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  أساسية ومقدمةمعلومات  1

 أن الذي ينص على لالحتاد املفوَّضني املندوبني ؤمتر) مل1998 ،سينيابوليم يف(املراَجع  11 بالقرار عمالً  التميُّز مراكز مشروع أنشئ
. األول املقام يف منواً  دانالبل أقل يف وذلك االتصاالت، لتنمية حمددة مشاريع ألغراض تليكوم فوائض من جزءاً كبرياً  االحتاد يستعمل
  .C97/59 اجمللس وثيقة خالل من عاملية كمبادرة  1997 عام يف التميُّز مراكز مشروع وانطلق
 القطاع شركاتو  لالتصاالت الدويل االحتاد بني واملؤسسية البشرية القدرات لبناء شراكة باعتبارها (CoE) التميُّز مراكز فكرة ونشأت
 التدريب تنفيذ اتأدو  هي ستكون اليت املتلقية املناطق يف التدريب ومؤسسات التنمية ومؤسسات االتصاالت صناعة يف اخلاص

  .املؤسسي للدعم متلقياً  وستكون
 وكان. ا رتفاملع السمعة ذات املستوى الرفيع التدريب مؤسسات من شبكة شكل يف تعمل أن املراكز هذه من املنتظر من وكان
  .تديرها اليت األنشطة عن تتولَّد إيرادات على معتمدةً  الذاتية االستدامة لتحقيق دعمها املقرر من
. لتدريبا لتنفيذ الرئيسية االحتاد آليات من واحدة لتصبح السنوات مع وتطوَّرت 2000 عام يف التميُّز مراكز مبادرةتفعيل  وبدأ

تان والدول مجيع مناطق االحتاد الست، وهي إفريقيا واألمريك يفوحتّولت إىل شبكة عاملية توفر التدريب  منواً  املبادرة هذه وشهدت
  .(CIS)  منولث الدول املستقلةالعربية وآسيا واحمليط اهلادئ وأوروبا وكو 

تكنولوجيا  قطاع بيئة غريُّ ت ضوء يف تهاسرتاتيجي استعراض الضروري من أصبح فقد وشعبيته لمشروعل األويل نجاحال ورغم ذلك، ومع
  .املهارات من خمتلفةجديدة و  جمموعة تتطلب املعلومات واالتصاالت اليت

 لةمواص ضرورةعلى  تأكيدال االحتاد أعضاء أعاد باهلند، آباد حيدر يف 2010لعام  (WTDC) االتصاالت لتنمية العاملي املؤمتر وأثناء
 راءإج االتصاالت تنمية مكتب مدير من االحتاد أعضاء طلب نفسه، القرار هذا ويف. 73 القرار خالل من التميُّز، مراكز أنشطة
 2012 عام يف التميُّز مراكزلشبكة جديدة  اسرتاتيجية وضع مت القرار، لذلك ووفقاً . (CoE) التميُّز مراكز اسرتاتيجية الستعراض دراسة

  .1(GCBI)الفريق املعين مببادرات بناء القدرات وعلى  (TDAG)على الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت  وُعرضت
  :هي االسرتاتيجية مشلتها اليت الرئيسية والعناصر

   ؛االتصاالت نميةلت ةالعاملي اتللمؤمتر مراكز التمّيز لفرتة زمنية حمّددة تتماشى مع دورات التخطيط  اختياريتم  
  يتم اختيار مراكز التمّيز على أساس متّيزها يف جماالت حمددة ذات أولوية؛  
   صد؛عملية الر مثة حاجة إىل احلفاظ على عدد قابل لإلدارة من مراكز التمّيز لضمان جودة التدريب وتسهيل  
  ينبغي أن تعمل مراكز التمّيز على أساس التمويل الذايت؛  
   ينبغي أن يقوم الربنامج املقبل على أساس شراكة بني االحتاد الدويل لالتصاالت وأصحاب املصلحة اآلخرين لدعم

  مراكز التمّيز لربامج التدريب. تنفيذ
ا اللربنامج مراكز التمّيز ومع أن وثيقة االسرتاتيجية تقدم التوّجه العام  تتناول املعلومات  وأهدافه الرئيسية ومساته األساسية، إال أ

  التفصيلية لكيفية تنفيذ االسرتاتيجية.
لذلك أُعّدت هذه الوثيقة اليت تقدم معلومات تفصيلية ومبادئ توجيهية بشأن العمليات واإلجراءات التشغيلية يف مراكز التمّيز 

نفيذ االسرتاتيجية. وهي تغطي جماالت من قبيل عملية تقدمي الطلبات إىل املراكز واختيارها، والرسوم والتمويل، الواجب اتباعها لت
وإدارة شبكة مراكز التمّيز، ورصد املراكز وتقييمها. والغرض من هذه الوثيقة ضمان الشفافية واالتساق يف تنفيذ أنشطة مراكز التمّيز 

  الشبكة بكاملها. يف

                                                            
 .http://academy.itu.intميكن االطالع على وثيقة هذه االسرتاتيجية يف املوقع اإللكرتوين  1
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. 2014 عام الذي عقد يف (WTDC) استناداً إىل نتائج املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت 2015هذه االسرتاتيجية يف يناير  بدأ تفعيل
). وخالل 2018إىل ديسمرب  2015(من يناير سنوات أربع خالل فرتة وجرى تنفيذ الدورة األوىل من الربنامج اجلديد ملراكز التمّيز 

، اعتمدت الدول األعضاء يف االحتاد خطة عمل بوينس آيرس اليت حتّدد (WTDC‐17) 2017املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام 
يف اجملاالت ذات األولوية  WTDC‐17األولويات لعمل قطاع تنمية االتصاالت خالل السنوات األربع القادمة. وستظهر نتائج املؤمتر 

  ).2022إىل ديسمرب  2019(من يناير للدورة القادمة لربنامج مراكز التمّيز اليت ُحّددت 
اية عام  ، كان من الضروري 2019، وحتضرياً للدورة اجلديدة اليت تبدأ يف عام 2018ومع قرب انتهاء الدورة األوىل ملراكز التمّيز يف 

ىل. التجارب املكتسبة والدروس املستفادة خالل الدورة األو إجراء استعراض للعمليات واإلجراءات التشغيلية يأخذ يف االعتبار 
استفاد االستعراض من املسامهات الواردة من أصحاب املصلحة الرئيسيني، مثل مراكز التمّيز، وكذلك من املقرتحات املقدمة  وقد

النامجة عن عملية  ضح التعديالتمن املشاركني يف إدارة وتنفيذ اسرتاتيجية مراكز التمّيز. وسوف تشكل هذه الوثيقة، اليت تو 
  .2019‐2022االستعراض، األساس لعمليات الدورة اجلديدة ملراكز التمّيز يف الفرتة 

م لربنامج مراكز التمّيز يف بناء شراكة قوية بني االحتاد الدويل لالتصاالت ومراكز التمّيز اليت يت وتتمثل إحدى السمات الرئيسية
األولوية.  عنية بتوفري تدريب رفيع املستوى ألعضاء االحتاد الدويل لالتصاالت يف اجملاالت احملددة ذاتاختيارها واألطراف األخرى امل

الدعم اللوجسيت  االتيف حني يوفر االحتاد الدويل لالتصومن املنتظر أن تقوم مراكز التمّيز بدور قيادي يف توفري هذا التدريب املمتاز 
  املفضلة لتوفري التدريب ألعضاء االحتاد. للمراكز للتأكد من بقائها املراكز

دعمًا كرمياً،   دحتت مظلة أكادميية االحتاويف هذا الصدد، من املتوقع أن تكون مراكز التمّيز ذاتية التمويل. وسوف يوفر االحتاد 
ز أنشطة مراكز وتعزي كجعل منصة أكادميية االحتاد متاحة لتوفري التدريب، وإعداد وتوفري مواد موّحدة للتدريب، حيثما أمكن،

 التمّيز، وتسهيل إنشاء شراكات إقليمية وعاملية.

