تــــراك للحلول التعليمية
(المزود الحصري لبرامج محترف األعمال المعتمد في
الشرق األوسط و شمال أفريقيا)
IBTA, CBP

تراك للحلول التعليمية (الموزع الحصري في الشرق األوسط و شمال أفريقيا لبرامج محترف األعمال المعتمد
من :)IBTA
شركة تراك ( ) TRACKللحلول التعليمية ،شركة متخصصة في إعداد البرامج المهنية والتعليمية ،مقرها في دولة االمارات  .حيث تعتبر
تراك الموزع الوحيد المعتمد لمراكز وهيئات التدريب في الشرق األوسط و شمال أفريقيا لتقديم برنامج محترف األعمال المعتمد (CBP-

 ،)Certified Business Professionalالبرنامج الذي يتصدر الئحة البرامج المهنية واإلدارية للمتخصصين في شتى مجاالت
األعمال .و تتميز شركة تراك ( )TRACKبتوفير برامج تعليمية عملية عالية الجودة وتمنح شهاداتها الدولية المعتمدة في جميع أنحاء
العالم .هذا كما تعمل أيضا على مساعدة شركائها ومراكزها المعتمدة في المنطقة وذلك عبر التواصل والدعم المستمر.

برنامج محترف األعمال الدولي ) :CBP ( Certified Business Professional
هو مجموعة من البرنامج المتخصصة في تطوير األعمال االدارية والمهارات العملية االحترافية اليومية التي تتجاوز بيئة العمل في كثير
من االحيان و يتضمن البرنامج التدريبي مجموعة من ورش العمل والمحاضرات والدورات التدريبية العملي المتكاملة الي تساعد
المتدربين على زيادة كفاءة التدريب وبيئة التعليم لتحقيق أقصى درجات االستفادة حسب المعايير الدولية وبما يتناسب مع متطلبات سوق
العمل والثقافة المحلية

الجمعية الدولية لتدريب األعمال : IBTA
الجمعية الدولية لتدريب األعمال  – IBTAوهي جمعية مقرها الواليات المتحدة األمريكية ،متخصصة في منح اإلعتماد المهني من
خالل الشراكة مع (  )TRACK \ IBTA-ARABIAلمؤسسات التدريب الحكومية وشبه الحكومية والخاصة ،وكذلك مؤسسات التعليم
العالي من جامعات ومعاهد )مراكز التعليم المستمر) ،التي تقوم بدورها بتأهيل الراغبين بالحصول على رخصة مزود برامج محترف
األعمال المعتمدة دولياً ،والمعروفه عالميا ب( (CBP-Certified Business

 Professionalمن خالل أكثر من  15برنامج

متوفر باللغتين العربية واإلنجليزية ،إضافة إلى عقد اإلمتحانات الدولية من خالل اإلنترنت عن طريق مزود اإلختبارات الدولي المعروف
.PROMETRIC

بعض المشاريع التي قامت بها تراك ( )TRACKو الجمعية الدولية لتدريب األعمال محليا وعالميا:
 -1إعداد و تطوير برنامج اإلمارات للخدمة الحكومية المتميزة بالتنسيق مع مكتب رئاسة الوزراء في دولة اإلمارات العربية المتحدة
وبالتعاون مع أكاديمية اإلتصاالت ،حيث تم تدريب  5000موظف إتحادي على هذا البرنامج في جميع الو ازرات والدوائر

والهيئات في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
 -2إعداد و تطوير برنامج "دبلوم التميز في خدمة المتعاملين" مع و ازرة الداخلية في دولة االمارات العربية المتحدة وبالتعاون مع
أكاديمية اتصاالت الذي يعمل على رفع مستوى خدمة المتعاملين بما يتناسب مع اهداف واستراتيجية و ازرة الداخلية اإلماراتية.

 -3إعداد و تطوير برنامج المهارات األساسية لتأهيل الباحثين عن عمل بالتنسيق مع هيئة تنمية الموارد البشرية في ( تنمية )
وبالتعاون مع شركة الحلول اإلدارية المتكاملة.

 -4إعداد و تطوير برامج تدريبية للباحثين عن عمل بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتوطين ( توطين ) ،و جامعة أبوظبي.
 -5جامعة فرانكلين في الواليات المتحدة األمريكية تعتمد مواد محترف األعمال الدولي كساعات معتمدة في برامجها الجامعية.
 -6إعتماد برنامج محترف األعمال المعتمد  CBPمن حكومة جنوب أفريقيا ،كأحد البرامج األساسية إلعداد الموظفين والباحثين
عن عمل ضمن مشروع e-skills

 -7الحصول على إتفاقية إعتماد من قبل الشركة العالمية لتقديم اإلمتحانات ( بروماتريك برايم ) ، Prometric Prime
باإعتماد االمتحان الدولي لبرنامج محترف األعمال الدولي الوحيد باللغة العربية من بروماتريك برايم كشهادة دولية معتمدة.

