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1. لماذا عضوية برنامج المدرب المحترف المعتمد ®PCT؟
مهنية وانتشار .. مليزة إضافية لك وملن حولك

تـأسـس بـرنـامـج ®PCT مـنذ 17 عـامـا كـأول بـرنـامـج يف فـانـكوفـر- بـريـتش كـولـومـبيا - كـندا؛ لـيقّدم ألّي مـدرب حـول 
العامل انتامًء مهنيًا ملجتمعٍ يهتم بشؤون التدريب ومنهجياته وتقنياته بطريقة سهلة وعملية. 

فوجودك كمدرب مع مرجعية تدريبية مهنية: 
يخترص عليك عقوًدا من تجارب املهنة يف هذا املجتمع. •
ويقدم لك إجابات وحلوًال يف صلب مهنة التدريب. •
كام يفتح لك آفاقًا جديدة يف صناعة التدريب.•

لـيس ذلـك وحسـب؛ بـل يـتميز بـرنـامـج ®PCT بـتقديـم أبـحاث وأعامل جـديـدة تـصنع متـيزًا حـقيقيًا يف أداء 
املدرب وتسجَّل له كأساٍس الرتقائه املهني يف مسار التدريب. 

وهـذا مـا يـجعل املنظامت وأقـسام الـتدريـب يف الـصناعـات املـختلفة تـسعى العتامد لـقب ®PCT كـميزة إضـافـية 
ورشيك تدريبي يُعتمد عليه لتطوير واعتامد وترقية مدربيهم. 
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كْن مع شخصياِت تدريٍب عاملية .. واستمتع باالرتقاء

إن انـتسابـك لربنامـج املـدرب املحرتف املـعتمد ®PCT مـن كـندا جـلوبـال سنرت ®CGC كـأحـد أعـرق وأقـدم املـراكـز 
الكندية العاملية يف مجال االبتكار التدريبي؛ يحقق لك امتيازات عديدة منها: 

.1 - PCT® إمـكانـية اعتامد دوراتـك الـتي سـيتم تـدريـبها وحـفظ حـقوقـها لـك بـالـنظام الـكندي لـدى
مجانا. 

إصدارك شهادات وأوسمة لخريجي دوراتك مقابل رسوم رمزية. 2.

حصولك عىل رصيد 10 شهادات تخريج ملتدربيك يف الدورات التطويرية - مجانا. 3.

حصولك عىل دعم مهني تدريبي متوافق مع طبيعة أعاملك وجدولك التدريبي. 4.

انضاممك إىل القامئة الدولية للمدرب املحرتف املعتمد املنشورة عىل موقع كندا جلوبال سنرت. 5.

.6 .PCT® حصولك عىل تجديد مجاين كل عام مع تدريبك 100 مشارك بإرشاف واعتامد برنامج

حصولك عىل كتاب ”مهنتي كمدرب“ كهدية مجانية. 7.

حضور املؤمتر الدويل الدوري للمدرب املحرتف املعتمد بشهادة معتمدة - مجانا. 8.

حـصولـك عىل ورشـة ”مـفاتـيح مـهنة الـتدريـب“ كهـديـة مـجانـية مـن خـالل مـنصة الـتدريـب اإللكرتوين 9.
 .CGC® eLearning

حصولك عىل بطاقة العضوية الكندية برقم رسمي مسّجل. 10.

.11 .CGC® بشهادة مصدقة من PCT® حصولك عىل لقب مهني: املدرب املحرتف املعتمد

.12 .PCT® حصولك عىل وسام الصدر للمدرب املحرتف املعتمد

حصولك عىل تقرير سنوي ألعاملك التدريبية مع كل تجديد للعضوية. 13.

حصولك عىل تكرميات مهنية ضمن إنجازاتك امليدانية. 14.

حصولك عىل فرصة املتابعة املهنية يف مسار املدرب الخبري واملستشار.15.