 واالختيار الطلبات تقديم عملية  2

 دمةمقـ 1.2

. وستجري عملية 2018. وتبقى مراكز التمّيز قيد التشغيل خالل عام 2019يف يناير  التميُّز تبدأ الدورة القادمة لربنامج مراكز
وجيب أن تعمل مراكز التمّيز اليت يتم اختيارها للدورة القادمة لفرتة تستمر  2018اجلديدة خالل عام  مراكز التميزاختيار 

  .2022  إىل 2019  سنوات، من  4
تم بأن تصبح من مراكز التمّيز يف االحتاد أن  ا يف جمال توفري وأن تثب لالنضمام طلباً  تقدِّموجيب على املؤسسات اليت  ت كفاءا

  تدريب رفيع املستوى إىل العمالء الوطنيني والدوليني يف أحد اجملاالت ذات األولوية املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
  .ademy.itu.inthttps://acوهي متاحة يف العنوان  1وترد استمارات الطلبات يف امللحق 

 االختيار معايير  2.2

 املعتمدة املعايري استخدامبالتابعة لالحتاد  التميُّز مراكز من جديداً  مركزاً  تصبح لكي طلباً  تقدِّم اليت املؤسسات مجيعيتم تقييم 
السواء،   والدويل علىللجمهور الوطين القدرات وبناء التدريب وفريت يف املؤسسات كفاءات  إىل املعايري هذه وتستند. أدناه املوضَّحة

  .االتصاالت لتنمية العاملي املؤمتر دورات من زمنية دورة لكل ددةاحمل األولوية جماالت يفسيما   ال
 تتناول اجملموعة األوىل من املعايري قدرة املؤسسات على توفري التدريب يف اجملاالت ذات األولوية اليت يتم اختيارها. وتقوم اجملموعة

  ثانية من املعايري بتقييم اجلودة املؤسسية املتعلقة بتوفري التدريب باإلضافة إىل القدرات املادية واإلدارية واللوجستية للمؤسسة.ال
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، األولوية جمال يف والكفاءة ا واالعرتاف الفنية اخلربة‘ 1’يف الدورة السابقة، جرى تطبيق ثالث جمموعات من املعايري، وهي، 
مقرتح بشأن تنفيذ أنشطة مراكز التمّيز. وبسبب  ‘3’، واألولوية ذات االتاجمل يف تدريبية كمؤسسة  واألداء املؤسسية اجلودة ‘2’و

  ) و ب) أدناه من أجل هذه الدورة. يف الفقرتني أ وإعادة تنظيمهما‘3’و ‘2’التداخل بني عدة معايري، ّمت دمج اجملموعتني 
  :املعايري هذه يلي وفيما

  :اجملاالت ذات األولوية يف والكفاءة ا واالعرتاف الفنية اخلربة  )أ  
  اليت يتم اختيارها األولويةذات  االتباجمل اإلملام  
  املوظفون املدربون الذين يتمتعون خبربة يف اجملاالت ذات األولوية  
  األولويةذات  تاالباجمل الدويل االعرتاف  
  األولويةذات  تاالاملرافق املتصلة باجمل.  

  القدرة على تنفيذ أنشطة مراكز التمّيز:و  املؤسسية اجلودة  )ب
  جودة مواد التدريب  
  جودة التقدمي  
  جودة املعلمني  
  أساليب التقدمي  
  يف توفري التدريب الدولية والوكاالت الدوليني الشركاء مع العملعلى  القدرة  
  اخلربة يف توفري التدريب إىل املشاركني الدوليني  
   أنشطة التدريب (خطة التسويق والرتويج، مبا يف ذلك التسويق الرقمي)تعزيز  
  املوارد املالية والبشرية املتاحة لتنفيذ أنشطة مراكز التمّيز  
  ا وعلى إجراء حتويالت مصرفية دولية الرسوم مجع على القدرة   من املشاركني الوطنيني والدوليني وإدار
  الرعاية  
  ء دولينيالقدرة على تعيني خربا  
  املقر بلد خارج التدريب أنشطة إجراء القدرة على.  

  .واحلاضر املاضي يف املؤسسة بأداءمتصلة  مؤشرات كمية ونوعية على السواءتشمل مجيع معايري االختيار 
  لخاصة بهم.اويجب على المؤسسات المهتمة أن تقّدم أدلة تدعم جميع المعايير الواردة أعاله كجزء من مواد تقديم الطلبات 

للنظر فيها،  (2019‐2022) أن تتقدم بطلبات للدورة الثانية (2015‐2018)ميكن ملراكز التمّيز اليت تعمل يف إطار الدورة األوىل و 
  ويتعني يف هذه احلالة أن يؤخذ أداؤها خالل الدورة األوىل يف االعتبار.

  التميُّز مراكز اختيار  3.2
  :التالية العمليات على التميز مراكز اختيار ينطوي

  اتالطلب تقدمي عملية  
  الطلبات تقييم  
  االختيار عملية.  
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  اتالطلب تقديم عملية  1.3.2
   ذا اخلصوص، يقوم 2018سوف تبدأ عملية تقدمي الطلبات للدورة القادمة ملراكز التمّيز يف الربع الثاين من عام . و

وأعضاء القطاع وأعضاء اهليئات األكادميية وينشر الدعوة إىل االحتاد الدويل لالتصاالت بإبالغ الدول األعضاء 
  تقدمي الطلبات يف املوقع اإللكرتوين ألكادميية االحتاد.

  1 امللحق( الطلب استمارة تستكمل جيب على املؤسسات اليت ترغب يف أن يتّم اختيارها كمركز للتمّيز أن(.  
   ليت سيُنظر ايتعني على املؤسسات اليت تقّدم استمارة الطلب أن تذكر بوضوح اجملال أو اجملاالت ذات األولوية

  ا. من أجل القيام بالطلب
   ميكن لكل مؤسسة أن ختتار مخسة جماالت ذات أولوية كحد أقصى. ومن أصل هذه اجملاالت، جيوز منح املؤسسة

  ولوية.ثالثة جماالت ذات أالواحدة حىت 
   نسبة بال جمال لكل منفصلة استمارة متأل أنيطلب من أي مؤسسة تقرر اختيار أكثر من جمال واحد ذي أولوية

  للمجموعة األوىل من املعايري، كما هو مبني يف استمارة الطلب.
  هذه كانت  وإذا. اعليه للتوقيع والتصديق املعنية احلكومة إىل الواجب النحو على استكماهلا بعد االستمارة تقدَّم 

  لالتصاالت. لدويلا االحتاد إىل مباشرة تقدميه ويتم الطلب يلزم التصديق على فال األطراف متعددة منظمة املؤسسة
  لالتصاالت الدويل اداالحت يف االتصاالت تنمية مكتب مدير إىل املعنية كومةاحل تصدق عليها اليت الطلب استمارة تقدَّم.  
  مع ) الطلب استمارة يف التفاصيل وتظهر(قبل املوعد النهائي احملّدد  اإللكرتوين الربيد طريق عن االستمارة تقدَّم

  .الحقة مرحلة يف العادي بالربيد األصل إرسال
  .لن تُقبل أي استمارة طلب مرسلة إىل االحتاد بدون تصديق احلكومة املعنية عليها  
  احملدَّد النهائي املوعد بعد طلبات أي تُقبل ال.  
  املؤسسات تقدمها اليت املعلومات سرية االحتاد يكفل.  

  اتالطلب تقييم  2.3.2
  ا وصول بعد املتقدمة املؤسسات مجيع تُبلَّغ   .طلبا
  ا وتعترب الطلبات مؤهلة إذا كا .الدرجات حتديد إطار على بناءً  طلب كل  لالتصاالت الدويل االحتاد يقيِّم نت درجا

  من عتبة حيددها االحتاد الدويل لالتصاالت.أعلى 
  ب أن يكون يف كل منطقة ستة من مراكز التمّيز كحد أقصى.جي  
  الت اليت يتجاوز فيها عدد املتقدمني الذين يسجلون درجات أعلى من نقطة القطع عدد األمكنة املتوفرة ايف احل

  .على من الدرجاتملراكز التمّيز، يكون االختيار على أساس حتقيق القيمة األ
  .جتري عملية التقييم يف مقر االحتاد الدويل لالتصاالت بالتشاور مع املكاتب اإلقليمية  
  الطلبات تقدمي انتهاء من ثالثة أشهر غضون يف العملية تكتمل.  

