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بـرنــــــــامج

اصنع عالمك التدريبي

Make Your Global 

Training

بسم هللا الرحمن الرحيم

ا نفس الحقيبة الجاهزة كالنبتة الصناعية له

الشكل دائما  

الحقيبة الجاهزة 

كالنبتة الصناعية 

لها نفس الشكل دائما  



:مقدمة

التيللمادةكمستهلكالمدربمعاملةإلىالتدريبية،للحقائبالتقليديالتصميميميل

للمدرب؛ةبالنسبكبيرتحد  تشكلالصلبةالتصاميمهذهومازالتكانتوقديقدمها،

الجامدكلالشبنفسدائما  لُتستخدمإعدادهاتمفقدالسيماالمرونة،منخاليةألنها

يومالعالمأنهيالثغرةهذهتواجهالتيوالمشكلةعليها،الحصوليريدمنكلمع

تخطىسيمافسرعانحالهعلىيبقىشيءالوألنتهدأالالتيبالمتغيراتمليء

.للنموقابلغيرتعليميأوتدريبيبرنامجأودورةأيالزمن

بيةالتدريوالمادةالمتدرببينفالعالقةمحاضرا ،أومعلما  أومدربا  كنتومهما

عالقةوإن..الحقا  برنامجكنجاحومدىمالمحسيحددماهيوإعدادهابتصميمها

مية،التعليأوالتدريبيةالعمليةمخرجاتإضعافعلىقادرةالنوعهذامنسلبية

حدعلىوالتعلمالمعرفةوتعمقتسرعالعالقةهذهإيجابيةتماما  العكسوعلى

.سواء

حمطروكسؤالولكنومكان،زمانلكلتصلححقيبةتصميممنكالمطلوبليس

ثنائيا  مزيجا  أستخدمكيف...الجميعيناسبأنيفترضالذيحلعنالبحثأثناء

فيألبلغــالعصرلغةباتتالتيــالبرمجةومنالتدريبوتصميمإعدادمن

اسعةومجموعةتوفيرمعالتدريبيالهدفلتحقيقالمرجوة؛النتائجإلىالنهاية

؟؟االحترافيةالمعاييرمندرجةأعلىوعلىالخياراتمن

اواألكثراألحدثالدليل(التدريبيعالمكاصنع)البرنامجهذايعتبر عالميفإبداع 

.شخصيبشكلوالتعليميةالتدريبيةالحقائبوتصميمالتدريب

التدريبعملياتوإعدادتصميماحتراففكرةعلىاألولىبالدرجةيعتمدفهو

خطوةئهابنامراحلمعاألساسية،بمكوناتهاالحقيبةإعدادأسسعلىالقائموالتعليم،

أولىنمالتدريبلتخطيطمساعدةنماذجمناألدواتكافةتوفيرإلىباإلضافةخطوة،

االتدريبيةلرحلتهمالمتدربينوتحضيرانتباهجذبمنمراحله، ياغةبصومرور 

رق،ط،نشاطاتبتوفيرووصوال  قياسية،وبمواصفاتاحترافيبشكلاألهداف

تدريبي؛الالمنهجنواةإلىالمتدربينفكرتوجهتفصيليهوخططسلوكيات،إرشادات،

بيالتدريالبرنامجمنالمرجووالهدفالمطلوبةالمعرفةإلىالوصولفيلتساعدهم

.والتعليمي

يقدممشروعتشييدمناألولىاللبنةليكونالبرنامج؛هذاابتكرناقدهللا،وبعون

صميمتلتطويرالعربي،الوطنفيوالتعليمالتدريبمحترفيمناآلالفإلىالدعم

.سهولةأكثروحتما  فاعليةأكثروجعلهاوالتعليمية،التدريبيةالعملية

ازإحرعلىحريصومعلممدربلكلالنجاحسيحملالبرنامجهذاأنثقةعلىونحن

...مهنتهفياستثنائيةنتائج

وهللا ولي التوفيق

فريق العمل



التعريف ببرنامج

اصنع عالمك التدريبي

Make Your Global Training

متطلبات تشغيل البرنامج

الـإصداراتجميععلىيعملالبرنامجwindowsنواةوعلى

.64bitو32

الضرورةعندالدقةورفعالشاشةإعداداتضبطيستحسن.

األقراصمحركعلىفارغةمساحةوجودDغيغا5أدنىحد

.بايت

أقراصمحركوجودعدمحالفيDومشاهدةقراءةفيرجى

.بذلكالخاصالمرفقالملف

أجهزةكافةعلىالبرنامجيعملPCالمحمولةوالكومبيوترات

.MIMIـوال

منالحالياإلصدارفياألندرويدأنظمةعلىالبرنامجيعملال

.البرنامج



البرامج المطلوبة

برنامجOFFICEأدنىحد2013إصدار.

برنامجAdobe reader(الـعلىنسخةيوجدCDالبرنامجلتحميل).

driverالـبالطابعاتخاصPdf(الـعلىنسخةيوجدCDلتحميل

.(البرنامج

الملفاتضغطفكبرنامجWinrar(الـعلىنسخةيوجدCDلتحميل

.(البرنامج

لنظاماإلصداراتبعضفيالفيديوهاتبتشغيلالخاصةالبرامجعملمنالتأكد

windowsعلىللضرورةرامجبالهذهأحدتحميلتموقدCD.

:مالحظة

الـمنالسابقةالبرامجتحميلCDعلىالبرامجهذهوجودحالفياختياريهو

.جهازك

مكنيكفيروساتالبرامجبعضمعتتعاملللفيروساتالمضادةالبرامجبعض

يأعطلديكالفيروسمضادمنرسالةظهورحالوفيالبرنامجتحميلهائأثنا

.وبثقةبرنامجنابتحميلالسماح

دريب مع تحيات قسم الدعم الفني في مؤسسة القاسم لمعايير جودة الت

.يرجى عدم التردد في التواصل مع قسم الدعم الفني

م الفنيأليَّة معلومات ومساعدة يرجى عدم التردد بالتواصل مع قسم الدع

Email: marketing@q-training.edu.sy

+963-993358472: واتس

رحلة موفقة مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح



تحميل البرنامج: أوال  

:البرنامجتحميلخطوات

.السواقةفيبالبرنامجالخاصالسيديادخل-1

.تلقائيا  البرنامجتثبيتليبدأSetupعلىاضغط-2

ورظهالمحتملمنالملف،وظهورالتحميليتمريثمااالنتظاريرجى-3

إصداراتفياالختالفاتأحيانا  سببهوهذاوتابع،تكترثفالخطأرسائل

.Windowsالـنسخ

ولألالجهازعلىالعملبعنوانملفيظهرالتثبيت،مناالنتهاءبعد-3

برامجالالبرنامج،تشغيلمتطلباتالتفعيل،خطوات:الملفيشرحمرة،

.المطلوبة

أيقونةالمكتبسطحعلىلديكوسيظهرالمعلوماتملفأغالق-4

MAKEالبرنامجواسمالمؤسسةشعارعنعبارةوهيالبرنامج
YOUR GIOBAL TRAINING.



النسخبعضفيويالحظالبرنامج،تشغيليتمالرمزعلىالضغطعند-5

الفيروساتمضادنسخةحسبوذلكبالتشغيل،السماحرسالةظهور

.جهازكفيوالحماية

ويجبمسجلةغيرالنسخةبأنرسالةستظهرالبرنامجظهورعند-6

.تشغيلها

مزرعلىلتحصلآبالواتسأواإليميلإلىلكظهرالذيالرقمارسل-8

.التفعيل

Email: marketing@q-training.edu.sy

+963-993358472: واتس

.للبرنامجالرئيسيةاللوحةلكلتظهرالتفعيلرمزأدخل-9



تثبيت البرنامج على أجهزة الكومبيوتر 

(C)المحتوية على هارد مكون من قسم واحد فقط 

:التاليةالخطواتباتباعالبرنامجتثبيتيتم

Myايقونةعلىللماوساأليمنبالزرنضغط-1 Computer،لتظهر

Managerإدارةمنهانختارمنسدلة،قائمة

هريظ.األقراصإدارةالتخزين،نختارالكومبيوتر،إدارةنافذةتظهر-2

وهوEوالرمزالسواقة،وهوDوالرمزالهارد،وهوCالرمزلنا

.الفالشة



<FإلىDمنالسواقةرمزبتغييرنقوم-3

الثانيالقسمبمثابةوتصبح.DإلىEمنالفالشةرمزتعديليتمثمَّ -4

حموضهوماوفقالفالشةعلىالبرنامجتحميليتموبعدها.الهاردمن

.سابقا  

:هامةمالحظة

فياللغةإعدادضبطإعادةيرجىرموز،بشكلالعربيكلماتتظهرقد

أنبدوالالعربية،اللغةالمفضلة،اللغةإعدادات،قائمةمنجهازك،

.يةالعربباللغةلديكالتطبيقاتتظهرحتىاألولىاللغةهيتكون



1

اللوحة الرئيسية للبرنامج

:وهيقوائم،عدةمنللبرنامجالرئيسيةالواجهةتتكون

.التدريبيةالحقائب-1

.األنشطةمكتبة-2

.الداعمةاألدوات-3

.المتدربينبيانات-4

.مساعدة-5

.الداعمةالبرامج-6

دأحعلىالماوسمؤشروضعلدىبأنهويتميز.السريعاألدواتشريط-7

.األيقونةهذهوظيفةتظهرله،المكونةااليقونات

123456

شريط األدوات السريع



شرح القوائم

:التدريبيةالحقائبقائمة-1

:وهيخياراتعدةتتضمن

.جديدةتدريبيةحقيبةإعداد-أ

.سابقةتدريبيةحقيبةمتابعة-ب

.حقيبةملفعنبحث-ت

.بوربوينتإلىتحويل-ث

.PDFإلىتحويل-ج

.الدورةتقييمات-ح

.الدورةملخص-خ

.وماليفنيعرض-د

.خروج-ذ



إعداد حقيبة تدريبية جديدة-أ

بطاقة التعريف بالحقيبة التدريبية-1

.ةالتاليالبطاقةلنافتظهرجديدة،تدريبيةحقيبةإعدادعلىنضغط-1

تفعيليتملنأنهإلىاالنتباهويجببالتدريج،المطلوبةالمعلوماتنسجل-2

.بالترتيبالحقولكافةتعبئةقبلاألخيرةالحقول

.األولالمحوربطاقةإلىلننتقلجديدة،بحقيبةالبدءزرعلىنضغط-3

:يليبماالتدريبيةبالحقيبةالتعريفبطاقةتتميز

.التدريبيةبالمؤسسةأوبك،الخاصالشعارإضافةإمكانية-

.محاور(10-1)بينتتراوحمحاورعدةإضافة-

.المحاورعددحسبالتدريبيةللدورةتصميمإضافة-

.الساعاتوعدداأليامعددتحديد-

الشعار

متصمي

اضغط للبدء بحقيبة جديدة



:الدورةمخططتصميمبطاقة-2

رتك،دو لمحاوربسيطنموذجاختيارالبطاقة،هذهخاللمنتستطيع
.المحاورعددمعيتناسبوبما

المحاور،عددحسبالمتاحةالنماذجعددسيظهردورة،اختيارعند
دىأحاختياركوبعد،"نموذج"كلمةعلىالضغطعندمشاهدتهايمكن

ثمومنحفظهوسيتمكصورة،التصميمحفظعلىاضغطالنماذج،
.دورتكملفضمنعرضه

جمعالبطاقةمنالدخولعندللدورةفقطواحدتصميمحفظسيتم
.الحقيبةتصميم

خاللمنذلكيمكنإضافية،تصميماتعلىبالحصولالرغبةحالفي
سيتمو الرئيسيةاللوحةفي(الورقياتتصميم)الداعمةاألدواتقائمة