2. ما هي مميزات انتسابك لعضوية المدرب المحترف المعتمد ®PCT؟
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3. من المؤهلون للحصول على عضوية المدرب المحترف المعتمد ®PCT؟
املتميزون .. هم من يشكلون فريق املدرب املحترف املعتمد

مبــا أن بــرنــامــج ®PCT قــد تــم تــصميمه ليجــمع بني املــعرفــة 
والــتطبيق؛ فــهو يســتقبل املهنيني واألكــادمييني عىل حــد ســواء. 
فخربة املنتسـب املـيدانـية يف مـهنته أو درجـته الـعلمية هام مـفتاح 

أسايس لدخول عامل التدريب. 

وإلـيك االعـتبارات الـتي يـتم دراسـتها مـن قـبل مجـلس إدارة كـندا 
 :PCT® جلوبال سنرت لتحديد مستوى املنتسب يف برنامج

خربة املدرب ومامرسته ملهنته التي يريد التدريب فيها. 1.

الشهادات الجامعية (بكالوريوس/ دراسات عليا). 2.

حصول املنتسب عىل تراخيص حرفية أو مهنية أو تدريبية. 3.

حـصول املنتسـب عىل دورة تـدريـب املـدربني ToT مـن قـبل 4.
أحد مراكزنا املعتمدة أو املراكز العاملية األخرى. 

اجــتياز املنتســب ”اخــتبار الــكفاءة الــتدريــبية ملــدريب 5.
®PCT“ من كندا جلوبال سنرت. 

إن هـذه االعـتبارات هـي مبـثابـة جـزء مـن املـعايري الـتي تـحافـظ 
.PCT® عىل كفاءة وجودة برنامج
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4. ما هي المعايير األولية لتقييم مستوى العضوية في برنامج 
    المدرب المحترف المعتمد ®PCT؟

امجع نقاطك .. قّيم نفسك

تـم اعتامد طـريـقة الـنقاط لـتقييم املنتسـب لربنامـج املـدرب املحرتف املـعتمد ®PCT. ومـن خـالل هـذا األسـلوب يسـتطيع الـراغـبون 
بـاالنـتساب احـتساب عـدد الـنقاط الـحاصلني عـليها والـنقاط الـتي ميـكن زيـادتـها إىل الـرصـيد خـالل فرتة وجـيزة قـبل مـرحـلة الـتقييم 

النهايئ، ودون االضطرار إىل تقديم ”اختبار الكفاءة التدريبية ملدريب ®PCT“ لزيادة رصيد النقاط. 

ميـكنك جـمع نـقاطـك وحـدك أو الـتوجـه إىل أّي مـركـز مـعتمد لـديـنا ملـساعـدتـك أو تـقديـم االسـتشارة الـالزمـة لـك آللـية 
رفع رصيدك يف هذا التقييم. 

بـعد تـأكـدك مـن الـحصول عىل رصـيد (25) نـقطة فـأكرث، أنـت اآلن مـؤهـل لـالنضامم إىل بـرنـامـج املـدرب 
املحرتف املـعتمد ®PCT، وإال نـرجـو مـنك الـتواصـل مـع كـندا جـلوبـال سنرت ®CGC أو أحـد 
مـراكـزنـا املـعتمدة لـلحصول عىل اسـتشارة مـجانـية لـرفـع رصـيدك الـتقييمي مـن خـالل 

 .“PCT® تقديم ”اختبار الكفاءة التدريبية ملدريب

وتجـدر املـالحـظة أن هـذه الـنقاط تحتسـب يف تحـديـد مسـتوى تـصنيف املـدرب 
يف مسار االرتقاء املهني.
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قيم 
نفسك النقاط المعيار الفئة الرقم