  االختيار عملية  3.3.2
   ّالت ذات األولوية واجملا اختيارها يتم اليت التميُّز مراكز بشأن النهائي القرار االتصاالت تنمية مكتب مدير خذيت

  إليها. بالنسبة
  اإللكرتوين واملوقع الحتادل اإللكرتوين املوقع يف النتائج وتُنشر. االختيار بنتائج مباشرةً  منياملتقدّ  مجيع إبالغ يتم 

  .االحتاد ألكادميية
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  2018حبلول ديسمرب  اختيارها يتم اليت التميُّز ومراكز االحتاد بني تعاون اتفاق إبرام يتم.  
   إذا مل يكن يف وسع أحد مراكز التمّيز اليت يتّم اختيارها توقيع اتفاق تعاون يف غضون ستة أشهر بعد املوعد النهائي

تنادًا إىل اس، جيوز ملدير مكتب تنمية االتصاالت أن خيتار مركز متّيز آخر لتلك املنطقة، 2019احملدد، أي يوليو 
  لني من بني الذين قدموا الطلبات ومع أخذ اجملاالت ذات األولوية يف االعتبار.مقدمي الطلبات املؤه

   حيصل كّل مركز متّيز يتم اختياره على لوحة رمسية من االحتاد الدويل لالتصاالت. وجيب إعادة هذه اللوحة إىل االحتاد
  لالحتاد.صفة املؤسسة كمركز متّيز عند انتهاء الدورة أو قبل ذلك إذا انتهت 

  التميُّز مراكز عمليات  3
جماالت  تتألف العمليات األساسية ملراكز التمّيز التابعة لالحتاد من تقدمي أنشطة التدريب إىل قاعدة من العمالء الوطنيني والدوليني يف

ا.   ذات أولوية مت اختيارهم من أجل القيام 
ومن املتوقع أن يقوم كل مركز من مراكز التمّيز بإعداد فهرس التدريب اخلاص به للسنة التالية يف موعد أقصاه ديسمرب من السنة 

). ويُنتظر أن يقوم كل مركز من 1.5(انظر القسم  اإلقليمية يةالتوجيه نةلجالاجتماع السابقة. ويُقدَّم مشروع فهرس التدريب إىل 
  اً بتنفيذ نشاطني من أنشطة التدريب كحد أدىن يف كل جمال من اجملاالت ذات األولوية.مراكز التمّيز سنوي

  التدريب إىل املوقع اإللكرتوين ألكادميية االحتاد يف بداية كل عام. فهرسويُرفع 

  تقديم التدريب  1.3
اإلقليمية  للجنة التوجيهيةاالتدريب وقائمة الدورات اليت وافقت عليها  لفهرسمن املتوقع أن تقوم مراكز التمّيز بتقدمي التدريب وفقاً 

  التمّيز. ملراكز
يف البداية عرب رئيس  ةاللجنة التوجيهيوينبغي إرسال الدورات اليت قد يرغب مركز التمّيز يف تنظيمها خالل السنة ومل توافق عليها 

  يها.أعضاء اللجنة عن طريق الربيد اإللكرتوين للموافقة عل
ي أن يتقدم مركز نبغيوإذا رغب أحد مراكز التميز يف تنظيم دورة عن موضوع ال يندرج يف جمال أو جماالت األولوية املخصصة له، 

رط أال يكون املوضوع ش، التميز مبقرتح الدورة كجزء من قائمة الدورات لكي توافق عليها اللجنة التوجيهية اإلقليمية ملراكز التميز
  مراكز التميز األخرى يف املنطقة.مغطى من أحد 

  .الوطين والدويلومن املتوّقع أن تقوم مراكز التمّيز برتويج التدريب وتقدميه إىل اجلمهور 
  وتطبق املبادئ التوجيهية التالية املتعلقة بتقدمي التدريب.

  اإلعالن عن الدورات في منصة أكاديمية االتحاد  1.1.3
  ا يف أكادميية االحتاد. وتشمل  جيب على مراكز التمّيز أن تقوم بإعداد وثائق داعمة الستخدامها يف الرتويج لدورا

الوثائق رسالة الدعوة واخلطوط العامة للدورة واستمارات التسجيل ومذكرة إعالمية. وتستعمل مراكز التمّيز النماذج 
  املعيارية اليت يقدمها االحتاد إلعداد الوثائق الداعمة.

  لداعمة إىل االحتاد قبل شهرين على األقل من املوعد املقرر لبدء الدورة.تُرسل الوثائق ا  

  أساليب التدريب والتقييم  2.1.3
  .جتري دورات التدريب من خالل التعّلم املباشر (احلضوري) أو اإللكرتوين أو مزيج من االثنني  
  ا.ميكن ملراكز التمّيز أن تستخدم مواد التدريب اليت أعدها االحتاد أو م   واد التدريب اخلاصة 
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  التمّيز  الدورات عرب شبكة اإلنرتنت. وال يُفرض على مراكز تتاح منصة أكادميية االحتاد ملراكز التمّيز من أجل تقدمي
  أي رسوم لقاء استخدام املنصة.

   ارة التقييم الذي جيري أثناء إدمن املتوّقع أن تتقيد مراكز التمّيز باملبادئ التوجيهية للتقييم اليت يوفرها االحتاد عند
  عند انتهائه. التدريب أو

  تقييم نشاط التدريب 3.1.3
  التدريس هيئة تقييمو  التدريب هذا عملية يف الداخلة العناصر خمتلف تقييم بعملية تدريب أي يف املشاركون يقوم .

  .مباشرةً  تدريبية دورة كل  بعد موحَّدة تقييم استمارة استكمال املشاركني على ويتعنيَّ 
  لكرتونياً إ ستمارةاال استكمال املشاركني على يتعنيَّ  ،اليت جتري عرب شبكة اإلنرتنت الدورات حالة ويف.  
  ستمارةاال باستكمال مشارك كل  قيام تميُّزمن مراكز ال مركز كل  يكفل ،املباشرة (احلضورية) الدورات حالة يف.  
   ًايتُِعّد مراكز التمّيز تقريرا   ة التدريب.جامعاً لكل استمارات التقييم وتقّدمه إىل املكاتب اإلقليمية لالحتاد مشفوعاً بتقرير 

  تقارير التدريب 4.1.3
اية كل تدريب، ويتعني تقدميه إىل االحتاد يُِعّد كل مركز من مراكز التمّيز  تقرير التقييم. ويتم جتميع ب مصحوباً تقريرًا شامًال عند 

  التمّيز. إىل مراكزباستخدام النموذج املعياري لتقارير التدريب الذي يوفره االحتاد  هذا التقرير

  والتمويل الرسوم  2.3
وجيب أن تكون هذه  .لتميُّزا مراكز أنشطة لتنفيذ امليزانية يف اعتمادات ُتدرج أن التميُّز مراكزاملؤسسات اليت تستضيف  من يُنتظر

ا املقدمة.   االعتمادات مثبتة بوضوح يف طلبا
  :مكنةامل التمويل مصادر قد تكونو . التمويل ذايت تشغيلي منوذج نسق على التميُّز مراكز أنشطة سّري تُ 
  التدريب رسوم  
  الشركاء من املالية املسامهة  
   ّاألخرى املنظمات أو كوماتاحل من املقدَّمة عاتالترب.  

  التدريب رسوم  1.2.3
 التوجيهية للجانا ، يتم تقاسم الرسوم املتحّصلة بني االحتاد ومركز التمّيز. وحتّددالتدريبمقابل  رسومال التميُّز مراكز تفرضحني 

  اإللكرتوين. التعلم ودورات احلضورية الدورات على ينطبق للرسوم نطاقاً  التوجيهية اللجان حتددكما .  رسوم التدريب املقرر فرضها
  .االحتاد عن طريق وسائل أخرىكاملة، تُتخذ ترتيبات لتقدمي مسامهة إىل   برعاية مشمول تدريب حالة ويف

  وتوزيعها التدريب رسوم تحصيل  2.2.3
 .االحتاد حساب يف ويودعها التميُّز مراكز به تقوم يتدريب نشاط أي مقابل الرسوم مجيععادًة  لالتصاالت الدويل االحتاد حيصِّل

  وحيّول االحتاد حصة مركز التمّيز من الرسوم املتحّصلة إىل مركز التمّيز املعين.
ذا الشأن بشكل مسبق مع االحتاد. ويف هذه  غري أنه حني تقتضي الظروف أن يقوم مركز التمّيز بتحصيل الرسوم، تـُّتخذ ترتيبات 

  حصته يف غضون ستة أشهر. احلالة، حيّصل مركز التمّيز مجيع الرسوم وحيّول لالحتاد
  :التالية العريضة التوجيهية املبادئ إطار يف التدريب رسوم توزيعمعنية  توجيهية جلنة كل  وحتدِّد

