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عن جمعية اإلمارات للمستشاري�ن والمدرب�ي اإلداري�ي: 

ت�أسســت جمعيــة اإلمــارات للمستشــاري�ن والمدربــ�ي اإلداريــ�ي بموجــب القــرار الــوزاري رقــم : 79 لســنة 2017 الصــادر مــن 
قبــل وزارة تنميــة المجتمــع كجمعيــة مهنيــة أهليــة ذات شــخصية اعتباريــة ال تهــدف إلــى الربــح. تعنــى الجمعيــة بتنظيــم 

مهنــة االستشــارات اإلداريــة والتدريــب اإلداري وت�أهيــل واعتمــاد المستشــاري�ن والمدربــ�ي اإلداريــ�ي.

أهداف الجمعية: 

رفع مستوى مهنة االستشارات اإلدارية وما يتفرع عنها من مهنة التدريب اإلداري.	 

ت�أهيل المستشاري�ن والمدرب�ي اإلداري�ي طبقا للمستويات الدولية وتوفري التدريب المناسب لهم.	 

منح شهادة اعتماد للمستشاري�ن والمدرب�ي وفقا للمتطلبات المحلية والدولية.	 

دعم األعضاء من مدرب�ي ومستشاري�ن ورعاية مصالحهم ورفع قدرتهم التنافسية داخل الدولة وخارجها. 	 

اقرتاح القواعد والضوابط التي تنظم أسلوب وأخالقيات ممارسة مهنة االستشارات اإلدارية والتدريب االداري.	 

تقديم الدراسات واألبحاث الخاصة بمهنة اإلستشارات اإلدارية والتدريب اإلداري.	 

تبــادل المعلومــات والخــربات مــع الجمعيــات المشــابهة اإلقليميــة والدوليــة وإقامــة المؤتمــرات المحليــة والتمثيــل 	 
فــي المؤتمــرات الدوليــة.



عن النظام :

ــه المســؤول المباشــر عــن جــودة المحتــوى وكفــاءة  ــ�ر العمليــة التدري�بيــة كون يعتــرب المــدرب الركيــزة األساســية لتطوي
تنفيــذ الــدورات التدري�بيــة، ممــا يتطلــب امتــالك المــدرب للمعــارف التخصصيــة المطلوبــة والخــربات المناســبة فــي مجــال 
التدريــب باإلضافــة للمهــارات والســلوكيات التــي تعــزز مــن كفــاءة المــدرب فــي إيصــال المعلومــة وإدارة عمليــة التعلــم.

يهــدف هــذا النظــام لتحديــد المعايــ�ري األساســية لتقي�يــم وإعتمــاد المدربــ�ي، ممــا يســاهم فــي رفــع جــودة العمليــة 
التدري�بيــة وتحقيــق المخرجــات المتوقعــة منهــا، كمــا يهــدف النظــام لفتــح المجــال أمــام الكفــاءات الوطنيــة  للدخــول فــي 
مهنــة التدريــب عــن طريــ�ق اإلسرتشــاد بالمعايــ�ري المعتمــده فــي عمليــة تطويــ�ر كفــاءة المدربــ�ي علــى مســتوى الدولــة 

ومــن ثــم الدخــول فــي إجــراءات اإلعتمــاد.  

تــم تطويــ�ر النظــام وتحديــد معايــ�ري إعتمــاد المــدرب وفقــًا للمعايــ�ري المهنيــة العالميــة، وبمــا يتناســب مــع متطلبــات 
وإحتياجــات الواقــع فــي دولــة اإلمــارات العرب�يــة المتحــدة، كمــا تــم وضعهــا فــي إطــار مبســط ليســهل تطبيقهــا أو 

اإلســتعانه بهــا فــي تقي�يــم وتطويــ�ر المدربــ�ي اإلداريــ�ي فــي المؤسســات الخاصــة أو العامــة فــي الدولــة.      

مجال تطبيق المعاي�ي:

يطبــق هــذا النظــام علــى جميــع أعضــاء جمعيــة اإلمــارات للمستشــاري�ن والمدربــ�ي اإلداريــ�ي الراغبــي فــي ممارســة 
مهنــة التدريــب اإلداري والذيــن يســعون لتقي�يــم قدراتهــم وتطوي�رهــا بغــرض ضمــان جــودة التدريــب.  

شروط الرتشح لإلعتماد :

االنتســاب إلــى عضويــة جمعيــة اإلمــارات للمستشــاري�ن والمدربــ�ي اإلداريــ�ي وفــق الشــروط والمعايــ�ري التــي حددهــا 	 
النظــام األساســي للجمعيــة.

المشاركة في دورة تدريب المدرب�ي التي تعقدها الجمعية أو أي من المؤسسات التدري�بية المعتمدة.  	 

إجراءات اإلعتماد: 

تعبئــة طلــب اإلعتمــاد وتقديمــه إلــى إدارة الجمعيــة مرفقــًا بجميــع الشــهادات واألوراق الثبوتيــة حســب النمــوذج 	 
المعتمــد. 

إتمام اإلختبار المعرفي.	 

الحضــور إلــى مقــر الجمعيــة فــي الموعــد المحــدد لمقابلــة لجنــة اإلعتمــاد المشــكلة بقــرار مجلــس إدارة الجمعيــة 	 
وتقديــم عــرض تقديمــي للجنــة.  

إستالم قرار اللجنة خالل يومي عمل. 	 

مالحظــة: لمجلــس إدارة الجمعيــة الحــق فــي إســت�ثناء المدربــ�ي المتميزيــ�ن واصحــاب الخــربة الطويلــة فــي المهنــة مــن 
اإلختبــار المعرفــي والمقابلــة الشــخصية  بشــرط موافقــة جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة. 