6 يحمل الدرجة الجامعية األوىل

التحصيل األكادميي 18 يحمل درجة املاجستري

10 يحمل درجة الدكتوراه أو أعىل من ذلك

4 خربة مهنية سنتني أو أقل
الخربة املهنية 
غري التدريبية

26 خربة مهنية من 3 سنوات إىل 7

10 خربة مهنية أكرث من 7 سنوات

4 خربة يف املجال التدريبي سنتني أو أقل

الخربة التدريبية 36 خربة يف املجال التدريبي من 3 سنوات إىل 7

10 خربة يف املجال التدريبي أكرث من 7 سنوات

2-0 تم تدريب أقل من 5 دورات أو أقل من 100 متدرب

التاريخ التدريبي للمدرب 4
4 تم تدريب 6 - 10 دورات أو 100 - 200 متدرب

6 تم تدريب 11 - 20 دورة أو 200 - 400 متدرب

10 تم تدريب أكرث من 20 دورة أو أكرث من 400 متدرب

4 التحصيل العلمي له عالقة بدورات املدرب
االمتداد املرجعي

5

4 الخربة العملية لها عالقة بدورات املدرب 6

22 حاصل عىل دبلوم تدريب املدربني املتكامل من ®CGC أو من أي مركز آخر معتمد ToT دبلوم تدريب املدربني 7

10 تم تدريب إحدى حقائب ®CGC املعتمدة
تصميم املناهج التدريبية

8

10 تم تصميم دورة تدريبية 9

10 تم تقديم أبحاث ومساهامت إضافية يف مجال التدريب عام 10

100 الرصيد النهائي
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5. كيف أحصل على عضوية المدرب المحترف المعتمد ®PCT؟
خطوة خبطوة .. حنو االحتراف .. من خالل إحدى اخلدمتني أدناه

لمعرفة المزيد 
واالسـتـفـســار

 PCT ANNUAL
MEMBERSHIP

عضوية المدرب المحترف المعتمد السنوية

معادلة مهنية من كندا جلويال سنتر  .. 
لبدء أو استكمال مسيرتك التدريبية

 CERTIFIED
TOT DIPLOMA
دبلوم تدريب المدربين المعتمد

من كندا جلويال سنتر  ..  مع أسلوب التدريب االستشاري 
يختصر عليك احتراف مهنة التدريب

لمعرفة المزيد 
وحجـز مقعـدك

https://cglobalc.com/training/pct-membership/
https://training.cglobalc.com/cgc-certified-tot/
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امنح متدربيك .. إطاًرا احترافّيا معتمًدا

نـعم؛ فـكونـك أحـد أعـضاء بـرنـامـج ®PCT؛ تسـتطيع إصـدار شـهادات لـدوراتـك 
 .CGC® املعتمدة من كندا جلوبال سنرت

حـيث يـقوم قـسم االعتامد يف ®CGC بـإصـدار الـشهادات ضـمن اعـتبارات، 
منها: 

إمـكانـية إصـدار الـشهادات ورقـيا بـختم مـعتمد أو إلكرتونـيا بـتوثـيق 1.
رسمي مسّجل. 

كــل شـهادة لـها رقــم تسـلسيل ميـنـح املـشـارك واملـدرب تــوثــيقـا 2.
مسّجال بقاعدة البيانات مام يتيح إعادة اإلصدار. 

.3 CGC® تـصدر الـشهادات مـصادٌق عـليها مـبارشة مـن كـندا جـلوبـال سنرت
مع دمغ وعالمات تكشف التزوير. 

مُتـنح كـمدرب مـعتمد سـاري الـعضويـة رسـوًمـا تـفضيلية رمـزيـة إلصـدار 4.
الشهادات. 

جمـيع املسميات املهنية يف الشـهادة يتـم املوافقـة علـيها رسمـيّا مبا ال 5.
يتعارض مع أّي حقوق لآلخرين.

6. هل أستطيع منح شهادات كندا جلوبال سنتر لخريجي دوراتي وبرامجي؟

اطلع على عينة من نماذج شهادات الحضور

https://cglobalc.com/DL/Brochures/CGC-Certificates.pdf
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7. متى أرتقي في تصنيفي كمدرب محترف معتمد ®PCT؟
نبدأ باالحتراف .. مث نستمر باالرتقاء