  التميُّز، ملراكز يتدريب نشاط لكل لةاملتحصّ  الرسوم من املائة يف 30و املائة يف 20 بني ترتاوح بنسبة االحتاد حيتفظ 
  :مثل ،التميُّز مراكز شبكة أنشطة دعم ألغراض النسبة هذه وتستخدم



11 

 

  احملتوى صياغة  
  احملتوى ملراجعة خرباء تعيني( اجلودة ضمان(  
  التميُّز ملراكز العام الدعم  

  عليها املنصوص دوداحل إطار يف ا االحتفاظ يتم اليت الفعلية املئوية النسبة املعنية التوجيهية اللجان وحتدِّد.  
  ونغض  يف املتحّصلة الرسوم من املائة يف 80و املائة يف 70 بني ويرتاوح املتبقي الرصيد التميُّز مراكز إىل االحتاد يُرسل 

  .أشهر  ستة

  الشهادات منح 3.3
  الشهادات  1.3.3

 يتعنيَّ  الصدد، هذا ويف. تهاي يفأثناء كل تدريب و  جتري اليت التقييم اختبارات أساس على النجاح شهادات التميُّز مراكز نحمتَ 
  :يلي ما األدوات هذه وتشمل. الربنامج إطار يف بتنفيذه تقوم تدريب لكل التقييم أدوات تضع أن التميُّز مراكز على
  منتظمة عمليات تقييم  
  االقتضاء حسب عملية متارين  
  اإللكرتوين التعلم دورات حالة يف) (دردشة( وحمادثات قصرية اختبارات(  
  ائي تقييم  
قدمه مركز التمّيز ي الذي املوّحد الشهادة منوذج باستعمال لالتصاالت الدويل االحتاد أكادميية شعار حتت شهاداتال االحتاد صدرويُ 

ين وتصدر الشهادات بعد أن يقّدم مركز التمّيز تقرير التدريب مصحوباً بقائمة باملشاركني الذ .ذي الصلة إىل املشاركني يف كل دورة
  ستمنح هلم الشهادات وجدول بنتائج االختبارات.

وحني تتطلب الشهادات وجود تواقيع أخرى إىل جانب توقيع االحتاد، ترسل نسخ رقمية عن التواقيع األخرى إىل االحتاد قبل 
  الدورة.  بداية

خرى املقبولة من ألتصدر الشهادات إىل املشاركني الناجحني بعد تقدمي إثبات تسديد الرسوم أو اتباع بعض ترتيبات الدفع ا
  االحتاد.  جانب

  الشعارات  2.3.3
 التدرييب نامجالرب  كان  وإذا .نص أي فوق األعلى ويف منتصفها يف كوني أن فينبغي على الشهادة وحده االحتاد شعار ظهر إذا

 وضعوي. الحتادا شعار مع أفقيًا بالتوازيكون يو  الشهادة من األعلى األيسر الركن يف الشركاء يوضع شعار آخرين، شركاء يشمل
  .األعلى األمين الركن يف االحتاد شعار
 االحتاد شعار ظهري حلالةا هذه ويف. الشهادة أسفل يف بالتوازي أفقياً  الشركاء شعارات توزيع يتم شريكني، من أكثر وجود حالة ويف
  .نص أي وفوق الشهادة أعلى يف املنتصف يف

  التوقيعات 3.3.3
  .حةالصف أسفل يف األمين الركن يف التوقيع يكون الشهادة على يوقِّع الذي هو لالتصاالت الدويل االحتاد كان  إذا
 وتتوازى. الحتادا توقيع مستوى نفس يف اآلخرين الشركاء توقيع مستوى يكون الشهادة على موقِّعة أخرى جهات هناك كانت  وإذا

  .االحتاد توقيع مع أفقياً  وتتوازى عنيباملوقّ  اخلاصة الشارات مع أفقياً  التوقيعات
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 ربنامجال تكييفب األرصدة الدراسية اجملّمعة تقبل اليت الشريكة املؤسسات تقوم ،اجملّمعة الدراسية رصدةاأل نظام تطبيق حالة ويف
 العلمية رجاتالد أو الدبلومات ملنح االحتاد مع اتفاقاً  املؤسسات ُتربم ذلك، ومع. نظام األرصدة فيها إجراءات متطلبات حسب

  .الدبلومات هذه منح عند الواجب النحو على باالحتاد االعرتاف مع املعنية اجملاالت يف

  األداء تقييم  4
  دمةـمق  1.4
 املراكز تقييم يف التمدخ الرصد هذا نتيجة ومتثل. أعماهلا وسري التميُّز مراكز ألنشطة منتظم برصد القيام عن مسؤوالً  االحتاد يكون
  .سنة كل  اية يف وأدائها
اداً إىل جمموعة من مؤشرات "التميُّز" استن هذا معايري لتقييم واضحة معايري تطبيق يتم "التميُّز"، بتحقيق املراكز قيام من وللتأكد
  الرئيسية.  األداء
  :التالية العناصر والتقييم الرصد عملية وتشمل

   الرئيسية األداء مؤشراتمجع  
  :الرصد والتقييم  

  املشاركني من تقييم  
  لالتصاالت الدويل االحتاد من وتقييم رصد.  

  (KPI) الرئيسية األداء مؤشرات  2.4
  :املراكزكّل من   أداءتقييم ل السنوي الرصد يف التالية املؤشرات ُتستعمل

  التميُّز كزمر  اليت ينفذها التدريب أنشطة عدد  
  دورة كل  يف املشاركني عدد  
  يف كل دورة الدوليني املشاركني عدد  
  مستوى رضا املتدربني على النحو املبني يف استمارات التقييم اليت متأل بعد كل تدريب  
  .تقدمي مراكز التدريب تقارير التدريب يف الوقت املناسب  

البيانات جبمع  تصال يف االحتاداالجهات الرئيسية. وتقوم  األداء مؤشرات النوعية املطبقة على كل مؤشر منوحيدد االحتاد األهداف 
  يف كل منطقة. من مراكز التميز

  والتقييم الرصد عملية  3.4
ا إىل استناداً  مؤسسة ألي التميُّز مركز صفة ُمتنح  التأكد املهم من ولذلك. حمدد ميدان يف "التميُّز" حتقيق على واحملتملة احلالية قدر
  .األداء معايري أعلى إىل ترتفع املراكز مجيع أنمن 
ا الرئيسية األداء مؤشرات إىل أدائها استناداً  أساس على التميُّز مراكز تقييم ويتم   .واألهداف املرتبطة 

ويستند التقييم إىل حتليل  .لالتصاالت الدويل لالحتاد املعين اإلقليمي املكتبتصال يف االجهات وجتريه  السنة يف مرة تقييمال يتمو 
 البيانات اجملّمعة من كل مركز من مراكز التمّيز. ويُقّدم تقرير موجز مشفوعًا بالوثائق ذات الصلة الواردة من مراكز التمّيز إىل مقر

ة. ويتضمن لجنة التوجيهية للسنة املعنياالحتاد بواسطة جهات االتصال اإلقليمية، وذلك قبل شهر واحد على األقل من اجتماع ال
  جهات االتصال اإلقليمية فيما يتعلق بأداء مركز التميز املعين. التقرير مالحظات وتوصيات
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 مكتب مدير إىل زالتميُّ  مراكز بأداء املتعلقة التوصيات وتقدَّم. التوجيهية اللجان اجتماع أعمال جدول من جزءاً  التقرير ويشكِّل
  .تاالتصاال تنمية

ويف احلالة اليت يكون فيها أداء أحد مراكز التمّيز متدنياً كما حتدده عملية التقييم السنوية الواردة أعاله، يعرض مدير مكتب تنمية 
ذا الشأن.   االتصاالت، بالتشاور مع اللجنة التوجيهية، املسألة على مركز التمّيز املعين ويطلب منه تقدمي إيضاحات 

  ى جهده لدعم مركز التمّيز الذي يواجه حتديات بغية التأكد من حتّسن أدائه.ويبذل االحتاد قصار 
اء صفة املؤسسة كمركز للتمّيز.    ومع ذلك، إذا أخفق مركز التمّيز يف حتسني أدائه رغم الدعم املقّدم له، فقد يؤدي ذلك إىل إ