معاي�ي تقي�يم المدرب�ي المعتمدين:

يتــم اإلســتعانه بالمعايــ�ري التاليــة لتقي�يــم وأعتمــاد المدربــ�ي اإلداريــ�ي والتــي تمثــل معايــ�ري جــودة حقيقيــة قابلــة 
أشــكاله: المهنــي بمختلــف  األداء  للتطبيــق فــي ميــدان 

أوالً: الخربات والمؤهل Experience   )70 نقطه(

المؤهل العلمي في مجال التخصص 	 

الخربات العملية في مجال التخصص 	 

الخربات العملية في التدريب ) السنوات(	 

الخربات العملية في التدريب )عدد ساعات التدريب(	 

ثانيًا : المهارات والسلوك Skills  ) 80 نقطة (

التحضريالجيد واالستعداد للتدريب	 

الثقة بالنفس ولغة الجسد وتوزيع النظرات	 

مستوى وجودة وسائل التدريب المقدمة	 

مهارة العرض والتقديم 	 

اإلنخراط والجذب واإلنتباه	 

تسلسل األفكار وترابطها	 

القدرة على خلق بيئة نشطة ومرحه	 

إدارة المجموعات وإدارة الحوار  والنقاش	 

مهارة التعامل مع المتدرب�ي	 

المظهر العام للمدرب	 

ثالثًا : القدرات المعرفية  Knowledge ) 50 نقطة (

االختبار المعرفي	 

شهادة تدريب المدرب�ي 	 

تصميم المادة التدري�بية	 

االسهام في النشر المعرفي	 



جدول توزيع نقاط التقي�يم:
أوالً: الخربات والمؤهل  Experience  )70 نقطه(

دكتوراه ماجستري بكالوري�وس ثانوية  اقل من
الثانوية

المؤهل العلمي )20 نقطه(

20 15 10 5 0

أكرث من 10سنوات  من 7 الى 10
سنوات

 من 4 الى 6
سنوات

 من 1 إلى 3
سنوات

أقل من سنه الخربات العملية في التخصص )20 نقطه(

20 15 10 5 0

أكرث من 300 من 100-300 من 100-200 من 50-100 أقل من 50  الخربات العملية في التدريب/ بالساعات التدري�بية )15
نقطه(

15 12 9 6 3

أقل من سنتي سنوات3 سنوات4 سنوات5 سنوات فأكرث6 الخربات العملية في التدريب/ بالسنوات )15 نقطه(

15 12 9 6 3

ثانيًا: المهارات والسلوك  Skills  )80 نقطه(

متميز جيد جدًا جيد التحضريالجيد واالستعداد للتدريب ضعيف مقبول

8 6 4 2 0

متميز جيد جدًا جيد الثقة بالنفس ولغة الجسد وتوزيع النظرات ضعيف مقبول

8 6 4 2 0

متميز جيد جدًا جيد مستوى وجودة وسائل التدريب المقدمة ضعيف مقبول

8 6 4 2 0

متميز جيد جدًا جيد مهارة العرض والتقديم ضعيف مقبول

8 6 4 2 0

متميز جيد جدًا جيد اإلنخراط والجذب واإلنتباه ضعيف مقبول

8 6 4 2 0

متميز جيد جدًا جيد تسلسل األفكار وترابطها ضعيف مقبول

8 6 4 2 0

متميز جيد جدًا جيد القدرة على خلق بيئة نشطة ومرحه ضعيف مقبول

8 6 4 2 0

متميز جيد جدًا جيد إدارة المجموعات وإدارة الحوار والنقاش ضعيف مقبول

8 6 4 2 0

متميز جيد جدًا جيد مهارة التعامل مع المتدرب�ي ضعيف مقبول

8 6 4 2 0

متميز جيد جدًا جيد المظهر العام للمدرب ضعيف مقبول

8 6 4 2 0

ثالثًا: القدرات المعرفية   Knowledge  )50 نقطه(

25 اإلختبار المعرفي )25 نقطه(

 شهادة إعتماد من
مؤسسة مرموقه

شهادة إعتماد شهادة حضور شهادة تدريب المدرب�ي )10 نقاط(

10 8 5

قام بتصميم 5 حقائب قام بتصميم 3 حقائب قام بتصميم حقيبة تصميم المادة التدري�بية )10 نقاط(

10 8 5

إسهامات مميزه إسهامات جيده إسهامات متاضعه اإلسهام في النشر المعرفي )5 نقاط(

5 4 3



تصنيف المدرب�ي المعتمدين بجمعية اإلمارات للمستشاري�ن والمدرب�ي اإلداري�ي:

يتم تصنيف المدرب�ي المعتمدين حسب الدرجة المتحصلة من التقي�يم وذلك كالتالي:

مدرب معتمد:  المدرب�ي الذين يحصلون على تقي�يم من 120 إلى 149  نقطة. 1

اخصائي تدريب معتمد: المدرب�ي الذين يحصلون على تقي�يم من 150إلى 179 نقطة. 2

استشاري تدريب معتمد : المدرب�ي الذين يحصلون على تقي�يم ال يقل عن 180 نقطة. 3

ميزات االعتماد

انضمام المدرب إلى القائمة الموحدة للمدرب�ي المعتمدين على مستوى الدولة. 1

نشر ملخص السرية الذاتية للمدرب ومجاالت التدريب التي يقدمها في الموقع االلكرتوني للجمعية. 2

دعم المدرب�ي المعتمدين في تسوي�ق برامجهم لدى الجهات الحكومية والخاصة في الدولة. 3

م المجال المعيار النقاط




