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 في قائمة المدربين      ك، ووضع اسم   Certified Trainer (CT) الحصول على لقب وشهادة مدرب معتمد        �
 في موقع األكاديمية      المعتمدين   

MHRDAالبشرية واستعمال لقب        عضوية مجانية مدى الحياة في األكاديمية البريطانية لتطوير الموارد                        �

 من معلومات اتصال وسيرة ذاتية            ك على موقع األكاديمية تشمل كافة المعلومات الخاصة ب               كصفحة خاصة ب �

 موقع األكاديمية       فيعرضها  تدربها و  تدخل الدورات التي س      ت ستطيع أن     ت حيث   كصفحة لجدول التدريب الخاص ب       �

) CD على  بوينت     باور( مادة تدريبية لثالث دورات         �

سيحصل مشاركو دورة تدريب المدربين على           .  أيام 3-1ثالث دورات مدة كل منها تتراوح بين          ل المادة التدريبية        �
: الدورات هي    . CD في قرص مدمج   بوينت    باور المادة التدريبية لهذه الدورات الثالث على شكل ملفات                  

ا����� ا
	��ا����        �

�� ا����دة  �

أدوات ا���دة ا����       �
 ����	                        ��� ا�.ورات �2).ر��0 ا�)/�).(� ��-  ,)�&  +�* ()'&%$ إ"�!  ه�ا�.ورات 0/. ��5%$ !���4ة آ).ر��0          ه

  �).(�/!.

� ا�.ورة �2).ر��0 ا��.د وا�);����� :92 +. 	�اء، وا�/�!��2                   �� �� !��ل ا����0  وا��/�2$، و!.(�ي ���(�                 -))> ه
.���/2$ وا��.ر(C        ا�)@	��ت ا����0(  وا��/�2)� ، وا
	�?�ر(��، وآB !� �%� اه�)�م 0                         و!�@و�� ا�)�ارد ا��?�( ،       

/. م "��� �,�رة ا�+*	ث "� �)�!�ت ا�&��%          . دورة "�! ة ه� ا�و�� �� �	��� ������ ا������ �� و��
	�� وأداء            
. و"��ل وأ�
�=6، و>;� ا�7
�ذج "� ا�& ر!8 و���را/6 و"7	�6، ��34	ب وا01                  

� ا�@ي         �
� ا��.�+A&م ا��

�C ا� ورة ��Bه&&/0�&!                  �Dز�� ��,+0 � ر�� �*&�"� ��� در
& رب اآ&�Fب ا�
��رات ا��� 
               H ���" ج�I&
.� � ر�� �*&�"�     ����� �� ا�
��"� ا�7)�!� وا��
��� وا�داء، و��3	ن ا�

    �� �Kي ا� ورة ��� أآ	1000/*&    �� �K20 ��!*�، وأآ              %�
� ا�&��% وا�& ر!8 وأ���3+6 و=�6O، و/," ��
�� �Dذ	
� 
           Pذ� ��Qداء وا�&.��%، و�. ا� ورات، وآ&��� ا�ه اف، و"7	ن ا

8 �
	ذج "��ل �&.��% ا�
 رب     FH ر��� &
� ا��	�+�	/� ���ض      إآUFو!&% /U�VF ا�7.�ط ��� �����S      .  !&% /.��% ا�" 
      U��*&ر�� وا��.

�Z ا�
& ر���      –ا�V� م	�� ��	! Pو!&% ذ� .


�% و/7\�@ أ"�U ا�+�ا�S ا�& ر!+�� ��  إآ
��P ��@] ا�,/ �� ��
 ورة �+���ة3&&

صبوا مدربين مقتدرين ويتمتعوا بكفاية عالية في                الهدف األساس لهذه الدورة هو إعداد المشاركين فيها نظريا وعمليا لي                   
ت، وتقديمها، وتقييمها، على أسس علمية                تحليل الحاجات التدريبية، وتحديد األهداف التدريبية، وتصميم الدورا                          

.   وبمهارات عالية المستوى شكال ومضمونا          

ة  
ظ
فو
مح

ع 
طب

 ال
ق
قو
ح

C
o

p
y
ri

g
h

t 
©

2
0

1
1

 A
lp

h
a

 T
ra

in
in

g
 U

K
 L

im
it
e

d

دورة / ر!8 ا�
 ر��� 
��� در�D ����� �� ا�
��"� ا�7)�!� وا��
���  إذا أردت أن /�	ن � ر�� �*&�"�

