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2 
يسرنا أن نقدم لحضراتكم هذا التعريف باالبورد اممريكال لدرادرب   

الااادول    تب تااااه ومقااارا اسدارف الرسااارل لااال الو ياااا  الرتحاااد  

لشاارا اموساا  ماا  خاال  الوي اا  الو  ااد ااممريك ااة و ومقاارا لاال 

 لل مدينة غز  بفدسط  . "أيادير ة الدراسا  العالر ة"الرعترد 

 

ا  تعاااااون ةديااااد  ماااا  ماااادرب    ااااواتفاقتحق ااااا رواباااا  نر اااا  ب

 العالم. لل مختدف أنحاء كوم ة وأهد ة تدري  ومرايز ومؤسسا  

 

ياا  الرعدومااا  الرطدوبااة متااولر  قدااال الروقاا  ا لكتروناال لدبااورد 

 بالدغت   العرب ة وا نجد زية:

USA.org-www.BITA 

 

http://www.bita-usa.org/
http://www.bita-usa.org/
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 محتويات الدليل 3
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 12 ................................................................................................................. قضويا  البـورد لأللـراد
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 25 ............................................................................................................................. قناوي  ا تصا 
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 تأسيس البورد 4
 

و و صاا   2011بااورد لاال الخااامس قشاار ماا   برياا  قااام التأساس 

 ما  و ياة واياومنج اممريك اة. 2016قدال ترخ صاه الرساتق  قاام 

خرسة أقضااء ما  يباار الشخصا ا   م  تشكدت ه ئته ا ستشارية 

 اميادير ة وخبراء التدري . 

 

يهاادا البااورد  لااال رلاا  مسااتوف التاادري  لاال العااالم العرباال و لااال 

تشاج   الرادرب   لدنهاوم برساتواهم وبقادراتهم التدريب اة لدو ااو  

 قضوية البورد.الجود  التل تحققها  لال تحق ا معاي ر 
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 البورد شركاء 5
 

 
أمريكا - ة اممريك ةاميادير ة الدول   

American International Academy 
 

  

لدسط   –أيادير ة الدراسا  العالر ة   

Universal Studies Academy 
 

  

أمريكا –هوديس  –تجر  خبراء التنر ة البشرية   

Human Development Experts Congregation-HUDEX 
 

  

لدسط   –معهد التدري  امياديرل   

Academic Training Institute – ATI  
  

 الردتقال العربل لدتدري  والتنر ة

Arab Forum for Training and Development  
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  خدمات البورد 6
 

 

ماانع قضااويا  مختدفااة لدراادرب   وخبااراء التاادري  العاار   .1

ومرايز التدري  الرختدفة وذلك  س  الرعااي ر التال يضاعها 

 الرسرل والفنل لهم.البورد و وتول ر الدقم 

 

 

 قتراااااد الباااارامج التدريب ااااة لدراااادرب   والررايااااز التدريب ااااة  .2

و  ااادار شاااهادا  لرتااادرب هم مااا  الباااورد ومااا  الرؤسساااا  

 الشريكة أيضاً.
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 لاااال ألقضاااااء الرعتراااادي  لاااال التاااادري البااااورد لمشااااارية  .3

 الرؤسساااا  الحكوم اااة والخا اااة لااال بعااا  الااادو  العرب اااة 

لعقااد باارامج ودورا  تدريب ااة  اا  التال يصاا  معهااا  لااال اتفاق

 مختدفة ل ها. 

