التميز العاملي
و االعرتاف الدويل يف التدريب
املهني للنقل الطرقي

رؤيتنا:

تدريب متناغم رفيع
لنقل طرقي سليم وكفوء
ومستدام
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يعترب النقل عىل الطرق العمود الفقري لالقتصادات
واملجتمعات ،عىل الصعيدين املحيل والعاملي .وأن أولويات
دعم صناعة النقل عىل الطرق املتمثلة يف  -التنمية املستدامة
والتيسري وسالمة وأمن النقل عىل الطرق -هي مسؤولية
جماعية يشرتك فيها جميع أصحاب املصلحة  ،ابتداء من
متعهدي النقل عىل الطرق وانتهاء بصانعي السياسات.
فمع زيادة الوعي األمني واإلدراك املتزايد للتحديات البيئية
للنقل عىل الطرق ،ينبغي عىل متعهدي النقل عىل الطرق أن
يلتزموا باللوائح القائمة واملعمول بها وأن يكونوا عىل دراية
بأحدث التقنيات التي تعالج هذه القضايا الرئيسية.
ملواجهة هذه التحديات يتطلب التدريب عىل صناعة النقل
عىل الطرق وجود إطار عميل مثايل لبناء القدرات لتعزيز
االحرتافية والكفاءة والفعالية وإرساء قواعد املساءلة
القانونية.

تعترب هذه األكاديمية الذراع التدريبي لالتحاد الدويل للنقل عىل الطرق،
بصفتها هيئة عاملية تعمل مع رشكائها ومجموعات من الخرباء لتقديم إطار
العمل هذا لصالح صناعة النقل الربى واملجتمع ككل .تقوم أكاديمية التدريب
بعرض محفظة برامجها التدريبية عىل خرباء النقل عىل الطرق من خالل
شبكتها العاملية التي تتألف من معاهد تدريب املعتمدة.
تقدم أكاديمية االتحاد الدويل للنقل الطرقي ( )IRUملتخرجيها تدريبا ً مهنيا ً
رفيعا ً عن طريق تزويد معاهد التدريب املعتمدة ( )ATIsبالفوائد األساسية
التالية:
• دبلوما
• (شهادات) معرتف بها دوليا ً
• برامج تدريب من أعىل املستويات
• مقررات تعليمية "د ّرب املدربني" يقدمها خرباء الصناعة الدوليون
• دعم مجاني عىل االنرتنت من ِقبَل املدربني
• فرص التواصل مع أكثر من  50معهد تدريب حول العالم

حافظة ا لربامج
من باب الوفاء ألهدافها ،تقوم أكاديمية التدريب التابعة
لالتحاد الدويل للنقل عىل الطرق بتقديم الربامج التدريبية
التي تركز عىل تطوير مهارات املهنيني العاملني يف حقل
النقل عىل الطرق وتعزيز معارفهم وقدراتهم للتعامل مع
الجوانب الرئيسية لعمليات النقل عىل الطرق.
تحتوي جميع الربامج التدريبية األكاديمية عىل أفضل
املمارسات وتضمن االمتثال للتعليمات واللوائح املعمول بها
عىل الصعيد الدويل واألوروبي والوطني من أجل تحقيق
الهدف املرجو من وراء ذلك وهو مواءمة وتوحيد معايري
التدريب عىل املستوى العاملي.

"اخرتت معهد تدريب معرتف به من قبل أكاديمية
اإلتحاد الدويل للنقل الطرقي ألنني أن يكون تعليمي
معرتفا ً به أينما قررت العمل"
نتايل روو
املدير العام ،كوتوروسول املحدودة ،روسيا

•
•
•
•
•
•

شهادة الجدارة املهنية للمدراء ()CPC Manager
شهادة الجدارة املهنية للسائقني ()CPC Driver
( ADRنقل املواد الخطرة)
دورة التاكوغراف ()Tachograph
التحميل السليم وسالمة الشحن
القيادة اإليكولوجية
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تصميم اختصايص

مواد التدريب:

لقد تم وضع و تصميم كل برنامج من الربامج من قبل
خرباء دوليني مشهورين من أجل ضمان أعىل مستوى من
الجودة واالتساق والدقة ،حيث يتم بداية اختبار تلك الربامج
يف معاهد رائدة يف هذا املجال قبل أن إطالقها ،ويتم كذلك
العمل عىل تحديث برامج أكاديمية التدريب التابعة لالتحاد
الدويل بشكل مستمر لكي تعكس الترشيعات الجديدة
واملعدلة إضافة إىل أحدث التطورات التقنية.

