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من يستخدم آي ماس ™IMAS؟ 
・خبراء التدريب في المنظمات وأقسام التدريب لضبط جودة الدورات التدريبية.

・المدربون المحترفون لتقديم تميز مهني جديد.

・معدو الحقائب التدريبية لتحقيق تنمية مستدامة بحقائب منظمة مدروسة وطنية أو دولية يمكن تعميمها.

ما هي مصفوفة آي ماس ™IMAS؟
،Instructional System Design  ضمن مفاهيم تصميم ا�نظمة المنهجية في التدريب

تأتي مصفوفة ™IMAS كأداة من أدوات صناعة التدريب المعاصر، والتي تعالج آلية جمع عناصر 
الحقيبة التدريبية في صورة متكاملة ومتناسقة للتأكد من توافق هذه العناصر مع بعضها البعض

 لتحقيق أهداف التدريب، ولرفع كفاءة ا�داء لدى المشارك والمدرب والمنظمة. 

فهي تمكن معّد الحقيبة التدريبية من وضع سيناريو مهني تدريبي مدروس وإدارة وقت اللقاء التدريبي 
أّيا كان موضوع الحقيبة التدريبية. 

كما تحلل المصفوفة بناء الحقيبة التدريبية ضمن معايير وضوابط التدريب عالميا، 
والتي تتوافق مع المعايير الدولية ™ISID  الخاصة بالحقائب التدريبية.

تقييم
تطوير
إعداد 
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・الدقة... ال االرتجال 
・االبتكار... ال الملل والتكرار

・الحساب... ال الهدر

مع نظام آي ماس ™IMAS... (تطبيقات)

خطط زمنيا لتحركات 
تدريبية مهنية ومدروسة

               حقق المهارة بحساب 
موزون للمدة والتكرار الالزم 

حلل وحدد مستوى المشاركة 
الحقيقي الذي تريده من المتدربين

      اربط ابتكارية ا�دوات 
والتحركات با�هداف لتحقيق 

الفعالية والكفاءة

حدد دور المدرب بما ال 
يتعارض مع روعة ا¾عداد

                                 استمتع بابتكار 
واختيار أدواتك التدريبية التي 

تميزك
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لماذا آي ماس ™IMAS؟
مهما كان نوع التدريب الذي تقوم به منظمتك، تستطيع مع آي ماس أن: 

 
・ترفع كفاءة التدريب Efficiency : بأفضل الممارسات الصحيحة في التدريب الستثمار الوقت والجهد والتكلفة بأقصى درجاتها.

・تحقق الفاعلية من غاية التدريب Effectiveness : باختيار التحركات والتوجهات ا�كثر جدوى في التدريب.
・ترفع مستوى ا�داء المهاري لدى المشارك  Performance: بتنوع ا�دوات التدريبية المتوافقة.

・تحصل على عائد تدريبي حقيقي  ROI: بقياس المردود المهني والمالي لجهود ومصروفات التدريب.

IMAS™ ا�بعاد المهنية الثالث �ي ماس
طول  آي ماس  ™IMAS =  الجزء ا�على من آي ماس

عمق   آي ماس  ™IMAS = الجزء ا�سفل من آي  ماس، والمعايير الدولية
عرض   آي ماس  ™IMAS = المخرجات با�جزاء الثالث (الدليل – المذكرة – ا�دوات)
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طول آي ماس ™IMAS: الجزء ا�على من آي ماس
التخطيط الوقتي والمحتويات ا�ساسية التي تغطيها الحقيبة ضمن ا¾طار الزمني. 

IMAS™ من خالل مصفوفة آي ماس
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عمق آي ماس ™IMAS: الجزء ا�سفل من آي  ماس، 
والمعايير الدولية

طريقة معالجة المحتويات ا�ساسية ضمن ا�دوات المناسبة.
ISID™ Guidelines  من خالل المعايير الدولية
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عرض آي ماس ™IMAS:  المخرجات با�جزاء الثالث (الدليل – المذكرة – ا�دوات)

أسلوب الكتابة المهنية والعرض للجمهور وإعداد ا�جزاء الثالث للحقيبة 
من خالل هيكلة المحتويات ومنهج ا¾عداد بـ 8 مراحل، والتصميم الصوري والفني للحقيبة مع قائمة (الكتابة المهنية)

Professional TP Writing Checklist

المذكرةا�دواتالدليل
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كيف نطبق ونستفيد من نظام آي ماس ™IMAS في المنظمات؟

تعمد المنظمات إلى تأهيل كوادرها، من خالل: 
التعاقد االستشاري بالتحالف مع ®CGC كمرجع وبيت خبرة عالمي، للقيام بالخدمات التالية أو بجزء منها:

1. ا¾شراف على أقسام التدريب، بدءا من الخطة والتنفيذ وحتى احتساب العوائد.
2. مراجعة وتقييم نظام الحقائب التدريبية الداخلية أو الخارجية العتمادها مهنيا.

3. تأهيل الكوادر ا¾شرافية أو المدربين ليكونوا مرجعا مهنيا في المنظمة.
4. إعداد الحقائب التدريبية الخاصة بالمنظمة.

5. تأسيس وحدة مرجعية لمعايير الحقائب ونظام آي ماس ™IMAS في إقليم المنظمة.
6. التأهيل التدريبي ¾عداد مصممي الحقائب التدريبية والمدربين لديها.

كيف نطبق ونستفيد من نظام آي ماس ™IMAS ل�فراد؟
مسار ا�فراد المدربين والخبراء المستقلين، من خالل:

التأهيل بنظام آي ماس المكّون من 4 مستويات:

1. مستوى ا�ساسي Basic: ¾عداد  الدورات التدريبية.

2. مستوى المتقدم Elevated: لتصميم الحقائب التدريبية.

3. مستوى ا�خصائي Specialist: للمرجعية المهنية في تقييم وتحليل الحقائب التدريبية 
    ولخدمة المنظمات في التقييم وصناعة القرارات.

4. مستوى المدرب الخبير Trainer: لتقديم دورات واستشارات أنظمة آي ماس ™IMAS  لآلخرين.
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IMAS™ لترخيص دورات آي ماس BEST برنامج

تم ابتكار مستويات ومراحل BEST كأفضل نظام متسلسل يتيح للمشارك التدرج المهني المنظم للوصول إلى أعلى مستويات االحتراف
مبتدءا بالمستوى ا�ساسي Basic ثم مطورا مهاراته ليرتقي مع المستوى المتقدم  Elevated  وينتقل بعدها 

إلى مستوى التخصصية  Specialist حيث ينجز أعماال ميدانية في حقل الحقائب،
 وأخيرا يصل إلى المستوى ا�خير كمدرب خبير Trainer وبذلك ينهي مراحل BEST ا�ربعة.

المستفيدون
إن تصميم دورات الحقائب التدريبية يخدم مباشرة أصحاب 

المهن والمجاالت الموضحة في الشكل البياني  با¾ضافة 
إلى مهن أخرى لم تذكر، علما بأن ا�شكال البيانية 

للمستفيدين - في كل دورة - تقريبية، وما زالت 
الدراسات قائمة للوصول إلى نتائج دقيقة.
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أين أنت من االحتراف ؟

التطوير التقليدي التطوير االحترافي

أجهزة الحاسوب ووسائل العرض الحديثة تكفل لنا تجديدا 
وتقدما تدريبيا احترافيا.

تقود الحقيبة التدريبية العمل التدريبي بمنهج مهني وفق معايير 
متطورة، وتوظف التقنيات الحديثة بكفاءة أعلى وحسب الحاجة.

المدربون المحترفون لهم تاريخ طويل في التدريب وقادرون
على قيادة العملية التدريبية أمام الشركات الكبرى.

يتشكل التدريب الفعال من 3 عناصر أساسية ومتكاملة:
الحقيبة التدريبية والمدرب المحترف والبيئة التدريبية.

التغذية العكسية الستمارات التقييم تسجل امتيازا في ا�داء، 
ورضا المشاركين يحقق أعلى درجاته.

ال تكتفي الحقائب التدريبية المحترفة بنتائج التدريب الفورية، 
بل تحدد جودة التدريب من خالل ا�ثر العائد من التدريب 

على الفرد أو المنظمة أو المجتمع على المدى البعيد، 
وتحقق غايات التدريب من خالل أجواء الرضا وا¾متاع 

ال يوجد وقت كاف ¾عداد حقيبة تدريبية. تقدم الحقائب التدريبية عمال استثماريا منظما، 
وال يوجد وقت �ي عمل عشوائي!

يحصل المشاركون على مذكرات تدريبية متميزة. يتسلح المدرب بتقنيات إعداد الحقيبة التدريبية 
ويقدم حلوال عملية ومهنية للمشاركين!
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BEST  مسارات ومتطلبات دورات إعداد الحقائب التدريبية

Integrated Matrix Analysis Sheet  

لك أن تفخر

 ISID™ من خالل وحدة CGC® هو أحد البرامج التدريبية المتخصصة والدقيقة التي ينفرد بتقديمها BEST إن دبلوم أخصائي الحقائب التدريبية
مما يعطي جميع الجهات المهتمة بالتدريب فرصة حقيقية لتغطية حاجتها من خبراء صناعة وإعداد وتقييم وتطوير الحقائب التدريبية.

يخطط المشارك لبناء دورته التدريبية من مذكرة متدرب وأدوات، ليبدأ مهنة التدريب في االتجاه الصحيح

يبدأ المشارك بتأسيس حقيبته التدريبية متضمنة دليل المدرب، ويختار ا�دوات التدريبية ويتعمق في دمجها بالمحتوى التدريبي
حسب صالحية وكفاءة ا�داة، كما يباشر المدرب في توظيف وتعديل ا�دوات التدريبية ضمن حلول متقدمة للمزيد من االحتراف 

يتسلح خبير تدريب الحقائب بكامل ا�دوات التدريبية من خالل حقيبة متكاملة تؤهله لمشاركة مدربي الحقائب التدريبية
في العالم ليرسم ويطور معهم مالمح واتجاه مستقبل التدريب المحترف

 ، ISID™ ومعايير IMAS™ ينتقل المشارك إلى تحليل ومقارنة الحقائب التدريبية باستخدام مصفوفة التحليل آي ماس
ويقدم توصيات مهنية في قبول أو تعديل الحقائب التدريبية ليساهم في توجيه المسار التدريبي للشركات وا�فراد

تصنيف مدرب الدورة

مدرب معتمد

مدرب معتمد

مستشار

مستشار
مدرب مدربين

الساعات ا�يام

25 5-3

5-3

5

5

25

25

25

متطلب سابق

Basic

---

Basic & Elevated

Training Packages
Specialist

الدورة

IMAS™ Basic
تصميم الدورات التدريبية

IMAS™ Elevated
تصميم الحقائب التدريبية وتحليل ا�دوات

IMAS™ Specialist
 ISID™ تقييم الحقائب التدريبية ومعايير 

IMAS™ Trainer
تدريب نظام آي ماس

 المرحلة

Basic

Elevated

Specialist

Trainer
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مستوى المسار

أساسي

متقدم

أخصائي حقائب
تدريبية

مدرب معتمد
في ا¾عداد والتقيمم



IMAS™ Basic دورة آي ماس - أساسي
�عداد الدورات التدريبية
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أهداف الدورة 
أن يصبح المشارك قادرا على أن:

・يعرف مفهوم ودورالحقائب التدريبية الحديثة في التدريب االحترافي

・يميز أجزاء هيكل الحقيبة التدريبية

・يميز بين الحقائب التدريبية وغيرها من الحقائب ا�خرى

・يعد ويصمم الدورات التدريبية وفق ضوابط ™ISID بكفاءة

・يقسم ويدير وقت اللقاء التدريبي بأسلوب مهني

・يختار ا�دوات التدريبية المناسبة بما يخدم الموضوع التدريبي 

・يكتب أجزاء المذكرة التدريبية بنظام آي ماس ™IMAS بطريقة مهنية

・يحّول المواد النظرية إلى تطبيقات تدريبية ومهنية

・يعالج ا�هداف بطريقة تدريبية

Basic
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IMAS™ Elevated دورة آي ماس - متقدم
لتصميم الحقائب التدريبية وتحليل ا�دوات

أهداف الدورة
أن يصبح المشارك قادرا على أن:

・يدرك مفهوم الحقائب الجاهزة للفرد والمنظمة وآلية التعامل معها 

・يعد ويصمم الحقائب التدريبية بأجزائها الثالث وفق ضوابط ™ISID بكفاءة

・يختار ا�دوات التدريبية المناسبة وتنويعها بما يتوافق مع ا�هداف التدريبية وحجم الممارسة 

・يحدد نسبة حجم الممارسة المطلوبة للمهارة

・يختار أدوار المدرب المناسبة ل§داة التدريبية

・يكتب محتويات الحقيبة التدريبية من دليل مدرب ومذكرة متدرب
    وأدوات تدريبية بمهنية

・يعالج تصميم الحقيبة التدريبية من خالل المراحل الثمانية المتسلسلة
     لتصميم الحقائب التدريبية  

Integrated Matrix Analysis Sheet  

Elevated
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IMAS™ Specialist دورة آي ماس - أخصائي
 ISID™ لتقييم الحقائب التدريبية ومعايير

أهداف الدورة
أن يصبح المشارك قادرا على أن:

 ISID™ يقّيم الحقائب التدريبية وتحديد مالمستها الحتياجات المنظمات من خالل معايير・

ISID™ ومعايير IMAS™ يطّور الحقائب التدريبية باستخدام آي ماس・

・يرفع درجة تصنيف الحقيبة التدريبية لتتالئم مع نوع الصناعة وحجم المنظمة

ISID™ يمارس عمله كأخصائي وحكم معتمد في معايير・
      للحقائب التدريبية 

・يحلل ترابط أجزاء الحقيبة التدريبية الكتشاف عناصر القوة والضعف
      في الحقيبة التدريبية  

Integrated Matrix Analysis Sheet  

Specialist
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IMAS™ Trainer دورة آي ماس - مدرب
IMAS™ لتدريب نظام آي ماس

أهداف الدورة
أن يصبح المشارك قادرا على أن:

・ييّسر عملية تدريب نظام آي ماس ™IMAS للحقائب التدريبية

 IMAS™ يدير ورش العمل والحاالت الدراسية وأطقم ا�دوات الخاصة بنظام آي ماس・

・يستخدم أدوات تساهم في نشره ودخوله عالم التدريب
     والتعامل مع المنظمات

・يتابع أداء مشاركيه قبل وخالل وبعد الدورة

Integrated Matrix Analysis Sheet  

Trainer
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بطاقة العضوية في 
مجلس ISIDTM التحكيمي

شهادة ترخيص
IMASTM مدرب

بطاقة العضوية في 
مجلس ISIDTM التحكيمي

شهادة ترخيص
IMASTM أخصائي  

الشهادات

Integrated Matrix Analysis Sheet  
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شهادة حضور دورة
IMASTM أساسي

شهادة حضور دورة
IMASTM متقدم

شهادة حضور دورة
IMASTM أخصائي

شهادة حضور دورة
IMASTM مدرب



تواصل معنا

Integrated Matrix Analysis Sheet  
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قم بزيارة موقعنا

+1 (778) 318-1044

+1 (604) 909-1666 

+1 (778) 898-5133

info@training-standards.com

training@cglobalc.com

Vancouver, Canada


