
مركز العلم والمعرفة االستشاري 
للتدريب

التطويري في المجاالت متخصص في االستشارات والتدريبمركز علمي تعليمي معرفي
المالية واإلدارية والعقارية والمعلوماتية والفنية حيث تم العمل على دراسات ٔانشاؤه  واالستثمارية 

 وم على ٔايدي مجموعة من الخبراء المتخصصين ويعد ٔاول مركز استشاري 2007منذ مطلع عام 
يهتم بالتدريب التطويري بالمشاركة اإلستراتيجية مع كبرى الشركات االستثمارية المالية تدريبي

والعقارية العالمية

:مميزاتنا 
وجود نخبة من الخبرات المتخصصة الوطنية  ماليًا وٕاداريا •

 .وفنيًا  ومعلوماتياً 
وجود شراكة ٕاستراتجية ودعم فني متكامل من شركات عالمية •

 .           معروفة
استخدام ٓاخر ما توصلت ٓالية تقنيات ؤاساليب التدريب والتعليم •

 .  ٔالمعلوماتي المتطور 
عدم اقتصار تقديم الخدمات االستشارية والتدريبية على األفراد بل •

يشمل ذلك القطاعات الحكومية والمصرفية والمؤسسات العامة 
يقدم المركز .والبنوك والشركات االستثمارية  وشركات الوساطة المالية

جميع الخدمات األساسية والمتقدمة االستشارية والتدريبية باللغتين 
 .العربية واإلنجليزية

اعتماد الدورات من قبل جهات االختصاص الوطنية والخليجية •
 .والعالمية

يشرف على ٔاعداد المواد العلمية والمناهج نخبة من الخبراء •
.األكاديميين المعروفين عالميًا وبمشاركة شركائنا اإلستراتيجيون

:رؤيتنا 
ٔان نصل ٕالى ٔاعلى مستويات التدريب العلمي والعملي والمعرفي في جميع 

ما نقدمه من خدمات استشارية وتدريبية باستخدام ٔاحدث ما توصلت ٓالية 
تقنية ٔاساليب االستشارات والتدريب من خالل مدربين ومحللين 

ومتخصصين وخبراء ماليين معروفين محليًا عربيًا وعالميا



مركز العلم والمعرفة االستشاري 
للتدريب

:اهدافنا 
 .المساهمة في تضييق فجوة التحول ٕالى مجتمع اقتصادي معرفي1.
تقديم االستشارات و الدورات التطويرية والخدمات االستثمارية للمستفيدين من األفراد 2.

 .والمتخصصين وللمؤسسات االستثمارية المالية والعقارية والمعلوماتية
نشر المعرفة االستثمارية المالية والعقارية واإلدارية والمعلوماتية وتنميتها من خالل عقد 3.

 .   الدورات التطويرية وٕاقامة الندوات والمحاضرات وورش العمل
سد العجز العلمي المهني االحترافي في الكوادر العاملة في المؤسسات المالية والعقارية 4.

 .والمعلوماتية
تنمية وتطوير المهارات العلمية والعملية وتبسيطها لألفراد من خالل البرامج التطويرية 5.

.التدريبية المصاحبة للتطبيقات العملية

 المهنيومعتمده مصدقه من المؤسسة العامة للتدريب التقني منح شهادات1.

دعم علمي وفني ومالي من خالل شراكة ٕاستراتيجية مع كبر الشركات المالية الدولية2.

 تقديم ٔاحدث ٔاساليب التدريب االستثماري المتطور المبني على بيئة معلوماتية3.

مناهج تدريبية عامة وتفصيلية تم ٕاعدادها من قبل خبراء ماليين وعقاريين وٕاداريين باستخدام 4.
ٓاخر ما توصلت ٕاليه تقنية المعلومات والحاسب اآللي في وسائل اإليضاح ومساعدات 