برامج أكاديمية االتحاد الدويل للنقل الطرقي متوفرة بلغات متعددة .انها
تحتوي أفضل املمارسات الدولية وتتضمن املوارد مثل:

دورات تدريب املدربني ()TTTs
أكاديمية اإلتحاد الدويل للنقل الطرقي تقدم بانتظام
تدريب دورات املدرب لتعزيز املهارات الالزمة لتحقيق
فعالية التدريب و ضمان أن ينسجم هذا التدريب ويلتقي
مع معايري أكاديمية اإلتحاد الدويل للنقل الطرقي .دورات
تدريب املدرب أجريت يف مواقع متعددة ولغات.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

خطط الدروس
التقديمات
تمارين اإلعادة
التقييمات الذاتية
املواد املرجعية
املحاكاة
بنوك األسئلة
الفيديو
معينات الوظائف
مسارد املصطلحات التقنية

برنامج الجدارة املهنية للمدراء
تلبية االحتياجات
تمنحها أكاديمية التدريب التابعة لالتحاد الدويل تقدم
مجموعة من املعايري التدريبية الدولية الشاملة لتلبية
احتياجات كل مدير ،وأن جميع الدورات الخاصة بشهادة

الجدارة املهنية للمدراء مستمدة بالكامل من مع جميع
الترشيعات ذات الصلة وتتوافق تماما ،بما يف ذلك التعليمات
وحد حول حركة السري عىل
األوروبية قرار األمم املتحدة امل ُ ّ
الطرق وقانون املفوضية األوروبية ). )2009/ 1071 EC
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فاملشاركني يف برنامج شهادة الجدارة املهنية للمدراء التابع
لألكاديمية الدولية للنقل الربي سوف يدرسون القانون
املدني والتجاري واالجتماعي والقانون املال وإدارة األعمال
التجارية واملالية للتعهدات والوصول إىل األسواق واملعايري
الفنية واألنماط التشغيلية فضال عن السالمة عىل الطرق
وفقا التعليمات األوروبية .عىل املستويني الوطني والدويل.

املنافع التي يجنيها الطالب
مع كل شهادة يتم منحها من قبل أكاديمية التدريب التابعة لالتحاد يف
الدورات األربع املتوفرة ،فانه سيتم تزويد طالب برنامج شهادة الجدارة املهنية
للمدراء باملعارف األساسية الالزمة إلنشاء وإدارة رشكات النقل الخاصة بهم
بكل نجاح.

برنامج الجدارة املهنية للمدراء
الربنامج متوفر يف صيغتني:
• النقل بالشاحنات عىل الطرق
• نقل الركاب
املحتوى ُمص ّمم ومكيّف مع االحتياجات والترشيعات اإلقليمية املعينة.

برنامج تدريب
السائقني لنيل
شهادة الجدارة
املهنية للسائقني
تلبية االحتياجات
لقد أصبح التدريب املهني للسائقني مطلبا ً رضوريا.
ويتعاظم عىل نحو متزايد ،وأن أحد األمثلة الحية عىل
ذلك هو التوجيه األوروبي حول التأهيل األويل والتدريب
الدوري للسائقني  ،2003/59/ECالذي يقول ان عىل
جميع سائقي الشاحنات والباصات والعربات التطابق مع
متطلبات تأهيل السائقني املحددة بوضوح..

9

برنامج شهادة الجدارة املهنية ( )CPCللسائقني التي
ط ّورتها أكاديمية االتحاد الدويل للنقل الطرقي (،)ATIs
رشاكة لتلبية االحتياجات الوطنية املعنية لكل معهد تدريب
معتمد ،يضمن بناء القدرات املهنية للسائقني يف صناعات
النقل بالشاحنات ونقل الركاب.

املنافع التي يجنيها الطالب
من خالل االلتحاق بربنامج شهادة الجدارة املهنية للسائقني التابع ألكاديمية
التدريب ،يمكن للطالب االستفادة من التدريب وفقا ألعىل املستويات واملعايري
التي تم إجازتها من قبل خرباء دوليني وبشكل دقيق .ويستطيع الطالب التأكد
كذلك من أن جميع املواضيع التي يتناولها هي ذات الصلة باحتياجاتهم املهنية
وتتماىش مع آخر وأحدث التطورات يف قطاع النقل الربي.