!!! "^�B P /*&�ج إ�� أي دورة أ>�ى ��Q ه@] ا� ورة وا�داء "� ��Vل ا�& ر!8


� ه@] ا� ورة؟�

ا�� ف ا���م �� ورة

� ه@] ا� ورة؟ " 6��� U,*&3 ذا��

 Trainingد البشرية ونموذج الجدارة التدريبية               تم تصميم البرنامج حسب معايير األكاديمية البريطانية لتطوير الموار                       

Competency Model  TCM  

، ويتم تسجيل النقاط على         ) Trainer Assessment Model (TAMيتم تقييم المتدربين حسب نموذج تقييم المدرب               
.  ويتم ذلك يوما بيوم لجميع المتدربين             – في الكومبيوتر لغرض المقارنة والتحليل               إكسل برنامج  

يبين أداء المدرب موضحا فيه الجوانب التي تحتاج إلى تحسين في                   )  الشكل المجاور    ( ينتج عن نموذج التقييم مخططا          
.  األداء   

��Oس أداء ا�
 رب "� �����S / ر!8 ا�
 ر���  

البرامج العامة  
تدريب المدربين  

البرامج العامة  
تدريب المدربين  

البرامج الداخلية   
تدريب المدربين  

البرامج الداخلية   
تدريب المدربين  

حسب الطلب 
تدريب المدربين  

حسب الطلب 
تدريب المدربين  

تجزئة الوقت
تدريب المدربين  

تجزئة الوقت
تدريب المدربين  



�)�!� ا�&��%   : 2ا�	H ة   ����
 �)�!� ا�&��%  2.1

�� ه	 ا�&��%؟ �� ا�@ي ُ!�ّ�% و�� ا�@ي ُ!&��%؟  �
�، �Hآ�: /,e�7 ��	م و�B�Vت  ��&��%�\=�� ،�"���
�%f��&ا�&���% وا�  ��	ق : �7)��Fا� ،%�ّ�
ا�
	1	ع، ا�
&�ّ�%، ا�
�7*�7  ا�&��%، 3ُّ�% ا�&�ّ�%�
�.�و�� ا�&��% وأ3+�����
ا�7)�!� ا��F	آ��، ا�7)�!� ا�
��"�� وا�7)�!� : �)�!�ت ا�&��%�

��i�7+ا�  

 أ�
�ط ا�&��%  2.2 
�6�i�3ط ا�&��% وو�
أ�
VARKا3&+��ن  "�رك  �

آ�ري) �
	ذج ا�+,�� (-�
	ذج أ�
�ط ا�&��% �
 =�ق ا�& ر!n ا�
\��� -أ�
�ط ا�&��% �

�V���� o ا�
��	��ت -أ�
�ط ا�&��% �� 

o ا�Ip,�� ا�
��"��-أ�
�ط ا�&��% ��  

آ	�8   – دورة ا�&��%   2.3
 ��&��%آ	�8دورة  �
  آ	�8أ�
�ط ا�&��% �ـ �
)  آ�e ���ف(آ�e ُ� رك �
� S���� eآ�)%�\� eآ� (
��+!�V&ة ا�&��% ا��iدا
 وا�&I,,�ت ا� را��3آ	��8
	ذج �


\	رد   ه	�� – دورة ا�&��%   2.4�  
� � و�
\	رد�
	ذج  ه	�
و�
\	رد وأ�
�ط ا�&��% ��	�� آ	�8�.�ر�� ��� ��اUH دورة �

�ط ا�&��% LSQا3&+��ن ��� 

�   – دورة ا�&��%   2.5uر���
4MAT®ا��3س ا�7)�ي �7)�م �

� o
� U�� �+3�7

�ط ا�ر��� ا����F�i، و=�ق ا�& ر!n ا���ا
� �pات ا��	AIو;\� ا�
/8��V ا� ��غ�
� �)�م �" %��&�� Zر��"	ر��تا�
�اUH ا

 /���% ا��+�ر  2.6
�)�!� /���% ا��+�ر�
  �	��n ����	م�
	ذج �
���D	Dو ا�+� ا ��D	Dرا ��ا
�&�A+�ت /���% ا��+�ر �
�,�در /*\�C ا�
& ر��� �
�C�\*&ا� yiا	�
��وط ا�&��%�
� �!	A/�\�7,/��
 ��	م، D ول ا�ه اف ا�&���

2.7   Z!�Fا�&��% ا� 
� Z!�Fا�&��% ا�
�C�\*&ا�
ا�
�&. ات ا�@ا/���
H\} وا�D�&3ع ا�
��	��ت�
�Z!�Fة ا�&��% ا��iدا
�Z!�Fا� %��&�� ZF&ا� UHا�
ا�
ت ا�*	اس، /� د ا�@آ�ء–أ8���3 ا�&��% ���\/ 
  /A+�.�ت ا�&���% وا�&��%�

ا�&,
�% : 3ا�	H ة   ����
3.1   �
�% ا�7)�م ا�& ر!+,/ 

� �
�% ا�7)�م ا�& ر!+,/ISD 

� �F
Iذج ا�&�ءات ا�	
�ADDIE


�F �&.��% ا�& ر!�8Iت ا��!	&F
ا�
� �!�p+ارد ا�	
�,\	"� /A	!� ا�

 /*��U ا�D��&HBت ا�& ر!+��      3.2
ا�D��&HBت ا�& ر!+�� ودورة ا�& ر!8 �
ا�Si�&7 ا�
�A	�� �� ا�& ر!8 �

��� /*��U ا�D��&Hت ا�& ر!�8�
�&�A+�ت ا�.��م �&*��U ا�D��&Hت ا�& ر!�8

��� /*��U ا�D��&Hت ا�& ر!�8� UHا��
>A	ات �
��� /*��U ا�D��&Hت ا�& ر!8 �
أ8���3 درا�3 ا�D��&Hت ا�"�اد وا�
|�F3ت�
أ8���3 /.��% ا�D��&HBت�

Z ا�
��	��ت؟ �V� �+3�7
�� ه� ا��Aق ا�

 /* !  ا�ه اف ا�& ر!+��   3.3
ا�ه اف ا��F	آ�� ��& ر!�8
أ�	اع �	ا/S ا�&��% �
 أ"��ل ا�داء–/,e�7 ��	م �
F&	!�ت ا�&��% �
و;e أه اف ا�& ر!8 وا���ض ����7
/��!\�ت أ"��ل ا��F	ك �ه اف ا�& ر!�8
��أ"��ل ا�داء، ا�
	ا;\�ت، :  ��	��ت ا�� ف ا�& ر!+

ا�)�وف 
=�!.� آ&��� أه اف ا�& ر!�8


�% ا� ورات ا�& ر!+��   3.4,/ 
�)�!� ��ض ا���7;� �
 ا�.	ا� ، ا��
���ت، ا�&,	رات، ا�*.�yi:ا�
*&	ى�
3&�
�ل، ا�B&.�ق: ا�داء�Bا�&@آ�، ا
ا�و���، وا���K	!�، وا{�1"�� :  أ���ل ا���ض�
�,\	"� ا�
*&	ى وا�داء�
���
أ�	اع ا3B&�ا/���Vت ا�&���
 ا�
��	��توا/F�[�V&	!�ت ا�
��	��ت �
� U�,\&ا� �!�(�

��� ا�&�+�� ا�
��"�� : ا�� �3 ا�
�+�ة��
�، ا�&��8O ا��	�+�: ا�&��8O وأ�	ا��6�	1	
ا�&��8O ا�

 وH ات ا�&��%  3.5
3&�
�ل �Bات ا�&�ّ�% ا�.���� {��دة ا HوRLO

3&�
�ل �Bت ا�.���� {��دة ا��	��
RIOوH ات ا�

/*��U ا�
��	��ت، /7)�% ا�
��	��ت، : ���A.� ا�
��	��ت�
��ض ا�
��	��ت

�  iا	"RIO و RLO ر��� 
�� 
ه��U وH ات ا�
��	��ت وا�	H ات ا�& ر!+�� �
ا�&,
�%، ا�&A	!�، ا�&7\�@، :  ��اA/ UH	!� ا�	H ات �

ا�&.��%
2±7ا��O% ا�F*�ي �

ا�& ر!8 : 4ا�	H ة   ����
 �&�A+�ت ا�&7\�@   4.1

� 6/�D��&Hر وا	�د ا�* �
ا�.��� وا��V	س �
�  ��� �+3�7
VH% ���� ا���ض وا�
�F"�ت ا�
���K ا���ض، زاو!� ا�	O	ف، آ&e ا�.	ة�
��ا{�1ءة، وا�7)�م ا�,	/

��� وا�+,�!��Fا� Ui�3	ا�
 و��	��� ا�	رC���Oا!� ا��	�Hت �
أ�	اع ا�AI	ط، :  ا�7,	ص و ا��pا0i-  �	!�7 ��ور�

  ،�
O�
��ت ا�&��O%، ا�
�H�Fت ا�+���ء، ا�AI	ات ا��
� ا���� ا{�C��V!�(ا�*�وف ا��+��ة ") o7+(، �.�س ا� %VH

)ا�*�ف

�، ���V ا��	ان: ا��	ان�Q�7&
 ا�
&&��� وا��	ان ا�

ا��	ان

 /. !% ا�& ر!8 4.2
�%���&�� ZF&ات ا�	AIا�
��Fت ا���V�/3&�اBا
�C�\*&اع ا�	أ� ،C�\*&ا� ���
� UHداء، ��ا�ا�&*\�C وا
�C�\*&ت ا��!�(�

	ذج ��	�3��
 ه��ز���غ –  ا�	��i�Oا�*	ا"C وا�*��Dت �
ا�	D	د، اBر/+�ط، ا�7
	: ا� ر"���)�!� �
ا{��Vز، اBر/+�ط، ا�.	ة : ��آ��ن�)�!� �
�C�\*&ذج ا��
/y��A ا�
*&	!�ت �7

 ���رات ا{�.�ء    4.3
� �"��
ا�
�+n، ا��A!.�، �+�ة ا�,	ت، ا�
��	�Oت اB/,�ل�
”  �Oرب ا��V7ة“أ���3 �
!ا�&��8 ��� ره+� ا�&. !%�

�	ر�Vا� U��*/
!أآ+� ��pة أ>�Aء !�/�+�� ا�
. م�
! آ�87V&/ e ا����Aت ا���i�p ا�&� !.Z "��� ا�
. �	ن �
�داء �� ���Fا���دات ا�
!  >&�م ا�&. !%�

4.4   ���3� ���رات ا
� ��7� ���D}���3 وا�/	6�D ا
”  رد ا�\�U“، و ”ا�V	اب“ ، ”ا�F|ال“ : ه�!
�ن=�!.� �
����3�ا{���D �� ا
آ�\�� ا�F|ال �
� ���3�  وا�&.�ر��� ا�&+�� !�ا

4.5    ��+Q�p
 ا�&���Z� U ا�
ا�
Q�p+	ن وا�
�pآF	ن�
� �&p
 ا�
&* ي - آ��K ا�* !� - ا�,��� ا�VI	ل -ا�

 ���3� – ا�� وا�� -  ا��V	ج - ا�
�&�ض ا�
�Vدل -��
� – ا��Hد!� ا���V+�� -  ا��*	ح�	Vم – ا���
 – ا�7ّ

 - ا�@ي !��در �+��ا - ا�@ي !&4>� "� ا�*�	ر -ا�
C�7ل 
 - ا�
&�D% – ا�
�&�ض – ا�
&P�p –ا�@ي !��ر و!��  

�ء � Uا�@ي !��ف آ– U�p7
� ا�
.�  - ا�" n��Vا� 
 �\�Iر –ا�	ا� !�7; – y�@*&
   ا�
�ّ�ج– ا�

 �(H
� �� ورة ".  /�	ن ه�7ك : �&F
�F+8 ا�&*��F ا�
ت أو /����ات أو إ�1"�ت ��� ��دة ا� ورة ��� ! �/

� ��� ا���Hن، /���� ا�
 ر��� . ��H و�>�" %&! �
آ
  .أو � ده%، أو /	��O ا��F�Vت، أو ���ن ا��.�د ا� ورة

�. ��: 1ا�	H ة   ����
ا{�\�ق ��� ا�& ر!8 : 3	ق ا�& ر!�8
�� ه	 ا�
 رب ا��V ؟ �
���&�
دور ا�
��رة ا�& ر!+�� "� ا�& ر!8 وأه
ا�V ارة و�	ا;\�/�� �

�ذج ا�V ارة ��
 ر��� ��
� �!	A&ارة ��& ر!8 وا� Vذج ا�	
� )EOSC (- ����A!�� 
� �!	A&ارة ��& ر!8 وا� Vذج ا�	
� )FAS (- أ!��7 ا 

��� ا���!��� ��& ر!8 �Vذج ا�	
� )ASTD (- ت�!B	ا� 

ا�
&* ة 

	ا;\�ت ا�& ر!8 �� �

	ذج ا�
n�V ا�����ibstpi


	ذج ا�آ�د!
�� ا�+�!V� ����A ارة ا�
 رب ��TCM

TAM/.��% ���رة ا�
 رب ��3&�
�ل �.��س �

/.��% ا�& ر!8    : 5ا�	H ة   ����
 /.��% ا�& ر!5.18
/.��% ا���Iص، و/.��% ا�& ر!8 : ا�&.��% �	��ن�
 /* !  �F&	ى - >A	ات ا�&.��% -ا�� ف �� ا�&.��% �

 - /A	�A< �! ا�&.��% - /* !  ���!�� ا�&.��% -ا�&.��% 
ا�.��م ��
��� ا�&.��%


	ذج (�
	ذج ا�
F&	!�ت ا�ر��� ��&.��% ��P!�/آ����(

�ر:  أF� e�1&	ى >��n ه	�K&3Bا ��  iا���
أ�	اع اB>&+�رات، و�Cا!�ه� و��	��� �
ا�,��H وا�K+�ت �
 ر"Si�&� Z ا�&.��% - إ� اد ا��AI -/.�!� ا�&.��% �

 /.��% ا�
 رب 5.2
اB>&+�ر ا�&*�!�ي�
  ��Oس ا�داء�

     ���
ا�&
�!�7ت واB>&+�رات ا��
!.	م آU �& رب �&. !% ����1 / ر!+���        

15 –  �12
 ة �.�Oد .
��&�@!� ا��ا��D     : ا���ض ا�ول 

وه	 /.��% �\	ي �� ا�*��1!�  

   ���K8     : ا���ض ا�FH رب 

	ذج /.��%      �&.��% أداء ا�� 
 Trainer Assessment Modelا�
 رب  

(TAM) 

     ���
ا�&
�!�7ت واB>&+�رات ا��
!.	م آU �& رب �&. !% ����1 / ر!+���        

15 –  �12
 ة �.�Oد .
��&�@!� ا��ا��D     : ا���ض ا�ول 

وه	 /.��% �\	ي �� ا�*��1!�  

   ���K8     : ا���ض ا�FH رب 

	ذج /.��%      �&.��% أداء ا�� 
 Trainer Assessment Modelا�
 رب  

(TAM) 

�*&	!�ت ا� ورة  
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ي  رسخت هذه الدورة أشياء جديدة في عقلي وأنتجت تغييرا في سلوكي أشعرن            "�
." بالرضا عن نفسي وحبي للتعلم والتدريب   

 بيروت، لبنان   –مدير قسم تنمية الموارد البشرية في مؤسسة النهضة . هادي حمزة

مواضيعها رائعة، وطريقة     . كانت الدورة كحلم وأصبح حقيقة بالنسبة لي     "�
." عرضها أروع

السعودية– جامعة الملك عبد العزيز –معيدة بقسم االقتصاد . حنان عبد اهللا  

ة  دورة تنقلك من عدم المعرفة بأي شيء عن عالم التدريب إلى معرفة كامل   "�
ودقيقة عن كل ما يخص التدريب لتخرج منها وأنت مدرب محترف ومؤهل         

مادة غنية، ومعرفة حقيقية، ومدرب مؤهل بشكل     . لالنخراط في عالم التدريب   
." عالي

 الكويت– خبيرة في علم النفس –ريم الناشي 

فرغم كون هذه الدورة . لقد كانت هذه الدورة ثروة معرفية هائلة لتنمية عقولنا     "�
نية   أسبوعين إال أن كمية ما أخذ من معلومات ومهارات يعادل دراسة مدة زم     

." ومن أجمل األمور في هذه الدورة أسلوب التعامل الراقي جدا للمدرب     . طويلة
مشرفة برنامج توجيه السلوك بمدرسة نور القرآن الكريم  . القحطاني نورة
 جدة-تركي عبد اهللا العجمي مدرب . “أجمل الدورات التي حضرتها على اإلطالق    "

لقد تعرفت بل استقيت من المعلومات    . كانت الدورة مفتاحا ذهبيا لعلم واسع  "�
 سوريا–المدربة رباب الشامي . “التي لم أتوقع بأني سأحصل عليها يوما    

 شرعت لالنضمام إلى هذه الدورة كنت كمن لديه بذرة يبحث لها عن       عندما “�
هل هذه الدورة تمنح الظروف والعوامل الجيدة     : فكنت في تساؤل . عوامل إلنباتها 

فقط   لهذه البذرة؟ فما كان إال أنني وجدت أن البذرة هنا ستصبح شجرة ليس          
 - أستاذة كيمياء  – إبراهيم القصير هنادي “ .مظللة وإنما أيضا مثمرة بإذن اهللا    