  اإلدارة  5
 من اإلدارة هيكل فويتأل. التميُّز مراكز سري عمل على اإلشراف يف األساسي دوره يتمثل إدارياً  هيكالً  التميُّز مراكزمتلك شبكة 

     اإلقليمية اليت يدعمها االحتاد الدويل لالتصاالت. التوجيهية اللجان

  التوجيهية اللجان  1.5
 بشأن لالتصاالت الدويل االحتاد إىل توصيات تقدمي الرئيسية مسؤوليتها وتكون منطقة لكل توجيهية جلنة ، تُنشأالتاليةالدورة  بدايةقبل 

  بع سنوات.التوجيهية خالل الدورة بكاملها املمتدة ألر  ولكفالة االستمرارية، تعمل اللجان .أدائها حتسني وطرق التميُّز مراكز عمليات

  التوجيهية اللجان تشكيل  1.1.5
  :أدناه املذكورين املصلحة أصحاب من التوجيهية اللجان أعضاء اختيار يتم
  اإلقليمية  الدول األعضاء: كل دولة عضو أو حكومة تستضيف أحد مراكز التمّيز تكون تلقائياً من أعضاء اللجنة التوجيهية  
  مراكز التمّيز: يكون كل مركز متّيز تلقائياً من أعضاء اللجنة التوجيهية اإلقليمية  
  االحتاد الدويل لالتصاالت  
  وية اختيار ممثّلني اثنني إضافيني يف اللجنة التوجيهية لكل منطقة من العض أعضاء االحتاد الدويل لالتصاالت: يتم

األوسع لالحتاد، مبا يف ذلك احلكومات وأعضاء القطاع واهليئات األكادميية. وتشمل معايري االختيار التمثيل اإلقليمي 
  والتمثيل املؤسسي واالرتباط السابق بشبكة مراكز التمّيز.

  التوجيهية للجانا اختيار عملية  2.1.5
  :من اخلطوات التالية التوجيهية اللجان اختيارتألف ي
   بعد اختيار مراكز التمّيز، يقوم االحتاد الدويل لالتصاالت بإبالغ الدول األعضاء اليت تستضيف أحد مراكز التمّيز

  وأصبحت بالتايل مؤهلة لتكون من أعضاء اللجان التوجيهية
  مبمثل اللجنة التوجيهية ختِطر الدولة العضو االحتاد  
   يدعو االحتاد مجيع الدول األعضاء األخرى وأعضاء القطاع وأعضاء اهليئات األكادميية إلبداء اهتمامها بأن تكون

  من أعضاء اللجان التوجيهية
  يتم اختيار ممثّلني إضافيني لكل منطقة  
   التوجيهية للجانيتم اإلعالن عن التشكيلة النهائية  
  للمشاركة مستعد غري التوجيهية اللجنة يف مؤهل عضو أي حمل املهتمني املصلحة أصحاب بني من عضو حيل 

  .كان  سبب ألي منها ينسحب عضو حمل أو اللجنة أنشطة يف
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  التوجيهية اناللج وظائف  3.1.5
  :يلي مبا التوجيهية اللجان تقوم
  برنامج سنيحت سبلو  التميُّز مراكز عمليات بشأن لالتصاالت الدويل االحتاد إىل املشورة وإعطاء توصيات إصدار 

  اسرتاتيجية توصيات ذلك يف مبا التميُّز، مراكز
   خالل السنة املاضية وإصدار توصية بشأن كيفية حتسينها، عند االقتضاء التميُّز مراكزمناقشة وتقييم أداء  
  أعاله 2.3 الفقرة يف ةالوارد علماتامل يف إطار التدريب رسوم توزيع حتديد  
  ا   مناقشة خطة التدريب السنوية والبّت بشأ
  بالتسعري املتعلقة التوجيهية واملبادئ السياساتب توصيةال  
  تمّيزال مراكز بني التعاون تسهيل  
  التميُّز مراكز أنشطة ترويج يف واملساعدة ُجدد شركاء اجتذاب.  

  .التوجيهية اللجان أمانة مبثابة لالتصاالت الدويل االحتاد ويعمل

  التوجيهية اللجان اجتماعات عقد إلى الدعوة 4.1.5
   ّلسنة.ا من الرابع الربع أثناء التوجيهية اللجان اجتماع عقد إىل الدعوة لالتصاالت الدويل االحتاد هيوج  
   االجتماعات السنوية. التوجيهية اللجانمن املتوّقع أن حيضر مجيع أعضاء  
  يومني. عن االجتماع انعقاد مدة تزيد ال  
   ميكن ألصحاب املصلحة الذين مل يتم اختيارهم أعضاء يف اللجان التوجيهية أن حيضروا اجتماعات اللجان التوجيهية

  بوصفهم جزءاً من مندويب الدول األعضاء أو أعضاء القطاع أو بصفة مراقب.
  د القرارات والتوصيات من جانب أعضاء بالرغم من أن االجتماع مفتوح أمام أصحاب املصلحة اآلخرين، تُعتم

  اللجان التوجيهية احلاضرين.
  ،ًجدول بنود أهم حدأ عضويتهمعلى  تأكيديكون ال خالل االجتماع األول للجنة التوجيهية اليت مت اختيارها حديثا 

  .االجتماع أعمال
  التوجيهية. اللجنة أعضاء بني سنوياً  التوجيهية اللجنة رئاسة تناوب يتم  
  هذه له وتتأكد ،التالية لسنةا يف التوجيهية اللجنة رئيس تلقائياً  توجيهيةألول اجتماع للجنة ال املضيف بلدال صبحي 

  .االجتماع هذا يف الصفة
  طلع البلد املضيف التوجيهية ويض اللجنةيف  عضاءالبلدان األ بني التوجيهية اللجنة استضافة اجتماعات تناوب يتم

  .التالية السنة يف برئاسة اللجنة
   يف احلالة اليت يتوىل فيها أحد البلدان رئاسة االجتماع ألكثر من مرة واحدة، تسري القاعدة اليت تنص على تويل

  البلد املضيف الرئاسة.
   حني تستضيف اجتماعات اللجنة التوجيهية منظمٌة ليست عضواً يف اللجنة التوجيهية، تقرتح األمانة بالتشاور مع

  .التاليةأعضاء اللجنة التوجيهية رئيساً لالجتماع يصبح بدوره الرئيس للسنة 
  م اخلاصة حلضور اجتماعات اللجان التوجيه يتكفل   .يةأعضاء اللجان التوجيهية بتغطية نفقا
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  وسير عملها التوجيهية جدول أعمال اجتماعات اللجان  5.1.5
  بشهرين؛ اعاتاالجتم انعقاد قبل التوجيهية نااللج أعضاء إىل االجتماعات إخطاراالحتاد الدويل لالتصاالت  يُرسل  
  يلي مااالجتماع الذي يشمل  أعمال جدولمشروع  اإلخطار يتضمن:  

  انتخاب الرئيس  
   املغادر (عند االقتضاء)تقرير الرئيس  
  التوجيهية للجنة األخري االجتماع حمضر  
  السابقة السنة عن التميُّز مراكزشبكة  أداءاالحتاد عن  تقرير  
  التميُّز مراكز أداء عن ريراتق  
  التالية للسنةالتدريب يف مراكز التمّيز  خطط  

   ا أثناء السنة السابقةوينتظر من مراكز التمّيز أن تقدم عرضاً لألنشطة اليت   اضطلعت 
  يدعى أعضاء اللجان التوجيهية إىل اقرتاح بنود جدول األعمال.  