تغطي املقررات التعليمية كافة املواضيع األساسية للتدريب
األويل للسائقني ،وهي ُمصممة حول  3وحدات تعليمية
جوهرية:

النقاط البارزة

• القيادة املنطقية القائمة عىل قوانني السالمة
• تطبيق القوانني
• الصحة ،الطريق ،البيئة ،السالمة ،الخدمات واللوجستية

برنامج شهادة الجدارة املهنية للسائقني يتبّنى مقاربة معيارية .خطوط
ُفصل وفقا ً للمتطلبات الوطنية مثل مدة التدريب األويل،
الدروس ُمصممة لكي ت َّ
ويمكن أخذ وحدات بصورة ُمنفصلة كتدريب فردي دوري.

املقررات الدراسية متوفرة يف صيغ إقليمية مثل:
• ( EUاالتحاد األوروبي)
• دولية (منطقة كومنولث الدول املستقلة)
• الرشق األوسط

التحميل السليم
وسالمة الشحن

تلبية االحتياجات
من أجل ضمان سالمة وكفاءة الحموالت عىل طرقاتنا،
تعترب إجراءات التحميل والسالمة الصحيحة ملختلف أنواع
البضائع املنقولة رضورية كما ان الترشيعات تشدد اليوم
بقوة عىل هذه املسألة.
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الربنامج التفاعيل للتحميل السليم وسالمة الشحن التابع
ألكاديمية االتحاد الدويل للنقل الطرقي يهدف إىل دعم
وإرشاد أولئك املسؤولني عن تحميل وتفريغ الحموالت
وسالمتها ،بما يف ذلك مشغيل النقل والسائقني ،ومشغيل
التحميل والتفريغ والزبائن واملوردين .الربنامج قائم عىل
أساس معيار . EN 121951:2010 ،CEN

الفوائد بالنسبة للطالب
سوف يتقن الطالب إجراءات التحميل والسالمة وفقا ً لنوع الحمولة ،ونوع
العربة املستخدمة ،ووظيفة الشخص الخاضع للتدريب .يتضمن الربنامج
 8وحدات تغطي املخاطر واملسؤوليات ،واملعايري التقنية ،وقوانني الفيزياء،
والصفات املميزة للعربة ،وفئات السلع املنقولة ،وأفضل املمارسات للتحميل،
وسالمة املواد وتقنيات السالمة.

النقاط البارزة
يتضمن الربنامج جهاز محاكاة فريد حيث يستطيع الطالب تقييم مستوى
كفاءتهم عرب سيناريوهات مختلفة يف بيئة مجدية اقتصادية وسليمة .عند
انتهائها ،تسجل نتائج كل محاكاة تحميل ،وتساعد النتائج املدربني عىل تحديد
األخطاء.

برنامج
القيادة
االيكولوجية
تلبية االحتياجات
تم تصميم برنامج القيادة االيكولوجية لتقديم بناء القدرات
ومحاكاة السوق يف كافة أسواق النقل لدعم تطوير برامج
القيادة االيكولوجية.
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للقيادة االيكولوجية فوائد مثبتة ملشغيل األساطيل
والتجاريني ،كما ان أثر القيادة بطريقة كفوءة قد تم تحديد
ِمقداره من ِقبَل عدة مشاريع أبحاث .يمكن تحقيق عائدات
من  5إىل  15باملئة ج ّراء فعالية الوقود يف حال تم تطبيق
التدريب والرصد املناسبني.
تُر ّوج املفوضية األوروبية لفوائد القيادة االيكولوجية ،بنوع
خاص يف كتابها األخرض "من أجل ثقافة جديدة للتحركية
الحرضية" ،كما تُعترب القيادة االيكولوجية أداة لتحقيق
توفري كبري يف استهالك الوقود وبالتايل خفض االنبعاثات
وتكاليف التشغيل.

الفوائد بالنسبة للطالب
يهدف برنامج القيادة االيكولوجية إىل تقديم املعرفة والخربات التي تؤثر
مبارشة عىل مستويات استهالك الطاقة .سوف تساعد القيادة االيكولوجية
رشكات النقل عىل توفري الوقود واملال عن طريق تطبيق سلوك القيادة املناسب.
وسيكون السائقون أقل تعرضا ً للتوتر ،وأقل تعبا ً وبالتايل أكثر سالمة
وانتاجية.