السعودية

جديد  فاقت هذه الدورة كل توقعاتي، فقد وجدت فيها كل ما يحتاجه المدرب ال   "�
." والمحترف 

– مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتنمية –مهندس طيران وفضاء . صالح الدين رضوان. م
جدة

على كانت لدي كثير من االستفهامات عن الدورة أهمها أنها لن تكون قادرة    "�
وما أن انتهت الدورة فوجدت  ... تحقيق كل ما ذكر عنها من أهداف ومميزات      

 أن ما تحقق لي فيها فاق كل ما ذكر وتجاوزه حتى أصبح حقيقة وعلى أرض    
."الواقع

 جدة– إعالمي وصحفي –خالد القرني 

معلومات وافية،  . وجدت في هذه الدورة عمقا في المحتوى وتميزا في األداء      "�
." ومعارف قوية البد للمدرب أن يتعلمها ويتقنها   

 اإلمارات- مدير مركز الوسام للتدريب –معتز عبد الحي عمر 

هذه . كانت دورة تدريب المدربين نقال من عالم المجهول إلى عالم المعلوم    "�
الدورة تمثل ذلك المسار الصحيح الذي من خالله أحقق أهدافي في مجال        

." التدريب إن شاء اهللا  
 شركة جنرال موتورز–هشام عويضة 

والمدرب هو أداة اإلبداع التي        . أصبح التدريب اليوم هو السالح الماضي للتغيير       "�
."تقدح زناد هذا السالح، وهذه الدورة تعد بمثابة منصة االنطالق           

 الخطوط السعودية –رئيس تنمية الموارد البشرية   . نبيل عبد الرحيم الرفاعي . م
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أكبر مؤسسة لتدريب المدربين في الشرق األوسط           

 كيه للتدريب    يو ألفا 
، دبي، اإلمارات العربية المتحدة 120385: ب.  ص

 6993 351 (04) 971 +: هاتف
6994 351 (04) 971 +: فاكس

dubai@alphatraining.co.uk:  بريد إلكتروني

www.alphatraining.co.uk: موقع اإلنترنيت 
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لمديري الموارد البشرية ومديري صممت هذه الدورة 
 بالمهارات الالزمة التي يحتاجونها للقيام    هملتزويدالتدريب 

 أعلى النتائج   والحصول علىبإدارة التدريب بكفاءة وفاعلية 
الدور االستراتيجي الجديد  تغطي الدورة  .من عملية التدريب

الوظائف اإلدارية والفنية لمدير التدريبو، لمدير التدريب
إضافة إلى األساليب الحديثة في تقييم المردود االقتصادي  

. للتدريب
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! كيف تختار البرامج التدريبية الفعالة لموظفيك 
 الذي طورته TNAS  نظام تقييم االحتياجات التدريبية     يهدف 

مساعدة مديري الموارد البشرية ومديري التدريب إلى ألفا 
تعرف بدقة على من يحتاج التدريب، وما   على ال والمدربين 

بالتالي   و  وما مقدار هذه الحاجة، هو التدريب الذي يحتاجه 
التأكد من وضع االستثمار في التدريب في مكانه الصحيح  

. البرنامج يعمل على اإلنترنيت   .وعدم تبديده 

 �&* !  ا�D��&HBت ا�& ر!+��      �TNAS)�م    �&* !  ا�D��&HBت ا�& ر!+��      �TNAS)�م   

تحفيز المدربين والمؤسسات  و ،تمييز التدريب الجيد عن غيره   إلى IQSTيهدف نظام 
 الجودة واألداء التدريبية على التطوير والتحسين ودفعهم لالرتقاء لمستويات عالية في 

تعزيز المصداقية والمهنية ، وتحسين الخدمات التدريبية والتعليمية  والمتميز، 

  حيث يمكن . نظام متطور إلجراء االختبارات على اإلنترنيت  
للمعلم أو األستاذ أو المدرب إدخال أسئلته في الموقع، وإعطاء 

 من أي بأداء االختبار  القيام حق الدخول للطالب أو المرشح
 ومن دون ، والحصول على النتائج والعالمات في الحال،  مكان

، وإضاعة الوقت في تصحيح  الورقيةالحاجة إلى االختبارات  
للمدارس والكليات والمعاهد التدريبية وشركات    .اإلجابات 

.التوظيف والموارد البشرية وغيرها
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