–to–Face)

ساعات مشروعات  10
وتكاليف
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 يعقد البرنامج في العديد من دول العالم ويمكن أن تصبح شريكا للبورد
الدولي للمدربين المعتمدين وتقدم البرنامج في بلدك.

• Europe
3 location markers

• Middle East:
3 location markers in Saudi Arabia

8 location markers in Egypt

1 location marker in Qatar

1 location marker in Dubai

• South America / Caribbean
2 location markers

• Asia
1 Location in Philippines

1 location in China

1 location in Thailand

Contents

Evaluation

Practice/theory ratio

Locations

STUDY LOAD

50 contact hours, 
(Face–to–Face)

20 hours, 
Self-Study & Assignments

Our motto:
“Practice it, rather than talk about it”.

When to use face-to-face 
or virtual classrooms?



International Board of Certified Trainers 

‘s Gravenlandseweg 258 ,3125 BK Schiedam

The Netherlands – EU

Phone: +31 (0)103400116 (GMT+1)

E-mail: info@ibct-global.com

Website: www.ibct-global.com

Terms and Conditions

عن البورد الدولي للمدربين المعتمدين

العالم في مجال اعتماد للربح في  الدولي للمدربين المعتمدين هو أول هيئة اعتماد غير هادفة   البورد 
 المدربين وصناعة التدريب وتنمية الموارد البشرية! الهدف الرئيسي للبورد هو طمأنة العامة والشركات
 بأن المدربين، وخبراء تنمية الموارد البشرية المعتمدين يمتلكون المعايير األخالقية والكفاءات المهنية

الالزمة لممارسة المهنة

لماذا يجب ان تلتحق بالبرنامج؟

وتطوير دخلك،  وزيادة  للتوظيف،  فرصك  تعزيز  بمثابة  يعتبر  الدولي  البورد  من  مشارك  كمدرب   اعتمادك 
تميز عن المهنيين.  المدربين  النخبة من  لمجتمع  وانضمامك  المهنية،  وتعزيز فرصك  العملية،   مهارات 

اآلخرين في سوق العمل اليوم!

لماذا يعتبر هذا البرنامج هو األفضل لتأهيل المحاضرين وأعضاء هيئة التدريس

 يقوم هذا البرنامج بإعادة تأهيل المحاضرين األكاديميين، فهو يقوم بتحويلهم من محاضرين الي مدربين،
 فبدل ما كان اعتمادهم األساسي على طرق التدريس التقليدية المتمثلة في التلقيين في المحاضرات،
 فيصبحون بعد اجتياز البرنامج مؤهلين لتطبيق أحدث أساليب التدريب التفاعلية التي تضمن أفضل تعليم
على جامعي  أستاذ   2000 من  أكثر  بآراء  االستشهاد  يمكنك  االنترنت  على  موقعنا  خالل  من   لطالبهم. 

.مستوى العالم، اجتازوا هذا البرنامج

   لمزيد من التفاصيل:  للحصول على مزيد من التفاصيل عن برنامج تدريب واعتماد المدربين التابع للبورد الدولي - يرجى زيارة موقعنا على االنترنت
www.ibct-global.com | www.ibct-mena.com 

 التحق بالبرنامج اآلن
www.ibct-global.com 
www.ibct-mena.com