أهداف الحصول على الشهادة المعتمدة من قبل تراك ( )TRACKو الجمعية الدوليه لتدريب األعمال:
 -8اإلستثمار في البرامج التدريبية الدولية والحصول على شهادات ذات قيمه علمية و مادية ومعنوية.
 -9تغير نمط التقييم للمشاركين في الدورات ،واخضاعهم لتقييم حقيقي يشار من خالله إلى نسبة اإلستفادة من هذه الدورات وقياس
العائد من اإلستثمار عليها (.)ROTI
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عدم اإلكتفاء بالحصول على شهادات حضور فقط والتي ال تبرهن على مدى إستفادة المتدرب من حضور الدورة التدريبية.
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يعتبر برنامج محترف األعمال الدولي  CBPأول برنامج معتمد باللغة العربية عن طريق شركة بروماتريك برايم لتقديم

اإلمتحانات  ،Prometric Primeويعتبر ذلك ثورة في دخول اللغة العربية لشركات اإلمتحانات الدولية واعتبارها لغة رسمية
لتقديم اإلمتحانات الدولية.
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هناك لجنة تشرف على البرامج المطوره باللغة العربية ،وهي لجنة أكاديمية تتضمن مجموعة من المتخصصين في مجال

اإلدارة وذلك لضمان جودة المادة التدريبية والتي دائما تعتمد نظام أفضل الممارسات  Best Practiceونظام المقارنة المعيارية
 ،Benchmarkingفي عملية تطوير المناهج وتصميم األمثلة واإلمتحانات وورش العمل.
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الحصول على شهادات دولية معتمدة باللغة العربية واإلنجليزية .كمثال أنظمة إمتحانات اللغة اإلنجليزية TOFEL

و  .IELTSوعليه  ،تصبح هذه الشهادات ذات قيمة عالية للحاصل عليها عند تقدمه للتوظيف سواء كانت على المستوى
المحلي أو الدولي.
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جميع المواد التي تقدمها تراك و الجمعية الدولية لتدريب األعمال  ،IBTAيتم تحديثها وتطويرها وتعديلها على حسب

المعلومات الواردة من المراكز التدريبية حول العالم وحسب رأي المدربين ومقياس رضا المتدربين.
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قامت شركة( تراك للحلول التعليمية) بالتعاون مع الجهات التدريبية بتطوير مناهج جديدة وحصرية و خاصة بالجهات

المدربة وذلك بناء على تحليل المتطلبات التدريبية ومراعاة عوامل المجتمع وادخال األنظمة والقوانين المعمول بها في المؤسسات
والجهات الحكومية أو شبه الحكومية ،ومن أهم هذه البرامج التي عملت عليها تراك ( ( )TRACKبرنامج اإلمارات للخدمة
الحكومية المتميزة) لمصحلة مكتب رئاسة مجلس الوزراء وذلك لتدريب  5000موظف حكومي إتحادي بالتعاون مع أكاديمية
اإلتصاالت.
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هناك فرق واضح وجلي بين الحصول على الشهادات األكاديمية مثل الدبلوم والحصول على الشهادات المهنية مثل شهادة

محترف األعمال الدولي  ،CBPوعليه فإن المشروع يركز على تغيير النمط السائد في تقديم الدورات التدريبية وعملية الرقابة
على الماده التدريبية والتعليمة ،حيث أن الشهادات المهنية تركز على المهارات التي يجب أن يكتسبها المرشح والتي تساعده
على دخول بيئة العمل الحقيقية أو تنمية قدراته األكاديمية التي حصل عليها في المراحل المختلفة ،أكانت الثانوية أم الجامعية أم
الدراسات العليا.
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أخذت شركة ( تراك للحلول التعليمية) على عاتقها تسهيل وتيسير وصول المادة العلمية والتدريبية للمرشحين وذلك من

خالل مواد تدريبية مطبوعه بشكل واضح ومن خالل مجموعة من ورش العمل باإلضافة إلى ملفات عرض باور بوينت تشمل
الماده التدريبية ،وهناك أيضا خادم إلكتروني ( سيرفر ) يستطيع من خالله المرشح الخضوع للتدريبات على اإلمتحان النهائي
وقياس قدراته قبل دخول اإلمتحان النهائي ،مما يعطي المرشح الثقة بالنفس و القدرة على إجتياز اإلمتحان النهائي والتي يجب
أن تبلغ درجة النجاح فيه  % 70وما فوق.
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تقوم تراك ( )TRACKبإعتماد المراكز المرموقه ذات الخبره الواسعه والقدره اإلستيعابية الكافية لتقديم برنامج محترف

األعمال الدولي من خاللها ،مع ضمان تقييم المدربين واخضائهم لتقييم ذو معايير دولية قبل أن يتم إعتمادهم لتدريب البرنامج.

