الشروط املطلوبة العتماد مراكز التدريب :
أوالً  :الشروط العامة األولية :
 -1أن يكون املركز قائم ًا فعلي ًا قبل طلب اإلعتماد من حيث اإلجراءات القانونية و
النشاط الفعلي يف وقت تقديم اإلعتماد
 -2أن يكون املركز ناشط ًا بشكل فعلي يف تقديم دورات تدريبية يف جمال " احلاسب
االلي و تقنية املعلومات " .
 -3جيب أن يكون لدى املركز مسعة طيبة ملستوى تنفيذه ألي دورات سابقة يف جمال
احلاسوب لدى

ثانياً  :اإلمكانيات البشرية :
 -1يتوفر لدى املركز على األقل عدد  2موظفني ووي كفاء و بةر يف جمال تقنية
املعلومات ( دائمني و ليسا متعاونني ) للعمل كفاحصني ( ممتحنني ) مسؤلني على
منظومة اإلمتحانات و تشغيلها و تركيبها و صيانتها أثناء فرت إعتماد الفاحص .
مالحظة  :الفاحصني يتوجب حضور أحدهم أثناء أي أمتحان  ،حيث أن بيانات الدبول
للمنظومة وحجز األمتحان سوف ترسل هلم حصراً و ليس إلدار ملركز التدريب ،
يشرتط فيهما أما أن يكونا حاصالن على شهاد الربصة الدولية و يف حالة عدم
حصوهلما عليها  ،ميكن أن يكمال االمتحانات أثناء فرت التجهيز لإلعتماد

ثالثاً  :اإلمكانيات العينية و التقنية :
جيب أن يتوفر يف مبنى مركز التدريب اإلمكانيات التالية :
-1
-2
-3
-4
-5
-6

املنظر العام و املوقع للمركز جيب أن يكون جيد جداً على األقل ( تقدير يرجع
للجنة الزيار .
على األقل على عدد أثنني من املعامل اخلاصة باحلاسوب ( سيتم التوضيح الحقاً)
صالة أستقبال و إنتظار للطلبة .
هاتف باص باملركز
إمكانية توصيل باإلنرتنت
كافترييا و دور مياه .

رابعاً  :شروط معامل احلاسوب :
 -1جيب أن تتناسب أعداد احلواسيب املوجود يف كل قاعة مع مساحة القاعة  ،و من
املناسب يف العاد أن يكون هناك جهاز حاسوب واحد لكل  2.5م 2من مساحة
القاعة.

 -2أن تكون مواصفات احلد األدنى لألجهز كالتالي:
 .aمعاجل إنتل ثالثي النوا
2 GB Ram .b
LCD Screen .c
 -3أن تتوفر إمكانية تشبيك األجهز يف كل قاعة معاً عن طريق  LANشبكة
حملية

بامساً شروط عامة متفرقة :
هناك بعض شروط اإلعتماد اليت ال ميكن التأكد من توفرها إال بعد الزيار و يرتك احلكم
فيها للجنة زيار اإلعتماد  ،مثالً على سبيل املثال و احلصر :
 -1أن يكون مكان املركز الئقاً مبركز تدريب على سبيل املثال  ،قد يتم رفض
املركز ألنه يقع يف مكان ورش جنار و حداد ( بسبب الضجيج الناتج عنهما )  ،أو
مثالً ألنه يف مكان يصعب الوصول إليه بواسطة الطلبة .
 -2عدم كفاء املهندسني اخلاصني باملركز
إال إن معظم هذه اإلشكاليات ميكن التأكد منها قبل اإلعتماد عن طريق صور باصة
باملركز  ،باإلضافة إىل السري الذاتية اخلاصة باملهندسني قبل زيار اإلعتماد.

ملخص إجراءات اإلعتماد :
بعد تأكد مركز التدريب من أنه لديه كافة املتطلبات السابق وكرها تتم عملية
اإلعتماد كالتالي :
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

إرسال الوثائق اخلاصة بإثبات املتطلبات السابقة .
1
تسديد قيمة اإلعتماد السنوي (  500د.ل )
زيار جلنة اإلعتماد للمركز لتأكيد توفر املتطلبات
مقابلة مهندسي مركز التدريب
تدريب مهندسي املركز للعمل على منظومة اإلمتحانات و لوائح الربصة الدولية و
موقع إدار برنامج الربصة الدولية
توقيع العقد اخلاص باالعتماد
توفري شهاد املركز املعتمد الدولية ملركز التدريب
حتميل و تشغيل منظومة اإلمتحانات يف مركز التدريب .

 1قيمة اإلعتماد السنوية غير قابلة للرد  ،بما في ذلك عند حالة رفض اإلعتماد بسبب تقصير مركز التدريب في توفير متطلبات
اإلعتماد  ،أو عند عدم مطابقة تقرير الزيارة الميدانية للمعلومات التي وفرها مركز التدريب عند طلب اإلعتماد