  التوجيهية اللجنة دور رئيس  6.1.5
  الرئاسة يف السنة اليت تعقب تعيينه. التوجيهية اللجنة يتوىل رئيس

  للجنة التوجيهية.خالله بالرئاسة اجلهة املضيفة ايتخلى الرئيس عن املنصب يف االجتماع التايل للجنة التوجيهية الذي تضطلع 
  ّري أعمال االجتماع.القادم الذي يسيكون تغيري الرئاسة أول بند يف جدول أعمال هذا االجتماع، ويسّلم الرئيس املغادر الرئاسة إىل الرئيس 

  اء الشبكة أثناء فرتة رئاسته.سائل الرئيسية املتعلقة بأدوقبل أن يسّلم الرئاسة، يقدم الرئيس املغادر إىل اللجنة التوجيهية تقريراً بشأن امل
  وخالل السنة يكون الرئيس مسؤوالً عن مجلة أمور من بينها:

  متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات اليت اعتمدت يف اجتماع اللجنة التوجيهية األخري؛  
   اكز التمّيز ومتابعة تنفيذها؛تقدمي الطلبات إىل االحتاد الدويل لالتصاالت بالنيابة عن شبكة مر  
  تسهيل االجتماعات اإللكرتونية للجنة التوجيهية ورئاستها أثناء السنة؛  
   التواصل مع االحتاد الدويل لالتصاالت بشأن عقد االجتماع التايل للجنة التوجيهية (بالتشاور مع اجلهة املضيفة

  ؛التايل) لالجتماع
   التوجيهية التايل وسري عمله مع أمانة االحتاد واالتفاق بشأنه؛مناقشة جدول أعمال اجتماع اللجنة  
  .متثيل اللجنة التوجيهية يف االجتماعات األخرى، عند االقتضاء  

وخالل اجتماع اللجنة التوجيهية، يكون الرئيس مسؤوًال عن سالسة سري أعمال االجتماع. ويضمن اعتماد تقرير االجتماع 
  صادر.وقرارات واضحة وقابلة للتنفيذ ملتابعتها خالل السنة. ويكون تنفيذ هذه املسائل جزءاً من تقريره الالنهاية، ويدرج توصيات  يف
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  نموذج الطلب: 1الملحق   

  مراكز التميز نموذج طلب االنضمام إلى
 2019‐2022للدورة التابعة لالتحاد 

  
 مقدمة

إىل االحتاد (سواء كنسخة اليت ترد  طلباتولن يُنظر يف ال. 2018يوليو  15يرجى تقدمي منوذج الطلب يف موعد أقصاه   1
  .بعد هذا املوعد النهائيمطبوعة أو نسخة إلكرتونية) 

  .)ف ذلكالما مل ينص على ختأكد من أنك أجبت على "مجيع" األسئلة (  2
جيب أن يرسل منوذج الطلب بعد استكماله وإرفاقه باملستندات الداعمة بالربيد العادي إىل مدير مكتب تنمية االتصاالت،   3

  .5انظر العنوان يف الصفحة 
 .hcbmail@itu.int وإرساهلا بالربيد اإللكرتوين إىل العنوان مسح نسخ مسبقة عن منوذج الطلب واملستندات الداعمةميكن   4

ائية إىل أن يتم استالم النسخ الورقية بالربيد العادي على النحو املبني أعاله يف النقطة   .3 ولن تعترب الطلبات اإللكرتونية 
  يرجى أال ترتددوا يف تقدمي أي وثائق إضافية لدعم طلبكم.  5
  قد تضر بطلبكم.يرجى مالحظة أن أي معلومات غري كافية أو خاطئة   6
ا قبل تقدمي هذا يف البلدان اليت تعمل فيه يف االحتاد عضاءاأل اتاإلدار جيب أن حتصل مراكز التميز املرتقبة على موافقة   7

  ).5الطلب (انظر صفحة 
شبكة  يفية العمليات واإلجراءات التشغيل"للحصول على تفاصيل عمل مراكز التميز يرجى االطالع بعناية على الوثيقة   8

  .https://academy.itu.int، من خالل العنوان: "مراكز التميز لالحتاد
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 المعلومات المؤسسية

  2منطقة المؤسسة المقدمة للطلب
 إفريقيا  ☐

 األمريكتان  ☐

 املنطقة العربية  ☐

 آسيا واحمليط اهلادئ  ☐

 املستقلةكومنولث الدول   ☐

 أوروبا  ☐

 االسم الرسمي لمؤسستكم:

 

 

 
 

 فئة (أو فئات) المؤسسة:

 مؤسسة أكادميية  ☐

 مؤسسة حبوث  ☐

 شركة يف القطاع اخلاص  ☐

 وزارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت/هيئة تنظيم االتصاالت  ☐

 واالتصاالتمؤسسة أخرى تعاجل مسائل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات   ☐

 مؤسسة تدريبية أخرى  ☐

 توافر ترخيص/اعتماد لتقديم تدريب بموجب التشريعات الوطنية:

 نعم  ☐

 ال  ☐
 في حال اإليجاب، يرجى تحديد نوع الترخيص والجهة التي أصدرته وتاريخ إصداره:

 

  

 
 

                                                            
يرجى مالحظة أن مصطلح "مؤسسة" يف هذه الوثيقة يستخدم بالتبادل مع مصطلح "منظمة". للحصول على معلومات تتعلق باملنطقة اخلاصة    2

 .https://www.itu.int/en/ITU‐D/Regional‐Presenceبكم، يرجى الرجوع إىل العنوان 
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 هل مؤسستكم عضو في االتحاد الدولي لالتصاالت؟

 نعم  ☐

 ال  ☐
(مثًال مؤتمرات وورش عمل االتحاد،  2016‐2017ستكم في أي من أنشطة االتحاد خالل الفترة هل شاركت مؤس

 :لجان الدراسات، مشاريع، وما إلى ذلك)
 نعم  ☐

 ال  ☐
 في حال اإليجاب، يرجى التحديد:

 

  

 
 

 السنة التي أنشئت فيها مؤسستكم: 

  :بمؤسستكم تفاصيل االتصال

  العنوان: 
  

  اهلاتف:
  اإللكرتوين:الربيد 

  املوقع اإللكرتوين
 

 تفاصيل االتصال باألشخاص التالية أسماؤهم في مؤسستكم: 

  رئيس المؤسسة:

  االسم الشخصي: 
  سم العائلي: اال

  اهلاتف:
  الربيد اإللكرتوين:
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  رئيس دائرة الموارد البشرية:

  االسم الشخصي: 
  االسم العائلي: 

  اهلاتف:
  الربيد اإللكرتوين:

  

  دائرة التدريب:رئيس 

  االسم الشخصي: 
  االسم العائلي: 

  اهلاتف:
  الربيد اإللكرتوين:

  

  جهة االتصال الخاصة بهذا الطلب:

  االسم الشخصي: 
  االسم العائلي: 

  اهلاتف:
  الربيد اإللكرتوين:

  
 موجز قصير عن مؤسستكم: 

  ا).وهيكلها، وواليتها، ورسالتها، ونطاق أنشطتهيرجى إرفاق موجز قصري (ال يتعدى صفحة واحدة) عن مؤسستكم (تارخيها، 
 قائمة مجاالت األولوية

 املدن واجملتمعات الذكية النطاق العريض الالسلكي والثابت

 إنرتنت األشياء سد الفجوة التقييسية

 اخلدمات املالية الرقمية اإلذاعة الرقمية

 إدارة اإلنرتنت املطابقة وقابلية التشغيل البيين

 االبتكار وريادة األعمال الطيفإدارة 

  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والبيئة  األمن السيرباين
 التحّول الرقمي الشمول الرقمي

 االقتصاد الرقمي اتصاالت الطوارئ



20 

 

 البيانات الضخمة واإلحصاء تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 الذكاء االصطناعي 

، مبا يف ذلك إعالن بوينس آيرس، ومسامهة قطاع تنمية االتصاالت WTDC‐17ألولوية إىل نواتج املؤمتر تستند جماالت ا المصدر:
يف مشروع اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد، وخطة عمل بوينس آيرس (األهداف، والنواتج والنتائج، واملبادرات اإلقليمية واملسائل اليت 

ا جلان الدراسات)   .تضطلع 

 يرجى اختيار المجاالت ذات األولوية التي تناسبكم بالترتيب التفضيلي: 

جماالت    3ال ميكن املوافقة إال على  لكنجماالت ذات أولوية كحد أقصى من القائمة الواردة أعاله و 5ميكن أن ختتار مؤسستكم 
  .أقصى كحدٍ 

  :1 المجال

  
  
  

  :2 المجال

  
  
  

  :3 المجال

  
  
  

  :4 المجال
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  :5  المجال

  
  
  
 

 :المؤسسة المقدمة للطلبوتوقيع رئيس  وتسميةاسم 
 

 

 

 

 

 

 _________________________________    التاريخ:  _________________________________    التوقيع

 لرمسي.ان يستكمل اسم وتوقيع املكتب احلكومي/اإلداري املعين بالتصديق باخلامت أللتصديق على صحة الطلب، جيب 

 

 مسؤول التصديق: سميةاسم وت

 

 

 

 

 