النقاط البارزة
ُيركز برنامج القيادة االيكولوجية عىل تغيري السلوك عرب التجارب العملية.
يجري تدريب املدربني بنوع خاص عىل استخدام أنظمة الرصد واملعلومات
لجمع وتحليل بيانات القيادة بغية تقديم نصائح مفيدة ومح ّددة األهداف لكل
طالب.

برنامج العداد
الرسومي
التطابق مع قواعد القيادة
وأوقات االسرتاحة

تلبية االحتياجات
لقد كان للتطورات األخرية يف االتفاقات الدولية واألنظمة والتعليمات األوروبية
فيما يتعلق بأوقات القيادة و أوقات الراحة تأثريا كبريا عىل عمليات النقل
عىل الطرق والخدمات اللوجستية املقدمة ،غري أن التكنولوجيا الجديدة
مثل العدادات الرسومية )آالت القياس الرقمية( لعبت دورا رئيسيا يف
مسألة السالمة عىل الطرق والتنمية املستدامة ،وأن استخدام تلك العدادات
بشكل صحيح وسليم ،يتطلب تدريب رفيع املستوى .لقد جعلت التعليمات
واملواصفات الفنية من االستخدام القانوني والسليم للجهاز مسألة صعبة
وتزداد تعقيدا.
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يعترب برنامج أكاديمية التدريب املتعلق بالتدريب عىل العداد
الرسومي أفضل أشكال التدريب املتاحة حاليا من أجل
استخدام أمثل لكال الجهازين ،العداد التناظري والرقمي،
فيما يتعلق بمسألة االمتثال الصارم للترشيعات السارية،
بما يف ذلك االتفاقية األوروبية بشأن عمل طواقم املركبات
املستعملة يف النقل عىل الطرق الدويل ،والئحة تعليمات
االتحاد األوروبية  3821 / 85واملفوضية األوروبية
 85 / 3821واملفوضية األوروبية) 98 / EC/2135
بشأن أجهزة التسجيل يف النقل عىل الطرق( ،والئحة
تعليمات االتحاد األوروبي ) )EC/561/2006بشأن
االلتزام بقواعد القيادة وأوقات االسرتاحة .برنامج التدريب
التابع لألكاديمية يضمن للسائقني واملديرين كيفية
االستخدام األمثل لكافة ميزات العدادات الرسومية ،ابتداء
من استخدام البطاقة وتسجيل البيانات وانتهاء بالطباعة
وإيجاد حلول لألخطاء التي تربز ،مع التقيد التام بالقواعد
الخاصة بأوقات القيادة وأوقات االسرتاحة.

املنافع التي يجنيها الطالب
الطالب قادرون عىل تشغيل عدادات تسجيل الدورات ،ويخططون عملهم دون
مخالفة للقوانني .الربنامج مصمم حول أربع وحدات جوهرية:
•
•
•
•

إطار العمل القانوني
قواعد القيادة وأوقات االسرتاحة
تشغيل عداد تسجيل الدورات النظريي
تشغيل عداد تسجيل الدورات الرقمي

النقاط البارزة
السمة املُميزة لهذا الربنامج التفاعيل هي استخدام سيناريوهات وتدقيقات
ّ
النظام البرصية بغية محاكاة تشغيل عدادات تسجيل الدورات تحت ظروف
مختلفة.

برنامج نقل
البضائع لخطرة
تلبية االحتياجات
منذ إبرام االتفاقية األوروبية املتعلقة بالنقل الدويل للبضائع
الخطرة عىل الطريق الربية ،قام االتحاد الدويل للنقل عىل الطرق
باملساهمة بكل فاعلية يف هذا املجال املتخصص من أجل ضمان
زيادة السالمة عىل الطرق.
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املنافع التي يجنيها الطالب

ومع ذلك ،فان أي اتفاق بمفرده لن يتمخض عن نتائج
إذا لم يتم تنفيذه بشكل صحيح ،وينبغي أن يؤخذ العامل
البرشي دائما وأبدا بعني االعتبار عند النظر يف مسألة
معالجة السالمة عىل الطرق ،فمن الرضورة بمكان أن
يتمكن األفراد املتخصصني من وضع تدابري فعالة وناجعة
ترمي إىل تحقيق قدر أكرب من الكفاءة وتحقيق السالمة يف
ميدان نقل البضائع الخطرة عىل طريق الربية .ومن أجل
مساعدة الرشكاء من القطاعني العام والخاص عىل مواجهة
هذه التحديات ،وضعت أكاديمية التدريب التابعة لالتحاد
الدويل للنقل عىل الطرق برنامجها خاصا لتوفري مستوى
عال ومالئم من التدريب لجميع املشاركني يف عمليات نقل
املواد الخطرة عىل الطرق الربية.

