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 مرتبة إلى األفراد الذين يستوفون المعايير المحددة                يعني منح   منح الشهادات    
االعتماد هو عالمة االحتراف التي          .  لبرنامج تدريبي أو دورة تدريبية معينة            

يير   تُشير إلى التزام المدربين ومؤسسات التعليم والتدريب بمواصفات ومعا                     
.  محددة في مجال التعليم والتدريب والتقييم              

   وتسجيلها     أكاديمية تطوير الموارد البشرية خدمة إصدار الشهادات                تقدم
.  CAS حسب نظام     في قاعدة بيانات  وتوثيقها   

: مكمل ألنظمة التدريب األخرى، وهي             ) CAS( نظام اعتماد الشهادات       

) TTP(  نظام اعتماد المدربين       �

) RTM  ( )الدورات التدريبية        (  المواد التدريبية           نظام اعتماد  �

) ATP(  نظام اعتماد المؤسسات والمراكز التدريبية             �

 يعني اعترافا من مؤسسة مهنية تتمتع بأعلى             الشهادة  اعتماد   �
حقيقية     الشهادة المواصفات والمعايير في مجال التدريب، بأن              

. وموثقة  

استصدار الشهادات       للمدرب أو المؤسسة التدريبية            يمكن �
بطريقة ميسرة في أي زمان ومكان في العالم عن طريق          

  .اإلنترنيت     

، في وثائق، وأدبيات، وإعالنات             استخدام شعار األكاديمية      �
المدرب أو المؤسسة التدريبية ألجل التسويق وتأكيد الجودة،                      

. وتعزيز المصداقية      

   تسجيل وتوثيق الشهادات، وأسماء المتدربين، وبيانات الدورة                     �

   .  موقع  األكاديمية       في قاعدة البيانات في   في

يتم اعتماد الشهادات واستصدارها من موقع األكاديمية باستخدام نظام                   
 )CAS  (       بالطريقة التالية :

التسجيل     ( يقوم المدرب، أو المركز التدريبي بالتسجيل في موقع األكاديمية                    
) . مجاني 

فيمكنه     إذا كان المدرب مستوفيا لواحد أو أكثر من متطلبات اعتماد الشهادات                  
: القيام بما يلي     

الدورة التدريبية، وأسماء المتدربين والمدرب                تسجل   �

. حيث تصل إلى المتدرب كملف جاهز للطباعة               طلب الشهادات إلكترونيا        �

بحيث يمكن التحقق من أي شهادة          أرقاماً خاصة،   تحمل جميع الشهادات     
. بإدخال الرقم الخاص بها في موقع األكاديمية          

ا����دات����� ا����د ا����دات����� ا����د 

ا����دات ��ا�� ا����د ا����دات ��ا�� ا����د  ا����دات ���م ا����د ا����دات ���م ا����د 

���ت ا����دات  ا����د م� ���ت ا����دات  ا����د م�

يستخدموا    والمؤسسات التدريبية أن         )  المدربين   ( ألفراد  لجميع ا   يمكن  
: حسب الشروط التالية        نظام اعتماد الشهادات     

 أن يكون المدرب، أو المؤسسة التدريبية، مسجال في موقع                 – 1
) التسجيل مجاني    ( األكاديمية     

:  أن يتوفر في الشهادة واحد أو أكثر مما يلي           -2

، أو  ) TTP(  أن يكون المدرب معتمدا        �

،  ) RTM(  معتمدة     ) الدورات التدريبية       (  المواد التدريبية           أن تكون �
أو 

معتمدة    )  أو المركز التدريبي      (  أن تكون المؤسسة التدريبية          �
 )ATP  . (