  _________________________________    التاريخ:  _________________________________    التوقيع

  
  :العنوان لتقدمي الطلبات
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 النوعية والقدرات بوصفها مؤسسة تدريبية

  هل تضع مؤسستكم المواد التدريبية الخاصة بها؟  1

 نعم  ☐

 ال، يرجى ذكر مصدر املواد التدريبية وحقوق استعماهلا  ☐

   5جى االنتقال إلى السؤال ر "ال"، ي 1ذا كانت إجابتكم على السؤال إ
  ما هي الوتيرة التي يتم بها تحديث المواد التدريبية في مؤسستكم؟  2

 كل سنة  ☐

   كل سنتني  ☐
 سنوات 3‐5كل   ☐

 ال حنّدث املواد التدريبية  ☐

ما هي النسبة المئوية من ميزانية التدريب السنوية التي تنفقها مؤسستكم على وضع مواد تدريبية   3
 جديدة؟

 يوجدال   ☐

  2%أقل من   ☐
☐  %4 ‐ %2 

☐  %7 ‐ %5 

  فوق فما %8  ☐
  كيف تصادق مؤسستكم على نوعية المواد التدريبية الخاصة بها؟  4

 

  هل تجري مؤسستكم تقييماً ألنشطة التدريب المقدمة؟  5

ا  ☐  نعم، يرجى حتديد/ذكر معايري التقييم اليت تستخدمو

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 ال  ☐
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ما هو متوسط معدل رضا المستهلكين بشأن المواد التدريبية التي تقدمها مؤسستكم؟ يرجى إرفاق   6
  مصدر المعلومات (تقرير سنوي أو وثائق)

 

يرجى تحديد كيفية استخدام مؤسستكم لنتائج التقييم وما هي الخطوات التي تتخذها لتحسين نتائج   7
  التقييم في المستقبل

 

  المعلمون في مؤسستكم لتقييم األداء؟هل يخضع   8

 نعم  ☐

 ال  ☐

  يرجى تحديد كيفية تحسين مستوى مهارات المعلمين في مؤسستكم  9

 

  ما هي الطرق المتبعة في مؤسستكم لتقديم الدورات التدريبية؟  10

 حضورياً   ☐

 عرب اإلنرتنت/تعلم إلكرتوين  ☐

 خمتلطتعّلم   ☐

 

  يرجى تبيان طريقة التقديم األكثر استخداماً   11

 

  كيف تمّول مؤسستكم أنشطة التدريب التي تقدمها؟  12

 ميزانية املؤسسة  ☐

 رسوم التدريب  ☐

 مسامهات مالية من الشركاء  ☐

 تربعات حكومية  ☐

 غري ذلك (يرجى التحديد)  ☐



25 

 

‐2017يرجى تقديم أسماء المنظمات الشريكة، إن وجدت، التي تعاونت معها مؤسستكم في الفترة   13

  في تقديم التدريب 2016

 

  بشكل مرفق 2016‐2017يرجى تقديم كتّيب التدريب الخاص بكم للفترة   14

 

 2016‐2017ما هو عدد أنشطة التدريب التي نفذتها منظمتكم في الفترة   15

 

وشملت مشاركين من بلدان  2016‐2017ما هو عدد أنشطة التدريب التي نفذتها منظمتكم في الفترة   16
 أخرى

 

  2016‐2017ما هو عدد ونسبة المشاركين الدوليين في جميع أنشطة التدريب التي نـُّفذت في الفترة   17

 عدد املشاركني:

 كني:النسبة املئوية للمشاركني الدوليني من بني مجيع املشار 

 

  هل يوجد في مؤسستكم دائرة/وحدة مسؤولة عن تسويق أنشطة التدريب؟  18

 نعم  ☐

 ال  ☐
 

  ما هي طرق التسويق التي تتبعونها للترويج لدوراتكم؟  19

 التسويق بني مؤسسات األعمال  ☐

 من املنشأة إىل العميلالتسويق   ☐

  التسويق الرتوجيي  ☐
  ______________________________________________التحديدطرق تسويق أخرى، يرجى   ☐
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 ما هي أدوات الترويج التي تستخدمها مؤسستكم الستقطاب المشاركين في الدورات التدريبية؟  20

 وسائط اإلعالم املطبوعة (صحف وجمالت)  ☐

 التلفزيون  ☐

 نشرات وكتّيبات  ☐

 إعالنات على اإلنرتنت وصفحات الويب  ☐

 قيق أمثل وضع حملركات البحثحت  ☐

 التسويق عن بُعد  ☐

 وسائل التواصل االجتماعي  ☐

 

 من بين أدوات الترويج الواردة أعاله، ما هي األدوات التي تستخدمونها عمومًا؟  21

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 ما هي خطتكم لتمويل أنشطة مركز التميز؟   22

 ميزانية املؤسسة  ☐

 رسوم التدريب  ☐

 مالية من الشركاءمسامهات   ☐

 تربعات حكومية  ☐

 غري ذلك (يرجى التحديد)  ☐

ما هو متوسط عدد أنشطة التدريب التي تستطيع مؤسستكم تنفيذها سنويًا في مركز التميز في كل   23
  مجال من مجاالت األولوية التي تم اختيارها؟

 عدد أنشطة التدريب يف السنة 

  1جمال األولوية 

  2جمال األولوية 

  3جمال األولوية 

  4جمال األولوية 

  5جمال األولوية 

 



27 

 

  هل تنوي مؤسستكم تخصيص موارد بشرية ومالية لتنفيذ أنشطة مركز التميز؟   24

 نعم  ☐

 ال  ☐
 منسقاً/مسؤول اتصال ألنشطة مركز التمّيز؟ هل ستوفر مؤسستكم  25

 نعم  ☐

 ال  ☐
 هل تملك مؤسستكم القدرة على تحصيل رسوم عن الدورات التدريبية؟   26

 نعم  ☐

 ال  ☐

   هل تستطيع مؤسستكم إجراء تحويالت مصرفية دولية؟  27

 نعم  ☐

 ال  ☐

  ؟2016‐2017هل تلقت مؤسستكم أي رعاية لتقديم التدريب في الفترة   28
 ملصدر ونوع الرعاية الواردة وألي دورة تدريبيةنعم، يرجى إرفاق موجز قصري عن كل رعاية، يبني ا  ☐

 ال  ☐

 هل تواجه مؤسستكم عقبات لدى تعيين خبراء من وجهة نظر إدارية؟  29

 نعم  ☐

 ال  ☐

اصيل "نعم"، يرجى إرفاق تفهل أجرت مؤسستكم أنشطة تدريبية خارج البلد األم؟ إذا كانت إجابتكم   30
   .2016‐2017عن الفترة 

 نعم  ☐

 ال  ☐
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  1 األولوية مجال في والكفاءة بها واالعتراف الفنية الخبرة

 :1عدد السنوات التي عملت فيها مؤسستكم في مجال األولوية   1
 

 

 

 

 :1عدد السنوات التي نفذت فيها مؤسستكم أنشطة تدريبية في مجال األولوية   2
 

 

 

في  1 المعلومات المطلوبة المتعلقة بالدورات المقدمة في مجال األوليةيرجى ملء الجدول الذي يبين   3
  .2016‐2017الفترة 

  عام
أو  2016(

2017(  

  عنوان
 الدورة

طريقة التقديم (حضورياً أو بالتعلم 
 اإللكتروني)

عدد 
 المشاركين

 أصل المشاركين (وطنيين أو إقليميين أو دوليين)

F2F دوليون إقليميون وطنيون التعلم اإللكتروني 

        

        

        

        

        

        

        

. 1  سنوات في أنشطة متصلة بمجال األولوية 5عدد المعلمين في المؤسسة ممن يمتلكون خبرة ألكثر من   4
  يرجى تقديم السير الذاتية لهؤالء المعلمين:
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في الفترة  1هل عّينت مؤسستكم معلمين إقليميين أو دوليين لتقديم تدريب في مجال األولوية   5
 ؟2016‐2017

(جلميع الدورات  _________ و/أو املعلمني اإلقليميني _________ ، يرجى حتديد عدد املعلمني الدولينينعم  ☐
 املقدمة)

 ال  ☐

   :1هل حصلت مؤسستكم على جوائز محلية أو إقليمية أو دولية في مجال األولوية   6
  ___________________________________، يرجى التحديد وإرفاق الشهادة نعم  ☐
 ال  ☐

