
 



1 
 

 لبورد االمريكي لالدارة والموارد البشريةا

 
 

 الدليل التسويقي
 

                                                                                                                         اعتماد مركز تدريب او اكاديمية

 
 الشروط : 

 ان تكون الجهة المراد اعتمادها مؤسسة تدريبية  /1

 ان يقوم بتقديم صورة الترخيص الرسمي  /2

ان يتحمل كافة المخالفات التي تحدث من المؤسسة التدريبية او مخالفة  /3
 انظمة الجهة التي قامت بالترخيص للمؤسسة التدريبية 

 دريب الال يخالف قوانين الواليات المتحدة االمريكية في الت /4

 يشترط اعتماد الحقيبة التدريبية قبل االعالن للدورة  /5

من  هان يلتزم بمدة االعتماد والمحددة بسنة بموجب الشهادة التي تمنح ل /6
 البورد االمريكي 

 يمكن توثيق الشهادات من الداتا فلو ) رسوم التوثيق + رسوم الخدمة (  /7

يكي قبول او رفض اعتماد دون للجنة االستشارية الخاصة بالبورد االمر /8
 ابداء اي سبب من االسباب 
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 المزايا : 
 استخدام اسم وشعار البورد االمريكي في االعالن والدورات التدريبية  /1

السماح لكل طرف باظهار اسم وشعار الطرف االخر بصفحتة في الفيس  /2
 بوك 

 من قيمة الشهادات   % 10تخفيض  /3

حضور ) يتحمل المركز المعتمد قيمة  شهادات 10منح المركز المعتمد  /4
 االرسالية (

يمكن القيام ببرامج مشتركة ) مؤتمرات ، ورش عمل ، ملتقيات ( بموجب  /5
 عقد الحاقي .

 دوالر امريكي 5000 قيمة تسجيل المركز واعتمادة السنوي /6

...................................................................................................................................... 
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 المريكي لالدارة والموارد البشريةالبورد ا
 

 
 : معتمد مدرب 

 شروط االعتماد : 
 صورة من الشهادة الجامعية  /1

 صورة من شهادة دورة تدريب لمدربين  /2

 السيرة الذاتية  /3

 تسديد الرسوم  /4

 المزايا : 
 الحصول على شهادة اعتماد رسمية من البورد االمريكي  /1

 على عقد رسمي من البورد االمريكي لمزاولة التدريب  الحصول /2

 اعتماد الدورات والحقائب التدريبية  /3

هادات اصدارشهادات لدورات المدرب مع منحة نسب مئوية من قيمة الش /4
 او تحديد قيمة في حال شمولية الدورة للشهادات 

 امريكي دوالر 300 قيمة االعتماد /5

 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 المريكي لالدارة والموارد البشريةالبورد ا
 

 معتمد :  مستشار تدريب

 
 شروط االعتماد : 

 صورة من الشهادة الجامعية  /1

 صورة من شهادة دورة تدريب لمدربين  /2

سنوات  10 ، علي ان يكون قد عمل في مجال التدريب لفترة السيرة الذاتية  /3
 كحد ادني .

  تسديد الرسوم  /4

 المزايا : 
 الحصول على شهادة اعتماد رسمية من البورد االمريكي  /1

 على عقد رسمي من البورد االمريكي لمزاولة التدريب  الحصول /2

  اعتماد الدورات والحقائب التدريبية /3

اصدارشهادات لدورات المدرب مع منحة نسب مئوية من قيمة الشهادات  /4
 او تحديد قيمة في حال شمولية الدورة للشهادات 

 دوالر امريكي 1000 قيمة االعتماد /5
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 التصاميم : 
 الواليات المتحد االمريكية

 والية الباما 
 البورد االمريكي لالدارة والموارد البشرية 

  د مركز تدريب او اكاديمية اماعت 
 ك كمدربفرصة العتماد  
  البورد االمريكي لالدارة والموارد البشرية جهة اعتماد مسجلة رسميا

 تمنحك التميز 
  حقق اهدافك 

.......................................................................................................... 
 
 

 
 

 طريقك لالبداع والعالميةنحن 
 حقق اهدافك

 