إن تـصنيف املـدربني يف بـرنـامـج ®PCT إىل ثـالثـة مسـتويـات رئـيسة ومـا 
لـحقها مـن مسـتويـات تـكميلية يف عـام 2010 جـاء مـن خربة فـريـقنا 
الـتدريـبي الـتي بـدأت مـنذ 1995، وبـذلـك نـعتمد عىل مـنهجية دقـيقة 
تــضمن للجــمهور الــذي يــتعامــل مــعنا الحــد األدىن مــن املــعلومــات 
واملـعايري ألخـذ تـصور أقـرب لـلواقـع حـول مـدربـينا. وإن كـان مـنهج 
الـتصنيف قـد راعـى الـعديـد مـن املـعايري الـدقـيقة واملـهنية؛ إال أنـنا نـؤكـد 
عىل أن أداء وكـفاءة املـدرب أثـناء الـلقاء الـتدريـبي ال ميـكن إعـطاؤهـا 
قـياسـا مـوحـدا ونـهائـيا. كام أن هـذا الـتصنيف ال يـعطي حـق األفـضلية 
والـكفاءة بني املسـتويـات، وإمنـا هـو تـصنيف رصـد إلنـجازات املـدرب قـبل 

 .PCT® وأثناء انتسابه لربنامج

وإلـيك أهـم املـعايري الـتي تـأخـذهـا كـندا جـلوبـال سنرت بعني االعـتبار عـند 
تصنيف املدربني: 

املعايري األولية لتقييم االنتساب. 1.

العالمة النهائية الختبار الكفاءة املهنية ملدريب ®PCT (إن وجد). 2.

.3 .PCT® الرصيد التدريبي قبل انتساب املدرب لربنامج

.4 .PCT® الرصيد التدريبي خالل انتساب املدرب لربنامج

مساهامت املدرب يف تطوير العملية التدريبية. 5.

الـتغذيـة العكسـية مـن الرشكات واملـتدربني حـول املـدرب (رضـا 6.
العمالء). 

 PCT® وبـناء عىل مـا سـبق مـن مـعايري، فـقد تـم مـنح مـدربـينا يف بـرنـامـج
التصنيف اآليت: 

وتجـدر اإلشـارة إىل أنـه يـحّق ألّي منتسـب الـتقدم بـطلب االرتـقاء مـن 
مسـتوى إىل آخـر بـعد ميض 6 أشهـر يف نـفس املسـتوى. وسـيتم مـتابـعة 
الـطلب ضـمن جـدول ومـعايري الـتقييم واالرتـقاء يف بـرنـامـج املـدرب 

.PCT® املحرتف املعتمد

PCT® Consultant مدرب محرتف معتمد مستشار

PCT® Expert مدرب محرتف معتمد خبري

PCT® Advanced مدرب محرتف معتمد متقدم

PCT® Practitioner مدرب محرتف معتمد مامرس

PCT® Associate مدرب محرتف معتمد مشارك
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8. ما هو اختبار الكفاءة التدريبية الشامل PCT® Qualification Exam؟
أول اختبار كفاءة شامل .. تعتمده املنظمات ملدربيها

 PCT® Qualification يـعتمد اخـتبار الـكفاءة الـتدريـبية الـشامـل
Exam عىل قسمني أساسيني لفحص املدرب: 

الـقسم املـعريف: والـذي يـقيس مـدى سـعة االطـالع املـعريف لـدى 1.
املدرب يف منهجيات وتقنيات التدريب. 

الـقسم اإلجـرايئ الـتطبيقي: والـذي يـقيس قـدرة املـدرب عىل 2.
تــقديــم حــلول تــحقق نــتائــج وعــوائــد إيــجابــية لــلمنظمة 

والتدريب. 

لتقديم االختبار مبا يخدم منظمتكم؛ نرجو التواصل عىل إمييل 

pct@cglobalc.com            

mailto:pct@cglobalc.com
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9. هل يتواصل المشاركون أو المنظمات لالستفسار عن االعتمادية والتوثيق؟
اسأل عن مصداقية شهادتك .. فهذا حق لك

نعم؛ تتواصل املنظامت وبعض األفراد للتأكيد عىل 3 أنواع من االعتامدات: 

اعتامد املدرب لدى كندا جلوبال سنرت ®CGC وجدوله التدريبي (إن وجد). 1.