  ؟1هل تملك مؤسستكم مختبراً أو معدات متعلقة بمجال األولوية   7
  _______________________أو املخترب وإرفاق قائمة باملعدات توضيح الغاية من املعدات و/ يرجى، نعم  ☐
 ال  ☐
 1ال ينطبق على جمال األولوية   ☐
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  2 األولوية مجال في والكفاءة بها واالعتراف الفنية الخبرة

 :2عدد السنوات التي عملت فيها مؤسستكم في مجال األولوية   1
 

 

  
 :2عدد السنوات التي نفذت فيها مؤسستكم أنشطة تدريبية في مجال األولوية   2

 

 

  

في  2 يرجى ملء الجدول الذي يبين المعلومات المطلوبة المتعلقة بالدورات المقدمة في مجال األولية  3
 .2016‐2017الفترة 

  عام
أو  2016(

2017(  

  عنوان
 الدورة

طريقة التقديم (حضورياً أو بالتعلم 
 اإللكتروني)

عدد 
 المشاركين

 أصل المشاركين (وطنيين أو إقليميين أو دوليين)

F2F التعلم اإللكتروني F2F  التعلم
 اإللكتروني

 

        

        

        

        

        

        

        

. 2  سنوات في أنشطة متصلة بمجال األولوية 5عدد المعلمين في المؤسسة ممن يمتلكون خبرة ألكثر من   4
 يرجى تقديم السير الذاتية لهؤالء المعلمين:
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في الفترة  2هل عّينت مؤسستكم معلمين إقليميين أو دوليين لتقديم تدريب في مجال األولوية   5
  ؟ 2016‐2017

(جلميع الدورات  _________ اإلقليمينيو/أو املعلمني  _________ ، يرجى حتديد عدد املعلمني الدولينينعم  ☐
 املقدمة)

 ال  ☐

  :2هل حصلت مؤسستكم على جوائز محلية أو إقليمية أو دولية في مجال األولوية   6
 ___________________________________وإرفاق الشهادة  التحديد، يرجى نعم  ☐

 ال  ☐

   ؟2هل تملك مؤسستكم مختبراً أو معدات متعلقة بمجال األولوية   7

 _______________________توضيح الغاية من املعدات و/أو املخترب وإرفاق قائمة باملعدات  يرجى، نعم  ☐

 ال  ☐
 2ال ينطبق على جمال األولوية   ☐

    



32 

 

  3 األولوية مجال في والكفاءة بها واالعتراف الفنية الخبرة

 :3عدد السنوات التي عملت فيها مؤسستكم في مجال األولوية   1

 

  

 :3عدد السنوات التي نفذت فيها مؤسستكم أنشطة تدريبية في مجال األولوية   2

 

  

في  3 يرجى ملء الجدول الذي يبين المعلومات المطلوبة المتعلقة بالدورات المقدمة في مجال األولية  3
 .2016‐2017الفترة 

  عام
أو  2016(

2017(  

  عنوان
 الدورة

طريقة التقديم (حضورياً أو بالتعلم 
 اإللكتروني)

عدد 
 المشاركين

 أصل المشاركين (وطنيين أو إقليميين أو دوليين)

F2F التعلم اإللكتروني F2F  التعلم
 اإللكتروني

 

        

        

        

        

        

        

        

. 3  سنوات في أنشطة متصلة بمجال األولوية 5عدد المعلمين في المؤسسة ممن يمتلكون خبرة ألكثر من   4
 يرجى تقديم السير الذاتية لهؤالء المعلمين:
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في الفترة  3هل عّينت مؤسستكم معلمين إقليميين أو دوليين لتقديم تدريب في مجال األولوية   5
  ؟ 2016‐2017

(جلميع الدورات  _________ و/أو املعلمني اإلقليميني _________ عدد املعلمني الدوليني حتديد، يرجى نعم  ☐
 املقدمة)

 ال  ☐

  :3هل حصلت مؤسستكم على جوائز محلية أو إقليمية أو دولية في مجال األولوية   6
 ___________________________________وإرفاق الشهادة  التحديد، يرجى نعم  ☐

 ال  ☐

   ؟3هل تملك مؤسستكم مختبراً أو معدات متعلقة بمجال األولوية   7

 _______________________توضيح الغاية من املعدات و/أو املخترب وإرفاق قائمة باملعدات  يرجى، نعم  ☐

 ال  ☐
 3ال ينطبق على جمال األولوية   ☐
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  4 األولوية مجال في والكفاءة بها واالعتراف الفنية الخبرة

 :4عدد السنوات التي عملت فيها مؤسستكم في مجال األولوية   1

 

  
  

 :4عدد السنوات التي نفذت فيها مؤسستكم أنشطة تدريبية في مجال األولوية   2

 

  
  

في  4 يرجى ملء الجدول الذي يبين المعلومات المطلوبة المتعلقة بالدورات المقدمة في مجال األولية  3
 .2016‐2017الفترة 

  عام
أو  2016(

2017(  

  عنوان
 الدورة

طريقة التقديم (حضورياً أو بالتعلم 
 اإللكتروني)

عدد 
 المشاركين

 أصل المشاركين (وطنيين أو إقليميين أو دوليين)

F2F التعلم اإللكتروني F2F  التعلم
 اإللكتروني

 

        

        

        

        

        

        

        

. 4  سنوات في أنشطة متصلة بمجال األولوية 5عدد المعلمين في المؤسسة ممن يمتلكون خبرة ألكثر من   4
 يرجى تقديم السير الذاتية لهؤالء المعلمين:
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  ؟ 2016‐2017في الفترة  4هل عّينت مؤسستكم معلمين إقليميين أو دوليين لتقديم تدريب في مجال األولوية   5
(جلميع الدورات  _________ و/أو املعلمني اإلقليميني _________ عدد املعلمني الدوليني ، يرجى حتديدنعم  ☐

 املقدمة)

 ال  ☐

  :4هل حصلت مؤسستكم على جوائز محلية أو إقليمية أو دولية في مجال األولوية   6
 ___________________________________، يرجى التحديد وإرفاق الشهادة نعم  ☐

 ال  ☐

   ؟4هل تملك مؤسستكم مختبراً أو معدات متعلقة بمجال األولوية   7

 _______________________توضيح الغاية من املعدات و/أو املخترب وإرفاق قائمة باملعدات  يرجى، نعم  ☐

 ال  ☐
  4على جمال األولوية  ينطبقال   ☐
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  5 األولوية مجال في والكفاءة بها واالعتراف الفنية الخبرة

 :5عدد السنوات التي عملت فيها مؤسستكم في مجال األولوية   1

 

  
  

 :5عدد السنوات التي نفذت فيها مؤسستكم أنشطة تدريبية في مجال األولوية   2

 

  
  

في  5 يرجى ملء الجدول الذي يبين المعلومات المطلوبة المتعلقة بالدورات المقدمة في مجال األولية  3
 .2016‐2017الفترة 

  عام
أو  2016(

2017(  

  عنوان
 الدورة

طريقة التقديم (حضورياً أو بالتعلم 
 اإللكتروني)

عدد 
 المشاركين

 أصل المشاركين (وطنيين أو إقليميين أو دوليين)

F2F التعلم اإللكتروني F2F  التعلم
 اإللكتروني

 

        

        

        

        

        

        

        

. 5  سنوات في أنشطة متصلة بمجال األولوية 5عدد المعلمين في المؤسسة ممن يمتلكون خبرة ألكثر من   4
 يرجى تقديم السير الذاتية لهؤالء المعلمين:
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في الفترة  5هل عّينت مؤسستكم معلمين إقليميين أو دوليين لتقديم تدريب في مجال األولوية   5
  ؟ 2016‐2017

(جلميع الدورات  _________ و/أو املعلمني اإلقليميني _________ عدد املعلمني الدوليني ، يرجى حتديدنعم  ☐
 املقدمة)

 ال  ☐

  :5هل حصلت مؤسستكم على جوائز محلية أو إقليمية أو دولية في مجال األولوية   6
 ___________________________________نعم، يرجى التحديد وإرفاق الشهادة   ☐

 ال  ☐

   ؟5هل تملك مؤسستكم مختبراً أو معدات متعلقة بمجال األولوية   7

 _______________________توضيح الغاية من املعدات و/أو املخترب وإرفاق قائمة باملعدات  يرجى، نعم  ☐

 ال  ☐
  5ال ينطبق على جمال األولوية   ☐

___________  