.التدريب

:خدماتنا 

Saudia Arabia – Riyadh 
P.O. Box : 28628 Riyadh 11447
Phone    : +966 (1) 472 9940
Fax         : +966 (1) 472 8770   
E-mail   : marketing@skctc.com
Website  : www.skctc.com

mailto:marketing@skctc.com
http://www.skctc.com/


دورة التعريف بالصناديق 
االستثمارية العقارية

:المحاور الرئيسية 

 محاسبي –التثمين  اهمية–العقار  

  قانوني–هندسي 

 نظام المساهمات العقارية

 سلبيات المساهمات العقارية و ٕايجابياتها

 ٕايقاف المساهمات العقارية و الفجوة التمويلية

 ٔاهداف الالئحة

 العالقات الجديدة للمشاريع العقارية واألطراف 

 مسؤوليات المطور العقاري  وصالحيات 

 صالحيات ومسؤوليات الشركة االستثمارية

 ٕايجابيات الصناديق العقارية وسلبيات 

 صناديقها العقارية والشركات االستثمارية 

 التحديات في ٕانشاء وتسويق الصناديق العقارية

 دور هيئة السوق المالية في ٕانشاء الصناديق العقارية

:المساهمات العقارية كنظام سابق 

:الصناديق االستثمارية العقارية كنظام بديل 



:سوق العقار السعودي 

 دراسة حالية

 نظرة مستقبلية

 مخاطر االستثمار العقاري وٓاليات تجنبها

المالية ،  االزمةاالستثمار العقاري هو االستثمار األمثل في ظل 
 لماذا ؟ 

:العوائد 
 عوائد الصناديق العقارية للمطور العقاري 

الشركة (عوائد الصناديق العقارية لمدير الصندوق 
 )االستثمارية

 عوائد الصناديق العقارية لمالك األراضي

 عوائد الصناديق العقارية للمستثمر

 عوائد ألطراف ٔاخرى 

:خطوات انشاء الصندوق العقاري 

 للشركة االستثمارية

 للمطور 

 لمالك االرض
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من حولنا وألننا جزء من هذا الكيان االقتصادي ٔاصبح لزامًا علينا ٔان هائلة كل يوميعتري العالم تغيرات اقتصادية
.نواكب هذا التحول ونشارك فيه

فبداًل من   .لتحقيق النجاح المادى هى التجارةؤاسرع الطرق . ؤاقصر طرق النجاح هى البداية من حيث ٔانتهى اآلخرون
ٔان نكرس ٔافكارنا ومجهوداتنا للبحث عن وظيفة قد يكـفى دخلها ٔاو ال يكـفي لتوفير حياه كريمة فقد حان الوقت لتكريس 

زاد اإلقبال على التداول بالعمالت األجنبية كون لقد    .ٔافكارنا ومجهوداتنا لخلق فرصة عمل ألنفسنا ولآلخرين معنا
ٔاسبوعيا ومن هنا تناول برنامج هذه الدورة األساسيات التي تمكن المتداول من  5/24الفترة التي يتم التداول بها هي طويلة 

التعرف على سوق العمالت من حيث العوامل والقوى المؤثرة بالسوق باإلضافة ٕالى التحليل الفني والتحليل األساسي 
المتاحة في سوق العمالت و في البرنامج يتم التداول مباشره على حسابات تجريبية وتعريف المتداول بٔاهم األدوات,

.حيث يتمكن المتداول بٕاشراف المدرب بالتداول الفعال

:مقدمة 

 التي تمكن المتداول من التعرف على سوق العمالت االساسيات

 التعرف على العوامل والقوى المؤثرة بالسوق

 والتحليل الفني للتداول االساسيالتحليل 

 المتاحة في سوق العمالت االدوات اهمالتعرف على 

نخبه من المدربين والمشرفين الدوليين  اشرافالتداول مباشرة على حسابات تعليمية تحت 
   ذوي المؤهالت والكـفاءة واالحتراف في التداول بٔاسواق المال العالمية

:تعلم معنا على  
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ادارة مهارات التداول في اسواق المال 
الدولية



:ٔاهداف الدورة 
 ؤاسواق التداول العالمية للنفط والمعادن الثمينة بالفوركسالتعريف 

 بالفوركسؤاسس المتاجرة  اصولتعلم 

 بالفوركسالوقوف على ماهية التحليالت الالزمة للمتاجرة 

 االقتصادي والخبري  االساسيالتحليل 

 ) .المؤشرات ( التحليل الفني التقني والحسابي 

 ) االسعارلسلوك ( التحليل النفسي 

.عن طريق االتصال المباشر باألسواق الدولية  بالفوركسالتهيئة للمتاجرة الحقيقية 

نظري وعمليساعات يوميا 4بمعدل يوم12

:مدة الدورة 
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اسٔال عن العروض المميزة لكبرى شركات وبنوك التداول 
الدولية 



:مقدمة 
– Chartered Financial Analystتعبر شهادة المحلل المالي المعتمد CFA   عن برنامج

وقد تم تصميم هذه الشهادة من قبل معهد . معتمد   دوليًا لقياس كـفاءة المحللين الماليين وتكامل معارفهم
، ومنذ 1963وقد منح المعهد شهادات بها للمرة األولى عام . المحللين الماليين بالواليات المتحدة األمريكية

ويتم منح الشهادة بعد اجتياز اختبار . ذلك الحين وهي رمز التميز في المجتمع االستثماري على مستوي العالم
ثالثي المراحل لقياس قدرة المتقدمين لالختبار علي تطبيق المعارف األساسية المتعلقة بٔاسس االستثمار 

.واتخاذ القرار علي المستوي المهني
ويتم عقد دورات تدريبية متخصصة في هذه الشهادة إلعداد المتقدمين للحصول علي هذه الشهادة بحيث 

.يتمكنون من اجتياز اختبارات النهائية بكـفاءة وامتياز

 :ٕان شهادة المحلل المالي المعتمد دوليا تعني ان 

حامل هذه الشهادة متميز مهنيًا سواء كان ذلك في ادارة المحافظ او تحليل االسهم او االعمال 
 االخرى المرتبطة بالمجال المالي

 حامل هذه الشهادة على درجة عالية من االلتزام المهني والسلوكي

حامل هذه الشهادة مستثمر محترف لديه من المهارات والمعارف ما يؤهله لشغل ارفع المناصب 
 في مجاالت االعمال االستثمارية والمالية

حامل هذه الشهادة يستطيع ان يدير استثماراته في اسواق المال بشكل اكـثر كـفاءة 

:ٔاهمية الشهادة 
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: ماذا تستفيد من الشهادة كمؤسسة 

 : بهاهناك مجاالت عديدة تستفيد جدًا من وجود الحاصلين على هذه الشهادة ضمن العاملين 

 .... )مثل مديري المحافظ وصناديق االستثمار والبنوك والمؤسسات المالية الكبرى ( المؤسسات االستثمارية التي تدير االستثمارات 

 محللو االستثمار

 المستشارون االقتصاديون

 المدربون والمدرسون في مجاالت االستثمار والتمويل

:المؤهالت المطلوبة للتسجيل باالختبار 
:يتطلب التسجيل لدخول االختبار

.الحصول على مؤهل جامعي، درجة البكالوريوس في المجال -1
 .خبرة عملية ال تقل عن عامين في مجال التحليل المالي -2
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:ما هي الفئات الوظيفية المرشحة للحصول على الشهادة

 المحللون الماليون•
 رؤساء الشركات•
 مدراء الشركات االستشارية•
 مدراء محافظ االستثمار•
 المحاسبون والماليون•

 واضعو االستراتيجيات•
 مقّيمو الشركات واألصول•
 االكاديميون المختصون بمجال االستثمار•
 مدراء ادارات االستثمار بالبنوك والشركات•
 الراغبون في التطوير الذاتي ألنفسهم•

: ماذا تستفيد من الشهادة كـفرد 

 سوف تتعلم الكـثير وتضيف لقبًا مشرقًا لسيرتك الذاتية: فائدة تعليمية 

يدرك ارباب االعمال الوقت والجهد الالزمين للحصول على هذه الشهادة ، : السمعه في مجال االعمال 
ومن ثم فٕانهم يعلمون ان الحاصل عليها لديه من القدرات واإلمكانيات والمهارات ما يؤهله لشغل افضل 

 الوظائف ، هذا باإلضافة الى االلتزام المهني الذي تركز عليه هذه الشهادة

 ان دخل الحاصلين على هذه الشهادة من اعلى الدخول في العالم في مجال االعمال: الفائدة المالية

 



مقدمة

 مزاولة واحتياج المالية باألوراق تتعلق خدمات تقديم مجال في تعمل التي الشركات عدد تطور  ٕان
 اجتيازهم خالل من السعودية المال سوق لدى لديها العامل الفريق ٔاعضاء من عدد لتسجيل نشاطها
 وتنمية الشركات هذه مثل في العاملين كـفاءة زيادة ٕالى الحاجة فٕان ٔايضا،C.M.Eالمتحان
 واإللمام ) المال سوق في والعائد المخاطر ( االستثمار ٔادوات تحليل كيفية على للتعرف  قدراتهم

 الرئيسية المركز خطة ضمن من يكون ٔان حتمت ، السعودية المالية السوق وقواعد ونظم بتشريعات
 السوق هيئة امتحان الجتياز المتدرب تٔاهيل الرئيسي هدفها يكون متخصصة دورات لعقد اإلعداد
 التي العلمية المادة من االستفادة على عامة بصفة المتدرب مساعدة ٕالى باإلضافة  السعودية المالية
 :على خاللها من يتعرف والتي الدورة هذه خالل من تدرس

:التشريعات وتتضمن 

 نظام السوق المالية•
 الئحة سلوكيات السوق•
 الئحة طرح األوراق المالية•
 قواعد التسجيل واإلدراج•
 الئحة ٔاعمال األوراق المالية•
 الئحة األشخاص المرخص لهم•

:العمليات المالية وتتضمن 

 تنظيم وٕادارة األسواق المالية•
 المبادئ اإلحصائية وتحليل القوائم المالية•
 :تقييم األصول •
 االستثمار باألسهم•
 ٔادوات الدين -1
 المشتقات  -2
 ٔاسس اتخاذ القرار االستثماري •
 البيئة االقتصادية•
 صناديق االستثمار •
ٔادوات االستثمار المتوافقة مع الشريعة•

 الدورة التحضيرية

  المالية االوراقالمتحان الشهادة العامة للتعامل في  
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: المستفيدون

 العاملون في مجال األوراق المالية•
 االداريةالعاملون في الشؤون •

 المدراء التنفيذيون•
 موظفو البنوك•

 الراغبون في شغل وظيفة •
 المطابقة وااللتزام  مسؤول1.
 مستشار استثمار2.
 متخصص في تمويل الشركات3.
 مدير مالي4.

الوظـــائف االخـــرى المطلـــوب تســـجيلها لـــدى •
 هيئة سوق المال السعودية

 

ايام 10: التدريب مدة

سيحصل كل متدرب على شهادة حضور من مركز العلم والمعرفة االستشاري للتدريب معتمدة من المؤسسة العامة 

للتدريب التقني والمهني

:وسائل التدريب 

تطبيق ٔانظمة االتصال والحوار الحديثين باستخدام  -الشرح باستخدام تقنيات الحاسوب المتطورة 
تمارين واقعية من شرائح مختلفة من   -ورش عمل   -التدريب العملي   -المناقشة   -تقنيات الحاسوب 

  المؤسسات



 الفني التحليل ماجستير ٔاو MFTA شهادة مع IFTA الفنيين للمحللين الدولي االتحاد يقدمهما شهادتين احدى هي
  1986 عام في انشائه منذ المال ألسواق الفني التحليل مجال في العالم مستوى على كيان اقوى هو االتحاد هذا ويعتبر ..

  اساسيين اختبارين اجتياز بعد العالمية الشهادة هذه منح ويتم
   نوفمبر شهر في والثانية ابريل في األولى ، عام كل مرتين االختبارات تعقد

  

التعريف بالشهادة

المرشح للحصول عليها

   االستثمار وصناديق المالية االوراق بٔاقسام البنوك موظفو •
 الوظيفي الكادر هذا في الراغبين او المالية االوراق ومحافظ االستثمار صناديق ومديرو  موظفو •
  والبنوك الوساطة بشركات الفنيين المحللين •
 المحافظ وٕادارة المالي االستثمار شركات •
 سوق في االفضلية لهم تعطي عالمية شهادة على بالحصول يرغبون ممن الجامعات خريجي •

 العمل
 سعودي لایر الف 50 عن محافظهم تزيد ممن خارجها او بالمملكة المال بٔاسواق المستثمرين •

  

 برنامج
المحلل الفني المعتمد دوليا
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المزايا التي سيحصل عليها المتدرب

 العام نهاية حتى IFTA الفنيين للمحللين الدولي االتحاد عضوية •
 في ارباحه تعظيم من تمكنه المال ألسواق الفني التحليل مهارات من مهارة 35 اكـتساب•

 والهابطة المتقلبة االسواق في اآلمن التداول ومن الصاعدة االسواق
 التقني للتدريب العامة المؤسسة من معتمدة المركز من حضور  شهادة على المتدرب يحصل•

   والمهني
 انتهاء بعد شهر لمدة السعودي السوق عن يومي تقرير به الكـتروني بريد المتدرب يتسلم•

 مجاناً  البرنامج

  

مدة البرنامج

 اجتاز او الفني التحليل اساسيات برنامج اجتاز لمن محاضرة 15 على مقسمة ساعة 59 •
 المؤهل االختبار

  الفني التحليل اساسيات برنامج مع البدء يريد لمن محاضرة 20 على مقسمة ساعة 79•

  

Saudia Arabia – Riyadh
P.O. Box : 28628 Riyadh 11447
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متطلبات البرنامج

 جامعي مؤهل على حاصل المتدرب يكون ان •
 الفني التحليل اساسيات برنامج اجتاز المتدرب يكون ان •
 الفني المحلل ببرنامج مباشرة حضوره يمكن الفني بالتحليل سابقة خبرة للمتدرب كان اذا •

المؤهل االختبار اجتيازه بعد دولياً  المعتمد



: مقدمة
 معهد  من صادرة وبشهادة المجال هذا في المتميزين مستشارينا خالل من لبرنامج هذا تقديم يتم

ICQقبل من ومعتمد الجودة مجال في المتميزة المعاهد من يعتبر الذي PIQC الجودة
 ,IRCA المدققين العتماد العالمية الهيئة جهات ٕاحدى وكالهما السنغافورية SQIL و البريطانية

 مع الشهادة المتدرب يمنح االمتحان على وبناءا الدورة نهاية في وعملي نظري  امتحان ٕاجراء يتطلب حيث
 باللغة سيكون الشرح  ٔان حيث واإلنجليزية العربية باللغتين التدريب ويكون ,االمتحان ٕاعادة ٕامكانية
العربية باللغة وبعضها االنجليزية باللغة فتكون المادة ٔاما العربية

: ٔاهداف البرنامج

.اإللمام بالجودة ومفاهيمها وكيفية تطورها   •
)ماهيتها، نشٔاتها، ودورها، ومفاهيمها(التعرف على  اآليزو  •
وكيفية التحول ما بين النسخة   2006:9000وااليزو  1994:9000التعرف على الفوارق ما بين اآليزو  •

.القديمة ٕالى الحديثة
2006:9000التعرف على بنود المواصفة ٓايزو  •
ونظام ٕادارة الجودة الشاملة 9001التعرف على الفوارق ما بين نظام اآليزو  •
.تعريف المشاركين بكيفية اعتماد المدققين عالميا •
. 9001تعريف المشاركين بعملية التدقيق الداخلي على نظام اآليزو  •
تعريف المشاركين بكيفية عمل التدقيق فعليا وكيفية معالجة المعيقات التي قد تواجهه في عملية  •

 التدقيق

ٕادارة معتمد على ٔانظمة ال المدقق الداخلي
الجودة

Certified Internal Quality Auditor

2329007 رقم االعتماد 



: محتويات البرنامج
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 تقييم نتائج التدقيق•
  9001شرح بنود مواصفة اآليزو •
 التعريف بالجهات العالمية المعنية بالجودة•
 تسجيل وترخيص واعتماد المدقق•
 فعالية التدقيق•

 ٔاساسيات ٕادارة الجودة•
 9001الشروط الالزمة لتطبيق نظام الجودة •
 التدقيق ومتطلباته ؤانواعه•
 مخالفات التدقيق•
 توثيق عمليات التدقيق•

: الشهادات

 PIQCشهادة مدقق داخلي معتمد على انظمة ادارة الجودة من معهد الجودة 1.

شهادة حضور للدورة المرادة من مركز العلم والمعرفة االستشاري للتدريب معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني 2.
   والمهني

  lead auditor on ISO 9001 9001تٔاهيل المتدرب ليكون قائد تدقيق لآليزو 3.

امتحان السادس واليوم ايام 5: مدة التدريب

موظفــو التــدقيق الــداخلي ٔاو المراجعــة الداخليــة،موظفو الجــودة، موظفــو اإلدارة،موظفــو الرقابــة،المعنيين 
مهندســي , مهندســي الموقــع , رؤســاء األقســام. مــدراء الــدوائر , بــالتخطيط االســتراتيجي،موظفو خطــوط اإلنتــاج

 .اإلنتاج

:المستفيدون



:مقدمة
ويتمثل هدفها الرئيسي في تنفيذ عملية نشطة للتخلص من عيوب . تعرف الستة سيجما بٔانها نوع من تحسين مستوى األعمال المنهجية

ولما لها من ٕاتقان ٔاصبحت شائعة بشكل كبير  1980وقد وضعت في األصل من قبل شركة موتوروال في ٔاوائل .  األعمال وعدم الكـفاءة
هدف الستة سيجما الرئيسي هو الوصول ٕالى جودة عالية في . في العديد من الشركات الصغيرة والبيئات التجارية في جميع ٔانحاء العالم

وهي تعتبر من ٔاوائل المنهجيات المستخدمة في جميع ٔانحاء العالم باعتبارها واحدة من المنهجيات .  األداء ، والحصول على ثقة العميل
 .الرئيسية إلدارة الجودة الشاملة 

و سيجما هي احدى ). (عيب لكل مليون من الفرص( dpmo 3.4والستة سيجما تم تصميمها من اجل  تقليل العيوب ٕالى مستوى 
وقد وضعت في االصل لمراقبة الجوده ، و ستة سيجما تستخدم في العديد من ) . المصطلحات المستخدمة في علم االحصاءات

 .  الوسائل، مثل تحسين االتصال مع الزبائن والموظفين والمساهمين وتحسين  عملية التفاعل الكلي في المؤسسة ، وتصميم المنتج
 

:البرامج المشمولة في التدريب 

Six Sigma Green Belt  شهادة 
Six Sigma Black Belt   شهادة

التغيير سجما، فهو الشخص المتفرغ لبحث فرص6يعد دور الحزام األسود من ٔاهم األدوار في Black Belt:الحزام األسود 
خبيرًا في ٔادوات تقييم المشكالت وتصميم العمليات الحرجة وقيادة فريقه وتوجيههم وتدريبهم لتحقيق النتائج ، ويصبح تقريباً 

.والمنتجات
بمستوى الحزام األسود، لكنه سجما ، وغالبًا ما يكون6هو ٔاحد األفراد الذين تدربوا على مهارات Green Belt:األخضرالحزام

.سجما غير متفّرِغ 6يعمل ٕاما كعضو ٔاو قائد فريق 

2329006 رقم االعتماد 



:البرنامج اهداف
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:الفئة المستهدفة

في نهاية هذا البرنامج يكون المتدرب قادر على 
.التعرف على منهجية جديدة في تطبيق نظم الجودة التي من خاللها تمكن اإلداريين من اتخاذ قرارات اكـثر دقة  •
التعرف على  ادوات جديدة لحل المشاكل•
.تمكين المتدرب من قيادة المؤسسات بمنهجيات ادارية  حديثة سواء الخاصة او الحكومية•
 .تمكين المدرب من العمل في اي مؤسسة تطبق منهجية الستة سيجما•
 تمكين المدرب من االنخراط في اي فريق عمل مكلف ببناء وتطبيق منهجية الستة سيجما•

 القيادات العليا•
 االنتاجمدراء •
 االداري موظفو التدقيق •
 ٔاي موظف يسعل•
قائـــدا لفريـــق  اؤاي موظـــف يطمـــح ألن يكـــون مـــديرا للجـــودة •