.2 .CGC® اعتامدية الدورة ورقم ترخيصها لدى كندا جلوبال سنرت

اعتامديـة ومـصداقـية الـشهادات الـتي ميـنحها املـدرب لـلتأكـد مـن أنـها صـادرة 3.
.CGC® من كندا جلوبال سنرت
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10. كيف أحصل على تطوير مستمر مع مجتمع ®PCT؟
عندما جتتمع شبكة عالقات مهنية رفيعة املستوى .. ستفتح لك آفاقا جديدة

بـاإلضـافـة إىل الـدورات االحرتافـية الرتـقاء املـدرب؛ تـم تـصميم مـجتمع 
مــتكامــل لــتبادل الخربات بني أعــضاء بــرنــامــج املــدرب املحرتف املــعتمد 

®PCT، وميكنك االطالع عىل: 

منصة التدريب غري املتزامن LMS، عىل الروابط: •
 CGC eLearning   |   Udemy      

منصة الجدول التدريبي الدوري Live، عىل الرابط: •
 CGC Events at Eventbrite      

• PCT® امللتقى الدوري لتنمية مدريب

منصات التواصل االجتامعي، عىل الروابط:•

https://li.linkedin.com/company/canada-global-centre
https://li.linkedin.com/company/canada-global-centre
https://li.linkedin.com/company/canada-global-centre
https://li.linkedin.com/company/canada-global-centre
https://li.linkedin.com/company/canada-global-centre
https://li.linkedin.com/company/canada-global-centre
https://li.linkedin.com/company/canada-global-centre
https://li.linkedin.com/company/canada-global-centre
https://li.linkedin.com/company/canada-global-centre
http://www.twitter.com/cglobalc
http://www.twitter.com/cglobalc
http://www.twitter.com/cglobalc
http://www.twitter.com/cglobalc
http://www.twitter.com/cglobalc
http://www.twitter.com/cglobalc
http://www.twitter.com/cglobalc
http://www.twitter.com/cglobalc
http://www.twitter.com/cglobalc
https://elearning.cglobalc.com
https://www.udemy.com/user/canada-global-centre/?src=sac&kw=canada+glo
https://www.eventbrite.ca/o/canada-global-centre-39406698383
https://www.facebook.com/groups/347314528705684
https://www.facebook.com/groups/347314528705684
https://www.facebook.com/groups/347314528705684
https://www.facebook.com/groups/347314528705684
https://www.facebook.com/groups/347314528705684
https://www.facebook.com/groups/347314528705684
https://www.facebook.com/groups/347314528705684
https://www.facebook.com/groups/347314528705684
https://www.facebook.com/groups/347314528705684
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11. ما هي األوسمة التقديرية وجوائز التميز في ®PCT؟
CGC® متيز .. وانطلق مع كندا جلوبال سنتر

الفئة الوصف الوسام الرقم

لألفراد
 PCT® وهو وسام يحتوي عىل شعار برنامج

ومينح للمنتسب مبجرد قبوله يف الربنامج.
وسام املدرب املحرتف املعتمد 

PCT® Pin
1

لألفراد
متنح هذه الشهادة للمدربني الذين يحتفلون 
بتدريب أول 100 متدرب و 500 متدرب و 

1000 متدرب.

شهادة اإلنجاز 
Achievement Certificate

2

لألفراد واملنظامت
متنح هذه الشهادة للمنظامت واألفراد عىل حد 

سواء، والذين ساهموا يف رفع كفاءة صناعة 
التدريب.

شهادة التقدير 
GoExcellence Certificate

3

لألفراد واملنظامت
تقدم ®CGC هذا الدرع تكرميا للجهود املتميزة 

يف رفع كفاءة صناعة التدريب، كام ومينح 
للمدربني الحاصلني عىل مستوى مستشار.

درع االمتياز 
Training Mastery

4

لألفراد واملنظامت
وهو درع مينح ألي من مدراء أو أخصايئ أو 
مستشاري التدريب الذين قدموا مساهامت 

ميدانية ملحوظة يف العمل التدريبي.

درع االستحقاق 
Merit Award

5
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12. كيف أتواصل مع فريق ®PCT؟
فريق مهين .. يتحدث لغة التدريب االحترايف

للتواصل مباشرة مع فريق 
املدرب املحترف املعتمد

لطرق التواصل األخرى مع 
كندا چلوبال سنتر

http://www.cglobalc.com/contact
mailto:pct@cglobalc.com?subject=%D8%A3%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF

