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المنظمة العربٌـة
للتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة

عممية التقدم بطمب عضوية لممنظمة العربية العربية لمتدريب وتنمية الموارد البشرية
(يرجى إعادة نموذج الطمب بعد تعبئته موقعاً لممكتب الرئيسي لممنظمة العربية عبر البريد اإللكتروني)
...................

نوع العضوية المطموبة:

 .1عضوية كاممة (لممؤسسات ومراكز التدريب)
 .2عضوية انتساب ( لألفراد )

األحكام والشروط العامة لمعضوية:
 .1يمكن مراجعة بيان فئات العضوية عمى الموقع اإللكتروني لممنظمة العربية.
 .2أن تتمتع المؤسسة أو المركز بالسمات التالية:
أ  -مؤسسة أهمية غير حكومية مستقمة
ب -نطاق عممها الرئيسي في مجال التدريب والتنمية البشرية
ت -أن ال تميز عمى أساس الدين أو الجنس أو العرق ؛
ث -مركز أو مؤسسة تدريبية وليس اتحادا أو شبكة أو حزبا سياسيا أو نقابة أو مؤسسة تمويل
ج -أن ال تكون منتمية ألي حزب سياسي أو ديني
 .3إن قبول أي عضو تتطمب موافقة مجمس اإلدارة أو الرئيس.
 .4تبدأ سنة العضوية من تاريخ تقديم الطمب.
 .5يكون تجديد العضوية تمقائياً بواسطة اتفاقية ضمنية.

 .6يتم إلغاء العضوية بعد االستقالة التي يسري مفعولها بعد شهر واحد من إرسال رسالة مسجمة
لمرئيس مرفقاً معها إقرار باالستالم.

الرسوم:

عن طريق التحويل المصرفي المباشر:
Bank Name: CIB Commercial International Bank

Account Name: El Arabia for training and consultancy
Account Number: 3150302127

SWIFT CODE: CIBEEGCX31

Tel: +20 2 241 47 689
Phone: +20 2 241 47 607
Website: www.tohard.org
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ملحوظة :الحد األدنى للمساهمة السنوٌة بالنسبة لألعضاء المنتسبٌن:
مزودي خدمات اإلنترنت 2500 :دوالر أمرٌكً
مشغلً شبكة اإلتصاالت 5000 :دوالر أمرٌكً
مؤسسات ومراكز التدرٌب 3000 :دوالر أمرٌكً
 5000دوالر أمرٌكً المصنعٌن الدولٌٌن 10000 :دوالر أمرٌكً
منتجً ومطوري البرمجٌات 1000 :دوالر أمرٌكً المصنعٌن المحلٌٌن:
 1500دوالر أمرٌكً
مكاتب الدراسات واإلستشارٌٌن المختصٌن 500 :دوالر أمرٌكً جمعٌات ومنظمات أهلٌة متخصصة:
 250دوالر أمرٌكً
 3000دوالر أمرٌكً األفراد:
مراكز البحوث والجامعات المختصة 2000 :دوالر أمرٌكً المنظمات اإلقلٌمٌة والدولٌة:

ممٌزات العضوٌة
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شهادات معتمدة من المنظمة العربٌة للتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة ( )TOHARD
وضع إسم العضو ورابط الموقع على الموقع الخاص للمنظمة
توفٌر خدمة نشر الكتٌب ( )Brochureالخاص بالعضو على الم ؤسسات والجهات المهتمة بالتدرٌب
خصم  %15على جمٌع الخدمات والبرامج المعتمدة من المنظمة
تسوٌق برامج األعضاء التدرٌبٌة من خالل الموقع اإللكترونً وإرسال رسائل إلكترونٌة لجمٌع الجهات المعنٌة باألمر وكذلك عبر
مواقع التواصل اإلجتماعً .
حضور اإلحتفالٌات والمؤتمرات والمنتدٌات التقافٌة الخاصة بالمنظمة العربٌة
خصم  % 15للمشاركة فً المعارض التً تنظمها المنظمة العربٌة
تغطٌة إعالمٌة بخصم  %10ألي حدث تقافً ٌتم إقامته بجمهورٌة مصر العربٌة

أهداف المنظمة:
النهج العام الناظم لعمل المنظمة العربٌة:
ٌمكن إجمال النهج العام للمنظمة العرٌة للتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة فً المحاور التالٌة:
 السعً الدائم لتوطٌن أحدث المعارف العلمٌة بأرقى المعاٌٌر العالمٌة فً الوطن العربً.
 طرح وتقدٌم المناهج والمسارات واألسالٌب الحدٌثة فً تنمٌة الموارد البشرٌة لتطوٌر ممارساتها وفعالٌتها.
 توفٌر فرص تبادل الخبرات وإمكانات تفاعلها وتسٌٌر استفادة األقطار العربٌة من بعضها البعض ومن الدول المتقدمة فً مجاالت
التنمٌة اإلدارٌة واالستشارات.
 تقدٌم الخدمات االستشارٌة بهدف تطوٌر النظم وزٌادة فعالٌة المنظمات العربٌة المختلفة.
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