.الدورةمجلدفيستختارهالذيباالسمحفظها



المحاورإدخالبطاقة-3

مةمصموهياألول،المحورببطاقةالمتعلقةالمعلوماتبإضافةنبدأ

القوائمفيالداعمةاألدواتقائمةراجع)التسعغانغخطواتحسب

تباه،االنجذبتتضمن،والتيالتالي،بالشكلوالموضحة(الرئيسية

المحور،أهدافللموضوع،للتحضيرستسألهمماذاالمحور،مقدمة

إضافةنايمكنكما.للخارجونقلتعزيزاستنباط،تمرينتعزيز،تمرين

.وفيديوداعمةوقصصمقولة،



تراجع

:البدءقبلنشاطاختياربطاقة-4

لكليةالعلمالمادةبإعطاءالبدءقبلنشاطباختيارالبرنامجيسمح•

.الموضوعمحاورمنمحور

نشاطالختياراضغط»عبارةعلىالضغطخاللمنذلكيتم•

فوصالمتضمنةالبطاقةلتظهربالشكل،موضحهوكما،«البدء

زرعلىنضغطثم.والمدةوالمستلزمات،واإلجراءات،النشاط،

.النشاطإضافة



:االنتباهجذبعنبحثبطاقة-5

انتباههم،ولتضمنالخطوات،أهممنهوجمهورك،انتباهجذب

:منهانذكراالنتباه،لجذبأدواتعدةتوجد

مثيرةحقيقةبذكرأوللتفكير،ومحفزمحيربسؤالالبدءالقصة،

لمشكلةحلولتقديمالتعلم،علىالمتدربينفضولتحفزلالنتباه

مالتعليطريقعنتصحيحهليتم)خاطئبعملالقيامموجودة،

.الموضوعأهميةذكر،(الحقا  
ة،قص):التاليةالخياراتأحدىالبحثمربعمناالختياريمكنك

،اختياركمناألولىاألحرفبكتابةوذلك.(جدليموضوعسؤال،

.البحثزرضغطثمومن
لتثبيتاضغط)زراضغطموضوعكيناسبمااختياركوعند

.(اختيارك

ألهمستسماذا:منلكلأمثلةإضافةإمكانيةالبطاقة،هذهتتيحكما

ونقلزتعزياستنباط،تمرينتعزيز،تمرينللموضوع،للتحضير

لبرنامج،باالمرفقةالمكتبةمنمناسبا  تراهمااختيارويمكنللخارج

.ياراالختوثبيتإضافتها،يمكنأمثلةزرعلىالضغططريقعن



:لموضوعكصورةإضافةبطاقة-6

مناخترزرعلىالضغطخاللمنالمحورلمقدمةصورةإضافةيمكن

.عندكمنصورتحميليمكنأولموضوعك،مناسبةصورةالمكتبة

:السابقةبالمعلوماتالتذكيربطاقة-7

وع،للموضلتحضيرهمستسألهمماذالبندأسئلةمجموعةلديكتتوفر

أمثلةزرعلىالضغطخاللمنلموضوعكمناسبهومااختيارويمكنك

.تثبيتهاثمإضافتها،يمكن



بع العمل 

:الفرعيةالعناوينبطاقة-8

ماكفرعي،عنوانبكلالخاصالشرحإدخالالبطاقة،هذهفييجب

ولوصلتسهيلتمرينوكذلكللموضوع،داعمةصورةإضافةيمكن

اختيارالممكنفمنال،أمالتمارينباختيارلكمفتوحوالخيار.الفكرة

.لآلخراالختياروعدممعينفرعيلعنوانتمرين



:تمرينعنبحثبطاقة-9

.المرافقةاألنشطةأوالتمارينهوللمادة،إضافةدورتكيميزماإن

أنماط:حسبوذلكوالتماريناألنشطةمنمجموعةتصميمتموقد

داعمةالاألدواتقائمةراجع)التمثيليةواألنظمةكولب،عندالمتعلمين

.دوراتكفيلكداعما  لتكون؛(الرئيسيةالقوائمفي

أيمعيتناسببماتصميمهاتمواألنشطة،للتمارينأنواع3توجد

:وهيلشريحتك،األنسباختيارسوىعليكومانشاط،

.المضمونعرضتمارين•

.األداءاستنباطتمارين•

.المراجعةتمارين•
,.مراجعةأوأداءاستنباطأومضمونعرض:البحثمربعفياكتب
ثبتثم.البحثزرنضغطثمومنفقط،حرفينأولكتابةيمكن