الدورات مصنفة حسب الفئات والدرجات:
من أهم أهداف البرنامج ومن خالل تطبيقه لنظام المستويات الثالثة ،هي تلبية إحتياجات الفئات المستهدفه من البرنامج،
وعلى حسب الدراسات التي قامت بها الجمعية الدولية لتدريب األعمال لعدة سنوات سبقت تطوير البرنامج ،خلصت إلى أن
هناك مجموعة من المهارات التي يجب أن يمتلكها أي مرشح للعمل في أي مجال وذلك لصقل المهارات األكاديمية التي
حصل عليها وتوفير األساليب الحديثه التي تساعده على إستخدام المعرفه التي يمكلها حسب المعايير الدولية.
وعليه فإن المستويات الثالثة التي يمثلها برنامج محترف األعمال ،تلبي درجات الفئة المستهدفه في مجال تدريب األعمال
بشكل خاص  .وعلى سبيل المثال فإن مستوى سلسة تحسين األعمال في برنامج محترف األعمال الدولي ،تستهدف فئة
اإلدارة الوسطى والعليا ،حيث تركز هذه السلسة على قدرة المدراء للتفاعل والتعامل مع بيئه العمل المختلفه والقدره على
إتخاذ القرار بشكل سليم ومدروس وذلك من خالل أسرار النجاح في اإلدارة وتعلم أساليب التحفيز والقيادة خالل التغيير و
غيرها.

رسوم التدريب وإعتماد المدرب:
رسوم إعتماد المدرب ضمن رسوم إعتماد المركز ،ولكن يوجد هناك متطلبات يجب أن يكون المدرب ملم بها ومنها:
 -1أن يمتلك المدرب المرشح خبرة سابقة بالمادة التدريبية التي سوف يقوم بتدريبها.
 -2أن يمتلك المدرب المرشح مهارات التدريب المهني وعدم اإلكتفاء بمهارات التعليم األكاديمي أو الحصول على دوره
( TOT (Train of the Trainerوالمقابله الشخصيه.
 -3و أهم متطلب يجب أن يخضع المدرب إلمتحان الماده التي سوف يقوم بتدريبها والحصول على درجه نجاح تفوق .90%

عدد الساعات التدريبية لكل برنامج تدريبي:
بشكل عام فإن جميع برامج محترف األعمال الدولي تمتد من يومين إلى خمسة أيام تدريبة ،بمعدل خمس ساعات تدريبية يوميا
وهناك تقييم لعدد الساعات حسب معايير شركة تراك ( )TRACKو الجمعية الدولية لتدريب األعمال منها اآلتي( :ال يشمل اإلمتحان
النهائي واإلمتحان التجريبي):

عدد الساعات الكلي المقترح

عدد األيام الكلي المقترح

البرنامج
 Foundationالتأسيسي

 15ساعة

 3أيام

 Masterالتخصصي

 25ساعة

 5أيام

) BIS ( Business Improvement Series

 10ساعات

يومان

سلسلة تحسين األعمال
(CYBP) Certified Young Business Professional

 95ساعة معتمدة

حسب أوقات المركز

محترف األعمال المعتمد للشباب
 مدة اإلمتحان النهائي هي  120دقيقة. -جميع األسئلة هي أسئلة إختيارية مبنية على المعرفة ،المهارات و الكفاءات المكتسبة خالل جلسات وورش التدريب.

قائمة برنامج محترف األعمال المعتمد الدولي:

المرحلة التأسيسة ( العامة )







محترف أعمال معتمد في المبيعات
محترف أعمال معتمد في خدمة العمالء
محترف أعمال معتمد في سلوكيات األعمال
محترف أعمال معتمد في إتصاالت األعمال
محترف أعمال معتمد في القيادة

ماستر تنفيذي








محترف أعمال معتمد في إدارة المشاريع
محترف أعمال معتمد في إدارة األعمال
محترف أعمال معتمد في السياحة والضيافة
محترف أعمال معتمد في تقنية المعلومات
محترف أعمال معتمد في التسويق
أخصائي إدارة الموارد البشرية

سلسة برامج تحسين األعمال







محترف األعمال المعتمد في إدارة النزاعات
محترف األعمال المعتمد في ديناميكية إتخاذ القرار
محترف األعمال المعتمد في تحفيز الموظفين
محترف األعمال المعتمد في أسرار اإلدارة الناجحه
محترف األعمال المعتمد في القيادة خالل التغيير

محترف األعمال المعتمد للشباب





برنامج المدارس الثانوية 

برنامج ما بعد المدرسة 
برنامج المعسكرات الصيفية