 

 قااداد وتقااديم باارامج تدريب ااة مختدفااة لدرؤسسااا  الحكوم ااة  .4

والخا ااة لاال مختدااف الاادو  العرب ااة قدااال يااد ماادرب   أيفاااء 

تقااديم باارامج تدريب ااة لاال ومعتراادي  لاادف البااورد و ويااذلك 

 قاااداد الرااادرب   الرحتااارل   ولااال  دار  وتنسااا ا التااادري  

ا  التاااادري  و وتسااااج   الرتاااادرب   الرشاااااري   واستشااااار

 يأقضاء لل البورد.
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الرشارية لل الردتق ا  والرؤتررا  الخا ة بالتدري  والتال  .5

يعقدها امقضاء الرعترادون ومانع شاهادا  قضاوية الزمالاة 

لال ققاد  الرشاريةو مث  مقاب  رسوم خا ة لدرشاري   ل ها 

الردتقال العربل لدتدري  والتنر ة بدوراته الثلثة والتل ققاد  

 .  2013لل مدينة غز  خل  العام 

 

  تعرا قدال الردتقال قدال الراب  التالل:

http://forum.usacademy.org  

 

 

 

http://forum.usacademy.org/
http://forum.usacademy.org/
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الرتعدقاة بتطاوير تزويد امقضاء بأهم الرعدوماا  والرقاا    .6

    وأداء التااادري  والتااال يضاااعها الرجداااس ا ستشاااارف لدباااورد

 أقضااااء الباااورد وياااتم  وأأو التااال يقااادمها خباااراء التااادري  

 .قدال امقضاء بالبريد ا لكترونلتوزيعها 

 

بالرئاة ما  الرساوم  30 ل  البورد ق  أقضائه نسابة ق رتهاايد .7

   البكااالوريو الدراساا ة امساساا ة قنااد تسااج دهم لاال برنااامج 

و الااديتوراا لاال اميادير ااة الدول ااة اممريك ااة أالراةساات ر أو 

 .حديثةالبشرية التنر ة التخصص لل 
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 مجدة البورد ا لكترون ة الشهرية "ب تا"     .8

خدمااة ةديااد  تهاادا  لااال تعريااف امقضاااء ببعضااهم وبصااور  

 تااوز أيثاار لعال ااة و يسااابهم مزيااداً ماا  ا نتشااار والتاارويج .. 

الرجدااة بالبريااد ا لكتروناال قدااال ةر اا  أقضاااء البااورد وقدااال 

والرهتراااا   الرئاااا  ماااا  مرايااااز التاااادري  وأ اااادقاء البااااورد 

الرساااجد   لااال قوائرنااااا البريدياااة و يراااا ستنشاااار لااال الروقاااا  

 ترونل لدبورد و سابا  الف سبوك.ا لك

  أنات الرحارر وربراا ويالل هاذا الرجداة الرتر از  اآلن شارك 

 تكون أنت نجم الغلا أيضاً !

  

 مزيد م  الرعدوما  قدال الراب :

ara.htm-usa.org/services-http://www.bit  

  

http://www.bit-usa.org/services-ara.htm
http://www.bit-usa.org/services-ara.htm
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 وقريباً جداً ..  جديد البورد !

هل تعتقد بأن مؤسستت  التدريبيتت تستتحه شت اد  

 الجود  في التدريب؟

 ن ينت يذلك و لقد أ بع بإمكانك أن تتر ز بالحصاو  قداال شاهاد  

  ICQ Starأو  ICQةود  التدري  لرؤسستك أو مريازك التادريبل 

ا  ماا  البااورد اممريكاال لدراادرب   الاادول    بعااد تطب ااا الروا ااف

 .والرعاي ر اللزمة
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 رادـلألف وردـعضويات الب 12
 

 :العضويا  هلخرسة أنوا  م   ال اً يرنع البورد 

 تالباسبور ه ه العضوية الدول ة1

 ه قضوية الردر  الرعترد2

 ه العضوية الدائرة3

 .زمالة البورده قضوية 4

 

وترااانع العضاااويا   سااا  شاااروع و ةاااراءا  مع ناااة تتوالاااا مااا  

 الرستوف الذف وضعه البورد لضران الجود .
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 ؟ "بيتا"من يجب أن يتمتع بعضويت 

ةر اا  الراادرب   الااراغب   لاال الحصااو  قدااال دقاام يب اار ماا  ةهااة 

دول ااة ع بااة الساارعة تقاادم لهاام الاادقم والشااهر  وا نتشااار والفائااد . 

والعااامد    ال اااً لاال مجااا  التاادري  والااذي  يطرحااون  لااال تحق ااا 

مزايا تنالس ة م  خل  تنر ة معاي ر مهاراتهم التدريب ة يج  قد هم 

ضاااوية الباااورد اممريكااال لدرااادرب   النظااار لااال الحصاااو  قداااال ق

الدول    .  ن قضوية البورد هل قضاوية ترانع لقا  لدراؤهد   لهاا. 

      يرااااا أن الشااااهادا  الدول ااااة لاااال التاااادري  تعتباااار  نجااااازاً رائعاااااً 

مولئك الذي  يرغباون لال الو او   لاال ا قترااد العاالرل لقادراتهم 

الباورد اممريكال  التدريب اة . ترانع الشاهادا  الدول اة الردقوماة ما 

 لق  لدردرب   اميفاء الذي  يثبتون أهد تهم لها. الدول   لدردرب   
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 أو ً .. العضوية الدول ة تالباسبور ه 14

 

 سا  تعرياف الباورد  و وهاو قضوية الردر  الدولل الرعتردوهل 

هاااو مااادر  محتااارا لدياااه اعااال  واسااا  قداااال الثقالاااا  امساسااا ة 

لدشاااعو  و يساااتط   التااادلف مااا  متااادرب   مااا  مختداااف الجنسااا ا  

وامقااراا وامدياااان والدغاااا  ولديااه الرهاااارا  الكال اااة سرضاااائهم 

والحصو  قدال ثقتهم و وينجع بجدار  لل ةر   الادورا  والبارامج 

 .م بتدريبهم ل هاالتدريب ة التل يقو

 

 شروع ومزايا العضوية قدال الراب :

ara.htm-passport-usa.org/membership-http://www.bit 

  

 

http://www.bit-usa.org/membership-passport-ara.htm
http://www.bit-usa.org/membership-passport-ara.htm
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 ثان اً .. قضوية الردر  الرعترد 15

  يتسا  الثقة والسرعة وا نتشار ..

 

يأماااا  بالحصااااو  قد هااااا معظاااام الراااادرب   وهاااال العضااااوية التاااال 

الرحتارل   الاذف يعرلااون ي اف يقادرون أنفسااهم ويتوةاون خبااراتهم 

بعضوية تفتع لهم آلاا ةديد  لل العر  التدريبل وتكسبهم ثقة يب ر  

وتنقسم هذا العضوية  لال ثلثة لئاا :  وسرعة ع بة وانتشاراً واسعاً.

Class A, Class B, Class C 

 

 لعضوية قدال الراب :شروع ومزايا ا

ara.htm-certified-usa.org/membership-http://www.bit 

 

http://www.bit-usa.org/membership-certified-ara.htm
http://www.bit-usa.org/membership-certified-ara.htm
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 ثالثاً .. العضوية الدائرة

 

وهاااال مكالااااأ  يرنحهااااا البااااورد مقضااااائه الكاااارام ماااا  أ ااااحا  

و ة سااانوا  تساااهم لساااابقت   مقابااا  اسااتررار قضاااويتالعضااويت   ال

    الدائرااااة والرجان ااااة ط عون بعاااادها الحصااااو  قدااااال العضااااوية يساااات

 مدف الح ا .

 

 لالااارابط   الساااابق   لااال  ااافحتشاااروع ومزاياااا العضاااوية قداااال 

 .العضوية الدول ة وقضوية الردر  الرعترد
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17  ً  لأللراد .. قضوية زمالة البورد رابعا

 

وهل مفتو ة لدجر   م  الرادرب   وغ ار الرادرب   و وتشار  ياذلك 

الررايز التعد ر ة والتدريب ة وغ رهاا وما  لاديهم وةر   الرؤسسا  

 .ا نضرام  لال البورد بصفة زم  الرغبة لل 

 

  شروع ومزايا العضوية قدال الراب :

ara.htm-fellowship-usa.org/membership-http://www.bit 

 

 

 

 راب  عد  قضوية ألراد

http://www.bit-usa.org/BITA_Membership_Application.doc
http://www.bit-usa.org/BITA_Membership_Application.doc
http://www.bit-usa.org/BITA_Membership_Application.doc
http://www.bit-usa.org/BITA_Membership_Application.doc
http://www.bit-usa.org/membership-fellowship-ara.htm
http://www.bit-usa.org/BITA_Membership_Application.doc
http://www.bit-usa.org/BITA_Membership_Application.doc
http://www.bit-usa.org/BITA_Membership_Application.doc
http://www.bit-usa.org/BITA_Membership_Application.doc
http://www.bit-usa.org/Membership_Application_2012.doc
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 ليميتعضويت المراكز والمؤسسات التدريبيت والتع 18
 

 

 اابع بإمكااان الررايااز والرؤسسااا  التدريب ااة والتعد ر ااة الحصااو  أ

 الباورد قااموقاد  اممريكال لدرادرب   الادول    .قدال قضوية البورد 

ثلثاااة أناااوا  مااا  العضاااوية لتتناسااا  مااا  ةر ااا  الرغباااا   بتاااول ر

 واسمكان ا  وهل:
1-  

 

 

  

 

راب  عد  قضوية 

 مؤسسا 

http://www.bit-usa.org/BITA_Membership_Application_Establishments.doc
http://www.bit-usa.org/BITA_Membership_Application_Establishments.doc
http://www.bit-usa.org/BITA_Membership_Application_Establishments.doc
http://www.bit-usa.org/BITA_Membership_Application_Establishments.doc
http://www.bit-usa.org/BITA_Membership_Application_Establishments.doc
http://www.bit-usa.org/BITA_Membership_Application_Establishments.doc
http://www.bit-usa.org/BITA_Membership_Application_Establishments.doc
http://www.bit-usa.org/BITA_Membership_Application_Establishments.doc
http://www.bit-usa.org/Membership_Application_Establishments_2013.doc
http://www.bit-usa.org/Membership_Application_Establishments_2013.doc
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 :  هIت قضوية شرية/مؤسسة/مريز معترد أو ً .. 19
 

وهاال مناساابة لدرؤسسااا  والشااريا  الكب اار  العامدااة لاال التاادري  

قضاااوية ام قداااال والتاال يصاااع   صااو   اااا بها أو ماااديرها العاا

 . البورد يردر  معترد

 

ترااانع هاااذا العضاااوية م اااز  اقترااااد قشااار  بااارامج تدريب اااة مجانااااً 

لدرؤسسة لل يا  سانة ما  سانوا  العضاوية وبالتاالل  مكان اة عدا  

ما  مسابقاً شهادا  لرتدرب ها لل تدك البرامج مقاب  الرسوم الرحدد  

 قب  البورد.
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20  ً  :  هIIت قضوية شرية/مؤسسة/مريز معترد .. ثان ا
 

حصااو   ااا بها أو مااديرها العااام قدااال قضااوية ب وهاال مشااترعة

ماادر  معترااد أو معترااد دولاال معترااد وبرسااوم مخفضااة و وتنتهاال 

 .  ة قضوية  ا بها أو مديرها العام ل  تها بانتهاء  ل 

 

وترنع هذا العضوية م ز  اقتراد ثلثة برامج تدريب ة مجاناً تضاا 

هاااا والخا اااة بالرااادر  الرعتراااد  لاااال البااارامج التااال يركااا  اقتراد

 ا  /مدير الرريز و وعد    ادار شاهادا  ل هاا لرتادرب ها ما  

البااورد يطباا  قد هااا اساام الراادر  و ويركاا  بهااذا العضااوية تسااج   

 عضوية.الأسراء مدرب   قدال الشهادا    يشترع  صولهم قدال 
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21  ً  :  لدرؤسسا  زمالة البوردقضوية  .. ثالثا
 

الشرع لل العضاوية الساابقة وهاو لل  ا  قدم تحقا لدررايز ترنع 

 . يز قدال قضوية البورد يردر  معترد صو   ا   الرر

 

م ز  اقتراد برنامج تدريبل وا د لل  لرؤسسةاوترنع هذا العضوية 

ي  سنة م  سنوا  العضوية وعد    دار شهادا  ل ها لرتادرب ها 

 .لرؤسسة أو الرريزام  البورد تحر  اسم 

 

 قدال الراب :الرؤسسا   ا قضويومزايا شروع 

ara.htm-centers-usa.org/membership-http://www.bit  

  

http://www.bit-usa.org/membership-centers-ara.htm
http://www.bit-usa.org/membership-centers-ara.htm
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 بيتيبرامج البورد التدر 22
 

 

 

  

 الدبدوم الدولل لل التدري  اس ترالل

ً  وتنس ا التدري برنامج  دار    .. قريبا

 .. قريباً  برنامج استشارف التدري 
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 الدبدوم الدولل لل التدري  ا  ترالل

International Diploma in Professional Training - IDPT 

 

يقدم هذا الدبدوم بنظامل التدري  التقد دف والتادري  قا  بعاد . ولقاد 

 ااررت و اادا  هااذا الاادبدوم لتراانع شااهاد  دول ااة متر ااز  لدراادرب   

ا التاادري  يرهنااة و ولراادراء تطااوير الرااوارد الااراغب   لاال ا تاارا

البشاارية ومسااؤولل التاادري  لاال الرنشااد  الرختدفااة والعااامد   لاال 

مجااا  التعداا م وةر اا  الااراغب   لاال خااوم هااذا الرجااا  بااا تراا. 

ق اااد  وتهاادا  لااال  قااداد الراادر  الناااةع الااذف يرتدااك الرقاادر  قدااال 

وا تااراا ويترتاا   و قااداد الحقائاا  التدريب ااة بكفاااء  قال ااةالتاادري  

 برهارا  و فا  الردرب   الرحترل   الدول   .
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 :للدبلومالوحدات الرئيسيت 

 

 أساس ا  العر  التدريبل -1

  فا  وشخص ة الردر  الناةع -2

  سترات ج ا  التدري  و قداد وتق  م الحقائ  التدريب ة -3

 مهارا  التعام  م  الرتدرب   -4

 مهارا  ا تصا  والتقديم والعروم الفعالة -5

 .اس تراا والترويج -6

 

 معدوما  أيثر ق  الدبدوم قدال الراب :
ara.htm-IDPT-usa.org/programs-http://www.bit  

  

http://www.bit-usa.org/programs-IDPT-ara.htm
http://www.bit-usa.org/programs-IDPT-ara.htm
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 يسعدنا استقبا  عدباتكم واستفساراتكم ..

 للتواصل مع إدار  البورد:

 
 الشرا اموس الركت  اسقد رل لل 

 أيادير ة الدراسا  العالر ة

 009708 2828428هاتف: 

 لدسط   –غز  

 

 د. وائل منير مراد المدير التنفيذينائب الرئيس و
 00962 7955678490هاتف تامردنه:     

  00970-595-171515هاتف تغز ه:        

 00971 55 11 66 036هاتف تاسمارا ه: 

usa.org-admin@bitMail: -E  

 
 

 الروق  ا لكترونل لدبورد:

USA.org-www.BITA 

 

قدال الف سبوكتابعونا   

www.facebook.com/BIT.USA2012 

 مجروقة البورد قدال الف سبوك

www.facebook.com/groups/eBITA  

 أنستجرام

@bita.usa  

mailto:admin@bit-usa.org
http://www.bita-usa.org/
http://www.bita-usa.org/
http://www.facebook.com/BIT.USA2012
http://www.facebook.com/groups/eBITA
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