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أنظمة ومعايير تصميم التدريب 

برنامج الزمالة
آيماس                 الجديدة - الكندية



مدة البرنامج
30 ساعة تدريبية معتمدة

ويمكن الحصول عليها كدورة ميدانية أو عن بعد

في وقت أصبح فيه التدريب حاجة أساسية ترتكز عليها كبرى المنظمات العالمية لرفع كفاءة كوادرها المهنية 
وفعاليتها، وضمن المعايير العالمية للمهنة، جاءت ™IMAS لتضبط التدريب بأسلوب ممنهج ومتسلسل وفقا لبرنامج 

.ISID™ أنظمة ومعايير تصميم التدريب

إن ™IMAS توفر لك كمدرب أداة ممنهجة ومبسطة تساعدك في إعداد دوراتك التدريبية بطريقة أكثر مهنية، 
وضمن 8 مراحل أساسية لترتقي بأدائك في إعداد وتصميم دوراتك ومناهجك التدريبية في المجاالت المختلفة.

 "Fellow من وضع سيناريو مهني تدريبي مدروس ©دارة اللقاء التدريبي، لذا فإن هذا المستوى "الزميل IMAS™  تمكنك
أساسي لك كمدرب تسعى لتقديم دوراتك التدريبية بأسلوب معاصر  وفق معايير مهنية بعيدا عن االرتجال 

الالمنهجي.

أول خطواتك نحو تصميم المناهج
مع نموذج آيماس المبسط من المركز العالمي الكندي

عن البرنامج
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منهجية البرنامج

المستهدفون

ضمــن مفاهيم تصميم ا°نظمــة المنهجية في 
التدريــب Instructional System Design، تأتــي 
صناعــة  أدوات  مــن  كأداة   IMAS™ مصفوفــة 
التدريــب المعاصــر، والتــي تعالج آليــة جمع عناصر 
الحقيبة التدريبية في صورة متكاملة ومتناسقة 
للتأكــد مــن توافــق هــذه العناصــر مــع بعضهــا 
البعــض لتحقيــق أهــداف التدريــب، ولرفــع كفاءة 

ا°داء لدى المشارك والمدرب والمنظمة. 
 

فهــي تمكــن مّعــد الحقيبــة التدريبيــة مــن وضع 
ســيناريو مهنــي تدريبــي مــدروس وإدارة وقــت 
اللقاء التدريبي ّأياكان موضوع الحقيبة التدريبية. 

ــة  ــة التدريبي ــاء الحقيب ــة بن ــل المصفوف ــا تحل كم
ــي  ــا، والت ــب عالمي ــط التدري ــر وضواب ــن معايي ضم
تتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة ™ISID الخاصــة 

بالحقائب التدريبية. 

• تقييم     • تطوير     • إعداد 

ما هي مصفوفة آيماس ™IMAS؟
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تم ابتكار نظام  ™IMAS كمنهجية خاصة لتنظيم 
وتطوير العملية التدريبية، فهي تمّكن معّد الدورة 

التدريبية من وضع سيناريو تدريبي مدروس ومهني، ©دارة 
وقت اللقاء التدريبي أّيا كان موضوع الدورة 

من خالل 8 مراحل ممنهجة ومتسلسلة.

™IMAS توفر لك  كل ما تحتاجه ©عداد الدورة التدريبية 

من خطوات ومراحل في مكان واحد لتسهل عليك 
ا©عداد والتحليل والتعديل.

•المدرب الممارس
•المعلم

•المشرف التربوي
•المطّور ا°كاديمي

•معّد ومصمم المناهج التدريبية
•موّظف تطوير الموارد البشرية
•المستشار في أنظمة التدريب

•كل من يهتم في مجال التدريب
   (إعداد الحقائب التدريبية، تقييم الحقائب التدريبية)



لماذا آيماس ™IMAS؟
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•مهما كان نوع التدريب الذي تقوم به منظمتك، تستطيع مع ™IMAS 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 اكثر جدوى في التدريب. 

•ترفع مستوى ا°داء المهاري لدى المشارك Performance:  بتنوع اأدوات
   التدريبية المتوافقة. 

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

•تضبط جودة التدريب وتصميم المناهج.

•تحقق تنمية مستدامة بحقائب منظمة مدروسة وطنية أو دولية 
   يمكن تعميمها. 



・
・
・

المصفوفة المتكاملة °نظمة المناهج التدريبية
Instructional Matrix Analysis System
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أبعاد آيماس ™IMAS المهنية

 IMAS™ طول
   التخطيط الوقتي والمحتويات ا°ساسية التي تغطيها    

   الدورة ضمن ا©طار الزمني. 
. IMAS™ من خالل مصفوفة   

   طول ™IMAS = الطول الزمني للدورة التدريبية
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IMAS™ عمق
   طريقة معالجة المحتويات ا°ساسية ضمن  ا°دوات 

 ISID™ Guidelines المناسبة من خالل المعايير الدولية   

   عمق ™IMAS = فعالية الدورة التدريبية وعمق تصميمها
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 IMAS™ عرض
IMAS™  أسلوب الكتابة المهنية والعرض للجمهور من خالل هيكلة محتويات الحقيبة التدريبية وفقا للمراحل الثمانية لـ

عرض ™IMAS = المخرجات النهائية للحقيبة التدريبية با°جزاء الـ 3  (مذكرة المشارك، دليل المدرب، ا°دوات التدريبية)

مذكرة المشاركا�دوات التدريبيةدليل المدرب 



أهم الموضوعات:

التطبيقات وا�هداف الرئيسة

•عضوية برنامج زمالة أنظمة ومعايير تصميم 

 ISID™ Fellow التدريب    

•يمكنك الحصول على هذا البرنامج كدورة 

   ميدانية بالتنسيق مع إدارة البرنامج، أو عن بعد

• برنامج تدريبي مسجل ومعتمد من المركز 

    العالمي الكندي لالستشارات

   والتدريب ®CGC / كندا

•تمنح شهادات هذا البرنامج مباشرة

   من ®CGC / كندا

بعض مميزات البرنامج
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IMAS™ ما هي آيماس•
IMAS™ عناصر وأجزاء آيماس•

IMAS™ أبعاد آيماس•
 IMAS™ مراحل إعداد المنهج التدريبي وفق نظام•

•أخطاء التدريب الشائعة.
IMAS™ مراحل تقييم الحقائب بنظام•

أن تصبح كمشارك قادرا على:
•قراءة وجه آيماس ا°مامي

•تحليل ومعالجة ا°خطاء التدريبة الشائعة
IMAS™ التعرف على مراحل تقييم الحقائب التدريبية  بنظام•

•التعرف على مراحل إعداد المناهج التدريبية الثمانية
•تصميم ساعة تدريبية بنظام ™IMAS المبسط



من سيدرب البرنامج

•مذكرة منهاج زمالة أنظمة ومعايير تصميم التدريب.
•متابعة مستمرة لمدة عام.

•شهادة حضور دورة "الزميل - Fellow" من المركز العالمي الكندي.
•عضوية برنامج أنظمة ومعايير تصميم التدريب ™ISID  (بعد اجتياز 

   اختبار الكفاءة).
•شهادة اجتياز وكفاءة إضافية (زميل) مجانية لمن يجتاز اختبارات 

   الكفاءة بنسبة 70%.

ما ستحصل عليه كمشارك
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المدربون المعتمدون المؤهلون حول العالم
والحاصلون على ترخيص تدريب نظام

ISID™ Fellow زمالة أنظمة ومعايير تصميم التدريب
cglobalc.com  من المركز العالمي الكندي



ال يتضمن هذا البرنامج

أنصح كل مدرب سواء أكان قديما أم جديدا أن يطلع على نظام 
آيماس، فالموهبة مهمة جدا لكنها تحتاج إلى ميزان منهجي 

لتطورها وارتقائها. لم تأتي آيماس من خالل خبير أو عبر قراءة عابرة 
لكتب التدريب، ولكنها منذ عام  2007 حظيت بعقول رائدة 

وابتكارية ودقيقة من كندا والعالم لتجمع أهم ما يحتاجه من 
يريد أن يتخصص في علم ومهنة التدريب. ابتكار آيماس المسجل 
باسم المركز العالمي الكندي والذي تشرفت بريادته أصبح اليوم 

ISID™  جزءا من مظلة المعايير الدولية للمناهج التدريبية
 والتي بدورها محط عيون أي متخصص

في التدريب.

رسالة المؤسس 
المستشار محمود التايه

•مراسلة برنامج أنظمة أنظمة ومعايير تصميم التدريب 
isid@training-standards.com  على إيميل    

    ©نهاء اختبارات المرحلة.

•البدء بدخول عالم التدريب من خالل المباشرة بإعداد 
    دورة تدريبية وفق معايير ™ISID ، تتضمن مذكرة متدرب 

    بنظام ™IMAS وأدوات تدريبية

•التنسيق للحصول على دورة مصمم مناهج تدريبية 
    بنظام ™IMAS من المركز العالمي الكندي مما يؤهلك 

    لالرتقاء إلى مصمم مناهج - معتمد

ما هو متوقع منك بعد البرنامج
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•الوجه الخلفي لـ ™IMAS والذي يلخص ويحلل المعطيات 
    العامة للحقيبة التدريبية (كونه في مستوى مصمم 

(Instructional Design  مناهج تدريبية     

•تحليل وتقييم الحقائب التدريبية 



+1 (604) 909-1666 

isid@training-standards.com

+1 (778) 898-5133

Vancouver, Canada

612

cglobalc.com

training-standards.com