 11الستة سيجما

 مدراء التخطيط والتطوير•
 مدراء وموظفو الجودة•
 المعنيين بالتخطيط االستراتيجي•
ٔاي مــدير شــركة يرغــب فــي تطبيــق منهجيــة الســتة ســيجما •

 داخل شركـته

:مدة الدورة

ورش عمل وتدريب و يومين لالمتحان  وبعدها يعطى المتدرب مهلة اسبوعين ) يوم  18( يوم مقسمة كاآلتي  Black Belt20:الحزام األسود 
.لكـتابة التقرير والذي بناءا عليه سيحصل على شهادة الحزام االسود في الستة سيجما 

ورش عمل وتدريب و يوم لالمتحان  وبعدها يعطى المتدرب مهلة اسبوعين لكـتابة ) ايام   5( ايام  مقسمة كاآلتي  Green Belt6:الحزام االخضر 
. التقرير والذي بناءا عليه سيحصل على شهادة الحزام االخضر في الستة سيجما

 شهادة الحزام االخضر او االسود وهذا مرتبط باجتيازه االمتحان وكـتابة التقرير •
شهادة حضور للدورة صادرة من مركز العلم والمعرفة االستشاري للتدريب ومعتمدة من المؤسسة العامة  •

    للتدريب التقني والمهني

:يحصل كل متدرب على



: مقدمة
 المؤسسات في تعمل التي البشرية الكوادر كافة تدريب يلزم وتطويرها األنظمة بناء عملية الن البرنامج هذا على التركيز تم قد

 توفر يعني مما , العمالية الطبقات شرائح لكافة متكرر  وبشكل ضخمة تدريبية ورش يتطلب ذلك فان ,المستويات كافة وعلى
 تٔاهيل ببرنامج البدء ارتٔاينا فٕاننا وعليه .البرامج بتلك للقيام محترفين مدربين توفير يجب ,ٓاخر وبمعنى ,التدريب الطلب عامل

 فقد  ,البرنامج لهذا الترويج ندعم وحتى حديثة؛ وعمليه علمية منهجيات خالل من ,التدريب عمليات غلى وتدريبهم المدربين
  .المهارات ٔاو الدورات هذه مثل على للحصول يتطلع  لمن دقيقة امتحانات نتائج على مبنية شهادات لمنح دولية شراكات عقدنا

: ٔاهداف البرنامج
 ٕاكساب المشاركين المهارات والخصائص األساسية الالزمة للمدرب المحترف

: محتويات البرنامج
 التدريب الماهية واألهمية•
 مفاهيم التدريب•
 العوامل المؤثرة في التدريب•
 مبادئ ؤانماط التعلم•
 التدريب اساليب•
 منحنى االنتباه والتوزيع الزمني•

 
 

 مبادئ ومجاالت التدريب•
 مبادئ ؤانماط التعلم•
 تحديد احتياجات التدريب•
 االنصاتفن •
 التقييم الذاتي•
 المتدربين انماط•

 برنامج تدريب المدربين

Trainer Of Trainers

2329005 رقم االعتماد 



: طبيعة المادة
سيكون التدريب واالمتحانات باللغة العربية ، حيث تم العمل على ترجمـة االمتحـان والمـادة التدريبيـة التـي 
ســيتم ٕاعطاءهــا مــن قبــل مستشــارنا مــن قبــل الــدكـتور مصــطفى الخشــيني وهــو معتمــد مــن قبــل  شــركة بريــب 
ماستر األمريكية إلعطاء هذا البرنامج التدريبي ، ويتم عقد امتحانها بشكل مباشـر مـن خـالل شـبكة االنترنـت 

)on line  (في موقع الشركة االلكـتروني 

 ايام 7: مدة البرنامج

: االمتحان

Saudia Arabia – Riyadh 
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 on lineسيكون هناك امتحانين مرتبطين بهذه الشهادة ويتم عقد هذه االمتحانات  
  CTمعتمدٔايام من التدريب ويعطى المتدرب شهادة مدرب معتمد  3االمتحان األول بعد •

Certified Trainer 
االمتحان الثاني يكون بنهاية الدورة في اليوم السابع ويعطى شهادة مدرب معتمد للمدربين •

Certified Trainer of Trainers CTT
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