كل مقرر ُمفصل وفقا ً لألشخاص املوجه إليهم ،مع تشديد خاص عىل الوقاية
ضد املخاطر يف املستودعات أو عىل الطرق .يجري تحديث مواد املقررات
التعليمية بصورة منتظمة لكي تعكس كل تعديل التفاقية نقل املواد الخطرة.

يشمل برنامج نقل املواد الخطرة ( )ADRألكاديمية االتحاد
الدويل للنقل الطرقي مقررات تعليمية للسائقني وكذلك
للموظفني غري املتنقلني مثل املحملني ومرشدي السالمة.
هذه املقررات متوفرة يف صيغتني .التوضيب يف رزمات
والسائب ،والصهاريج.

"بفضل شهادة نقل البضائع الخطرة ( )ADRمن أكاديمية اإلتحاد الدويل
للنقل الطرقي ،وجدت عمالً يف كندا كسائق شاحنة عىل الطرق الثلجية
يف رشكة يلونايف"
غوستافو دانييل خيمينيز
سائق ،األرجنتني

لقد وجد الطالب أن تدريباتهم من خالل برنامج أكاديمية التدريب املتعلق
بنقل البضائع الخطرة عىل الطرق الربية مصممة بطريقة تلبي االحتياجات
العملية للنقل عىل الطرق وتلبي احتياجات رشكاتهم وسائقيهم ،وتقوم
بإعدادهم وتأهيلهم ملواجهة متطلبات السوق املتزايدة وأنظمته الصارمة

النقاط البارزة

مبادرات أكاديمية
االتحاد الدويل
للنقل الطرقي
يعمل االتحاد الدويل للنقل الطرقي ،عرب أمانته العامة يف جنيف،
وبعثاته الدائمة يف بروكسل وموسكو واسطنبول والدار البيضاء
برشاكة وثيقة مع املنظمات القيادية الوطنية واإلقليمية والدولية.
وهكذا ،فان أكاديمية االتحاد الدويل للنقل الطرقي هي رشيك
طبيعي يف املشاريع املتعددة الجوانب الهادفة إىل تطوير قدرات
مهنيي النقل الطرقي .وتلعب أكاديمية االتحاد أيضا ً أحيانا ً
كثرية دورا ً قياديا ً يف املشاريع اإلقليمية املخلفة التي تنخرط فيها
املعاهد التدريبية املعتمدة املتعددة.
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مرشوع "القيادة من أجل التغيري" تجسيد جيد ملرشوع
دويل ثالثي.
سائقو املسافات الطويلة الدوليون هم بني أكثر الناس
عرضة لفريوس نقص املناعة املكتسب/اإليدز ،جراء طبيعة
وظروف عملهم .من أجل رفع الوعي داخل قطاع النقل
الطرقي ،وتقديم تدريب محدد األهداف ،ضمت أكاديمية
االتحاد الدويل للنقل الطرقي قواها إىل منظمة العمل الدولية
( )ILOواالتحاد الدويل لعمال النقل )ITF( ،لتطوير أداة
تدريب وتوزيعها عىل نطاق واسع حول فريوس نقص
املناعة املكتسب/اإليدز.

تشمل املشاريع األخرى تصميم وتوزيع عدد من ُمعينات الوظيفة وقوائم
الرقابة بلغات متعددة لسائقي الشاحنات والباصات/العربات ،بالتعاون
مع الجمعيات األعضاء يف االتحاد الدويل للنقل الطرقي .تضمنت املواضيع
املغطاة مثالً القيادة يف ظروف الشتاء ،واإلسعافات األولية ،وفحص العربات،
والوقاية من الحريق عىل متن العربات ،وتحميل وسالمة الحموالت ،والقيادة
االيكولوجية وغريها.

