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الموقرون
السادة أعضاء و زوار موقع الجمعية الوطنية اإللكترونية للتنمية البشرية
يسر الجمعية الوطنية االلكترونية للتنمية البشرية (  ) NSHDوذلك بعد المزيد من
االستفسارات حول اعتماد البرامج التدريبية من الجمعية فيسرنا أن نقدّم لـكم الخدمة لتنمية
أعمالكم في مجال التدريب والتطوير منذ بداية عام 2011م  ،بشهادات معتمدة من الجمعية
الوطنية اإللكترونية للتنمية البشرية فقط ونـوعها -:

الشهادة ( بختم ذهبي أمني بارز ) " خصم على الشهادات الزائدة "
 -1العرض األول للشهادات " المفردة "  100 ( = :لاير ) باإلضافة إلى رسوم اإلرسالية .
 -2العرض الثاني للشهادات " البكج "  80 ( = :لاير ) رسوم ثابتة لعدد (  100شهادة )
=  8000لاير  100 +لاير خدمات رسوم اإلرسالية .
العرض الثالث للشهادات " البكج "  50 ( = :لاير ) رسوم ثابتة لعدد ( 200شهادة )
=  10.000لاير  100 +لاير خدمات رسوم اإلرسالية .
 -3العرض الرابع للشهادات " البكج "  35 ( = :لاير ) رسوم ثابتة لعدد ( 400شهادة )
=  14.000لاير  100 +لاير خدمات رسوم اإلرسالية .
* وذلك لمن له  /ــا الرغبة تقديم الدورات في -:
( الجامعات أو المؤسسات التعليمية الحكومية أو الخاصة  ،الدورات لمنسوبي الوزارات
والشركات  ،الدورات لتقديم االستشارات  ،الدورات في الجمعيات الخيرية  ،الدورات الخاصة
 ،دورات التدريب االلكتروني  ،أو شهادات إضافية داعمة ) .
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وذلك على النحو اآلتي -:
 -1للمؤسسات والمعاهد والمراكز التدريبية  :أن تكون المنشأة المهتمة بالتدريب أحد الجهات
المتعاونة في الجمعية الوطنية للتنمية البشرية  ،أو ضرورة تسجيل عضوية مؤسسات .
* االمتيازات :يتم إدراج شعار المنشأة في موقع الجمعية اإللكتروني  +إدراج الشعار في الشهادة
مع تقديم دعوة المشاركة في الملتقيات والمؤتمرات الداخلية والخارجية .
 -2للمدرب/ـة المعتمد/ة  :أن يكون عضوا ً في أحد مجالس الجمعية  ،أو ضرورة تسجيل عضوية
فردية .
* امتيازات :يتم إدراج معلومات عن سيرته الذاتية و برامجه التدريبية والمتدربين الحاصلين على
الدورة التدريبية في الموقع االلكتروني للجمعية بعد التنسيق مع إدارة الجمعية .
وأيضا ً يسرنا دعمكم بالحقائب التدريبية من المراكز التدريبية المتعاونة معنا والمساهمة في نشر
مفهوم التنمية البشرية المستدامة من خالل برامج التدريب بالوطن العربي .
ونؤكد للجميع بأن إدارة الجمعية :
 -1ال تجيز وال تصرح نهائيا ً بيع الشهادات إال عن طريقها مباشرة .
 -2إنها ليست مسئولة نهائيا ً عن البرامج والدورات التي يقدمها المدربين وإنما تعتبر داعمة لهم بتوفير
الشهادات المعتمدة من الجمعية فـقـط .
 - 3يحق لها إلغاء العضوية ( فردية  ،مؤسسات ) على من يثبت تجاوزه في حق الجمعية ويخالف
سياستها في التعامل مع بقية الشركاء .
 – 4يحق لها إلغاء االمتيازات التي تم منحها للعضو ( فرد  ،مؤسسة ) في حال عدم تمكينه من دفع
مستحقاته للجمعية في الوقت المحدد .
التزام المدرب  /ــة -:
بعد اطالعي على جميع ما سبق من معلومات والتزامات للجمعية  ،ورغبتي باالستفادة من خدمة توفير
الشهادات المعتمدة من الجمعية فـقط فإنني اعتبر المسئول /ـــة فقط عن تنفيذ الدورة وملتزم بمتطلبات
إدارة الجمعية  ،وأيضا ملتزم أمام هللا بعدم بيعها أو إعطائها ألي جهة أو فرد ال ينتمي بعضوية سارية
المفعول بالجمعية إالّ بعد إشعار وموافقة الجمعية بهذا  ،وهللا على ما أقول شهيد .
المؤسس و الرئيس العام للجمعية
د .حسن بن أحمد آل حسين

