كيف تكون مدرباً معتمد ًا؟
يعتبر المدرب المعتمد من أهم عناصر مراحل التدريب .ويعتبر كل المدربين المعتمدين من الجمعية الدولية لتدريب األعمال
خبرا ًء يملكون المهارات المهنية الالزمة لتقديم أفضل مستوى من األداء و العرض والشرح .لذلك فمن أهم شروط منح
اإلعتماد لمراكز التدريب وجود مدرب معتمد واحد على األقل.
للحصول على شهادة مدرب معتمد من الجمعية الدولية لتدريب األعمال  ،يجب توفر الشروط التالية:

أوال  :إجتياز اإلختبار الدولي و حضور الدورات التدريبية:





يجب إجتياز اإلختبار الدولي ألحد برامج محترف األعمال و إحراز نسبة نجاح ال تقل عن  %09إلثبات مدى فهم
و إتقان مفاهيم األعمال الخاصة بشهادة محترف األعمال.
شهادة خبرة من أي من مؤسسات التدريب المعروفة باإلضافة إلى تفاصيل الوصف الوظيفي.
حضور الدورات التدريبية التي تقيمها الجمعية الدولية لتدريب األعمال و التي تتضمن تقنيات و مهارات تدريب
برامج محترف األعمال المعتمد .CBP
إذا كان المرشح مبتدئا ً أو غير ذو خبرة في مجال تدريب االدارة واألعمال  ،أو ذو خبرة في مجاالت أخرى من
التدريب كالحاسوب  ،يجب أن يخضع لبرنامج إعداد المدربين)  (TOT Sessionالخاص بالجمعية الدولية
لتدريب األعمال  IBTAوذلك بعد اجتياز االختبار الدولي لتدريب األعمال و إحراز نسبة نجاح ال تقل عم . %09

ثانياً :إثبات مهارات العرض والشرح :




إجادة الشرح باستخدام أساليب التدريب وعرض الدروس المعروفة.
اظهار أساليب التفاعل مع المتدربين و التعامل مع صعوبات تلقي المعلومات .
اجادة إجراء التمرينات و تهيئة المتدربين للتعامل مع أسئلة االختبار الدولي .

خطوات الحصول على شهادة مدرب معتمد من الجمعية الدولية لتدريب األعمال IBTA










إستالم مستلزمات التدريس من أحد مراكز التدريب المعتمدة.
اإلطالع على جميع مناهج محترف األعمال التي يرغب بتدريسها أو ورش العمل التي يرغب في حضورها.
شراء قسيمة اإلختبار الدولي CBP
إجتياز اإلختبار الدولي لمحترف األعمال و الحصول على  %09على األقل.
تعبة طلب الحصول على شهادة المدرس المعتمد – عبر اإلنترنت – و إرفاق السيرة الذاتية و شهادات
الخبرة.
في حال استيفاء الشروط  ،ستقوم الجمعية الدولية لتدريب األعمال  IBTAبإرسال رسالة عبر البريد
اإلليكتروني بقبول طلب الحصول على شهادة المدرس المعتمد.
تحضير الدروس القادمة باستخدام دليل المدرب و العروض التقديمية الخاصة بالجمعية الدولية لتدريب
األعمال.
البدء باإلشراف على عدد من الصفوف الدراسية للمساهمة في خدمة المجتمع.
يخضع المدرس لفترة تقييم لألداء ال تتجاوز ثالثة أشهرمن قبول الطلب  ،ومن ث ّم يتم تسليمه شهادة اإلعتماد
كمدرس معتمد من الجمعية الدولية لتدريب األعمال IBTA