هيكل أكاديمية التدريب
اللجنة االستشارية
ألكاديمية االتحاد الدويل
للنقل الطرقيADC -

هيكل أكاديمية التدريب
التابعة التحاد الدويل
للنقل عىل الطرق
ضمان جودة الربنامج
واالعرتاف الدويل
تأسس االتحاد الدويل للنقل عىل الطرق يف عام  1948ثم قام بإنشاء أكاديمية
للتدريب لتكون بمثابة ذراع تعليمي له من أجل تعزيز الكفاءة املهنية يف هذا
القطاع وضمان التميز يف مجال التدريب املهني يف النقل عىل الطرق.
• لقد تم وضع أكاديمية التدريب بشكل مثايل يف قلب أنشطة صناعة النقل عىل
الطرق ،وإدراج آخر التطورات الترشيعية والتقنية يف برنامجها والتي تؤثر عىل

لجنة االعتماد ألكاديمية
االتحاد الدويل للنقل
الطرقي()ACC

برامجأكاديميةاالتحاد
الدويل للنقل الطرقي

خريجي أكاديمية االتحاد الدويل للنقل الطرقي
ّ

عمليات النقل عىل الطرق يف جميع أنحاء العالم.
• تقوم اللجنة االستشارية يف األكاديمية بوضع مجموعة
من الدورات العامة لربامج التدريب يف القطاع استنادا إىل
السياسة العاملية فيما يتعلق باملسائل االقتصادية والبيئية
وسياسة النقل ،وتتألف اللجنة االستشارية من ممثلني

21

عن البنك الدويل واملنتدى الدويل للنقل ( )ITFواللجنة
االقتصادية التابعة ملنظمة األمم املتحدة الخاصة بأوروبا
( ،)UNECEواملفوضية األوروبية ( ،)ECواتحاد عمال
النقل يف أوروبا واالتحاد األوروبي لعمال النقل(.)ETF
• تعترب لجنة االعتماد يف األكاديمية هي العقل املدبر
الذي يناقش التحديات املقبلة التي تواجه عملية التدريب
وتقرتح األساليب العملية لألكاديمية .تتألف هذه اللجنة من
مجموعة من الخرباء الذين يمثلون مراكز التدريب الرائدة
يف هذا املجال ،حيث تعمل بوصفها هيئة خرباء استشارية
وتقوم بتحليل الفرص الجديدة والتعامل معها من خالل
االستفادة من املعارف املتاحة لتقديم التوجيه واإلرشاد من
ذوي الخربة.
• يتم تقديم برامج األكاديمية للطالب املهتمني
واملتخصصني من خالل معاهد التدريب املعتمدة التي يمكن
أن تكون معاهد تدريب أو جامعات أو غريها من هيئات بناء
القدرات التي تلتزم بمعايري االعتماد املخصصة لكل برنامج.

• تتلقى معاهد التدريب املعتمدة التابعة لألكاديمية وخريجيها أعىل مستويات
الجودة من التدريب والربامج ،فضال عن االعرتاف الدويل من خالل أكاديمية
االتحاد الدويل للنقل عىل الطرق ومعاهدها التدريبية املعتمدة ملا حققوه بفضل
ما تعلموه.

املنافع التي يجنيها معاهد التدريب املعتمدة
•
•
•

•

•

تضمن تلك املعاهد أعىل مستويات الجودة لكل برنامج من برامج األكاديمية
من خالل الخرباء الذين يضعونها وحارضات املدربني.
تم وضع وتصميم مواد تسويق الربامج بصورة مهنية بحيث توفر ملعاهد
التدريب املعتمدة التابعة لألكاديمية ميزة تنافسية يف السوق املحيل.
االعرتاف الدويل يف برامج أكاديمية االتحاد الدويل للنقل عىل الطرق
والشهادات التي تصدر عنها تقدمه صناعة النقل الطرقي و عرب اللجنة
االستشارية الخاصة باألكاديمية
جودة التدريس يف معاهد التدريب املعتمدة مضمونة من خالل املتابعة
واملراقبة التي تقوم بها لجنة االعتماد يف األكاديمية واملحارضات املنتظمة
للمدربني (دورات "تدريب املدربني")
فرص للتواصل فريدة من نوعها.

