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وط  من مدرب إلعتماد  توافرها  الواجب ال��
ن  المهن�ة اال�اد�م�ة" ��ة و"وزارة "للمعلمني  الم��ة" التعل�م و  ال��

وط و ملف التقدم لإلعتماد)  المرحلة األو� (ال��

وط:   -ال��
ي ا  ��ة والتعل�م والتعل�م الفين ن بالجهات التال�ة (ال�� �ف  -ن �كون المتقدم من العاملني لمعاهد العل�ا ا –األزهر ال��

 . المؤسسات التعل�م�ة المعتمدة) –المرا�ز البحث�ة  -والجامعات الم��ة  
و �جب ان  ،او ما�عادلها  ن �كون حاصًال ع� مؤهل عا� ت��وي او مؤهل عا�ي باالضافة ا� دبلوم او تأه�ل ت��ويا 

 . �كون التخصص مناسب لمجال اإلعتماد 
ي ال �ا 

 . المؤسسات التعل�م�ة المعتمدة و قل "معلم أول (أ)" او ما �عادلها بالجامعات ن �كون مستوى ال�ادر الوظ��ن
  57لسن ال ي��د السن عن ا 

�
 تحسب من بدا�ة الشهر التا� لتقد�م الملف.  ،عاما

 . او ما �عادلها  ICDLلحصول ع� شهادة ا 
ن افضل �  ف بها  المعتمدين من جهات دول�ة لمدر�ني  . ما�كروسوفت ... الخ) - ICDL –كو س(اليو� مع��

 )ملحوظة: �جب احضار أصول األوراق لإلطالع عند تقد�م الملف( -: محت��ات الملف
. ص   ورة بطاقة الرقم القو�ي
ون�ة حديثة ومعتمدة. ص   ح�فة أحوال ال���
ة ذات�ةس   ) صورة شخص�ة حديثة. 2وعدد ( �ي
 ور شهادات المؤهالت الدراس�ة، وشهادات الحاسب األ�. ص 
 . ة و كل ما يتعلق بممارسة النشاطهادات الدورات المهن�ة و شهادات الخ�� شور ص 

 )TOT(دورة إعداد المدرب  -المرحلة الثان�ة: 

" التقل توال: ا  ن ن معتمدة من "األ�اد�م�ة المهن�ة للمعلمني قد�م ما �ف�د حضور و إجت�از دورة تدر�ب�ة �ن إعداد المدر�ني
 ساعة.  20عن 

ن معتمدة من "الجامعات الم��ة او �ن  ضاف�ةإقد�م ما �ف�د حضور و إجت�از دورة تدر�ب�ة تان�ا: ث   إعداد المدر�ني
ف بها كمدرب معتمد.  )أو( ساعة 20�م�ة المعتمدة" التقل عن المؤسسات التعل  اإلعتماد من جهة دول�ة مع��

 )اإلختبار والمقابلة الشخص�ة( الثالثةالمرحلة 

 إلختبار التح��رى �ن مهارات المدرب. اوال: إجت�از ا 
 الشخص�ة.  ةلان�ا: إجت�از إختبار العرض والمقابث 

وط و متطلبات تجد�د اإلعتماد �� 

" او  50مارسة التدر�ب كمدرب متخصص بما ال �قل عن م  ن ساعة، من خالل "األ�ادم�ة المهن�ة للمعلمني
 "المؤسسات التعل�م�ة المعتمدة"

" التقل عن �ن  تقدمةمضور و إجت�از دورة تدر�ب�ة ح  ن ن معتمدة من "األ�اد�م�ة المهن�ة للمعلمني  20 إعداد المدر�ني
 ساعة. 