شبكة األكاديمية و اإلجراءات:
•
•

•
•

تعترب شبكة أكاديمية االتحاد الدويل للنقل الطرقي أكرب شبكة ذات جودة
عالية لتدريب املهنيني املحرتفني يف مجال النقل عىل الطرق يف العالم.
تقوم شبكة أكاديمية االتحاد الدويل بشكل منتظم من خالل األحداث
بتجميع املعارف وأفضل املمارسات واستعراض ومراجعة املسائل ذات
األهمية املتعلقة بالتدريب ،وتعزيز مجتمعا ملهرة املعنيني بالتعلم لخدمة
صناعة النقل عىل الطرق.
تركز إعمال األكاديمية عىل مواضيع محددة وتحديات تتعلق بشكل مبارشة
صناعة النقل عىل الطرق ،مع الرتكيز عىل بناء القدرات.
أكاديمية االتحاد الدويل للنقل الطرقي – ندوة مجموعة املدربني عىل
االنرتنت تسمح ألعضائها املشاطرة واملناقشة مع املدربني حول العالم.

التكنولوجيات املستخدمة يف
األكاديمية:
تستخدم أكاديمية االتحاد الدويل للنقل عىل الطرق أحدث
أساليب تكنولوجيا املعلومات إلدارة برامج األكاديمية،
وتقوم بتمكني كافة معاهد التدريب التابعة لها من الدخول
مبارش إىل شبكة اإلنرتنت بشكل آمن والوصول إىل جميع
املواد األكاديمية ومصادرها.هذه التقنيات متوفرة بعدة
لغات لفائدة معاهد التدريب املعتمدة وطالبها عىل حد
سواء.
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« شهادة أكاديمية االتحاد الدويل للنقل عىل الطرق هي
شهادة معرتف بها دوليا ،فهي تعطيني ميزة نسبية
و واضحة يف عميل »
انطون جاك
مالزم أول ،املعهد املروري األردني

أكاديمية االتحاد الدويل
للنقل عىل الطرق عىل اإلنرتنت:
تتم إدارة كافة برامج أكاديمية االتحاد والوصول إليها
عرب شبكة االنرتنت بطريقة سهلة وميرسة من خالل
برنامج الكرتوني يسمى (.)IRU Academy Online
فهذا الربنامج يمكن معاهد التدريب املعتمدة التابعة
ألكاديمية الوصول إىل صفحات املواقع االلكرتونية الخاصة
بها بصورة آمنة ،حيث يمكنهم إنشاء صفوفهم الدراسية
وتقويتها وتسجيل الطالب وطباعتها شهادات األكاديمية

محليا .ويستطيع خريجي األكاديمية كذلك الوصول إىل شهاداتهم عىل شبكة
االنرتنت من خالل مواقع الكرتونية خاصة وأمينة وزيادة إطالعهم والتعرف
عىل أرباب العمل املحتملني وعمالئهم من خالل وضع السرية الذاتية وتخزينها
عىل شبكة االنرتنت وتعزيز مؤهالتهم دولياً .وتقوم األكاديمية بالعمل بمثابة
أداة لخدمة أصحاب العمل املحتملني أو أي عميل للتحقق من صحة شهادات
األكاديمية للحيلولة دون قبول واستخدام وثائق ملفقة أو مزورة.

موقع إدارة محتويات األكاديمية
جميع برامج األكاديمية و املواد املرجعية متوفرة عىل شبكة اإلنرتنت عرب موقع
إدارة محتويات األكاديمية .يقوم هذا املوقع املوجود عىل شبكة االنرتنت بمنح
معاهد التدريب املعتمدة إمكانية الوصول الفوري ألحدث مواد األكاديمية
املتصلة بالربنامج من اجل التحميل واالستخدام .باإلضافة إىل ذلك  ،فموقع
إدارة محتويات األكاديمية يسمح ملعاهد التدريب املعتمدة بسهولة إدارة
الخدمات اللوجستية يف املناسبات املقبلة ،بما يف ذلك االجتماعات السنوية
ملعاهد التدريب املعتمدة التابعة لألكاديمية املحارضات ذات صلة بالربنامج.
حلقات دراسية موضوعية.

كونوا عىل استعداد!
ابقوا بأمان ،متنافسني و ملتزمني!
انضموا لشبكة املعاهد التدريبية العاملية الرائدة!
فريق من العاملني مكرس لتزويدكم باملعلومات
عن برامج و مبادرات أكاديمية اإلتحاد الدويل للنقل الطرقي
و عىل استعداد لريشد معهدكم خالل مرحلة االعتماد
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