.البطاقةأسفلالظاهرالزرمناختيارك



:ونقلتعزيزبطاقة-10

معاسبيتنبماللمحورالختاميةالصيغةاختيارالبطاقةهذهلكتتيح

.لذلكداعمةأمثلةعدةتوجدوالمستهدفة،والشريحةالمحورموضوع

:المحاورإدخالبطاقةتتميز

ماإضافةبإمكانيةبالشكل،موضحهوماوحسب

:يلي

.البرنامجمكتبةمنمقولة-

.مكتبتكمنأو،المكتبةمنفيديو-

،فكرتكتدعم،المكتبةمنقصصاختيار-

.المناسبةاألوقاتفيوتستخدمها

تثبيت

مقولة

فيديو

قصة



بع العمل 

:فيديوإضافةبطاقة-11

امجالبرنمكتبةفيالمثبتةاألفالممشاهدةمنالبطاقةهذهتمكن

ةببساطويمكنكالجدول،فيالفيديواسمعلىالضغطبمجرد

.دورتكبياناتإلىاضافته

قويخلالفهم،يسهللموضوعك،الداعمةالفيديوهاتوجودإنَّ 

منأكثراراختيبعدموننصحمتدربيك،عندوالتحفيزاأللفةمنجوا  

.التدريبيلليومواحدفيديو



بع العمل 

:مقولةإضافةبطاقة-12

ويمكنكالمواضيع،كافةمعومتناسبةمتنوعة،مقوالتمجموعةتتوفر

.بةالمكتإلىجديدةمقوالتإضافةيمكنككمالدورتك،مناسبهومااختيار

:قصةإضافةبطاقة-13

،الدوراتموضوعاتلكلوداعمةهادفةقصصبمجموعةالبرنامجتزويدتم

.العلميةللمادةمناسبا  تراهمااختيارويمكنك



:المحاوربطاقةفيالمدرجةالمعلوماتتثبيت

صورةيرتغيونالحظالبيانات،تثبيتزرعلىنضغطالمعلومات،لتثبيت

.حفظصورةإلىالشرطي

زر تثبيت البيانات

،األخرىالمحاورإلىننتقلاألول،المحورمعلوماتإدخالمناالنتهاءبعد

كاملدإعدامناالنتهاءيتمأنإلىالسابقة،الطريقةبنفسالعملونتابع

.الدورةمحاور

يلتحوإمكانيةهو،البرنامجفياألهمالميزة

الهاإدخأواختيارهايتمالتي،البياناتكافة

طالضغعندجيدوبتنسيق،wordملفإلى

.الحفظزرعلى

10ادخالالبطاقة،هذهخاللمنيمكنإذا  

أنيمكنو،أيام10خاللتعطىرمحاو

،فرعيةعناوين6محوركليحتوي

يومبتقدم،ورشةتصميميمكنك؛وبالمحصلة

أيام10لـتمتدتدريبيةدورةأو،واحد

.فرعيعنوان60تتضمنو



بع العمل 

:الختامبطاقة-14

هوكماالختام،زرعلىالضغطخاللمنالختامبطاقةفتحيتم
:وهيبالترتيب،المعلوماتإدخالويجببالشكل،موضح

.الدورةلكاملنهائيمراجعةتمرينـ1
.الختامكلمة.2
أوالعلميةمادتكتحضيرفيعليهااعتمدتالتيالمراجعـ3

.المصادر
زروسيظهرالبيانات،حفظعلىالضغطيمكنكسبق،مابعدـ4

وسيتمنفسه،السابقWordملفوهوالدورة،ملففيالتسجيل
ايتهنهفيالختامومعلوماتالملفلبدايةأساسيةمعلوماتإضافة
.تلقائيبشكل
زر الختام.لهاعامملخصوكذلكللدورةتقييماتإنشاءبعدهايمكنك



بع العمل 

ميزات إضافية للبرنامج

هااااااااااااااااام

ليتم؛بوربوينتملفإلىالبياناتمنتهيةدورةأيتصديريمكن

لىعاضغطثمومنالجدول،منالدورةاخترفقطكشرائح،عرضها

كلحفظوسيتمبوربوينت،ملفإلىتحويلهليتمالمطلوب،المحور

مجلدالفيحفظهمويتمالمحور،ورقمالدورةاسميحملبملفمحور

.اسمهايحملوالذيبالدورةالخاص

.ويلالتحعمليةإتمامبعدالبطاقةفيالحفظزرعلىالضغطيجب



بع العمل 

:PDFإلىالدورةملفتحويلبطاقة-15

األوفيس،برنامجخاللمنPDFإلىالتحويلتعذرأوتوفرعدمحالفي

:التاليةالخطواتباتباعمباشرة،البرنامجمنالتحويليمكن

التيالدورةاخترثمالقائمة،منPDFاسمتحملالتيالطابعةاختر-

.PDFملفإلىبتحويلهاترغب

Bullzipبرنامجبتحميلننصح- PDF Printerالبرامجقائمةمن

.البطاقةأسفلالموجودPDFبرنامجتحميلزرخاللمنأوالداعمة،

تحويلهايمكنكما.PDFإلىالدوراتملفاتلتحويلالبرنامجيستعمل

وميزاتالملف،علىمائيةعالمةوضعإلىباإلضافةصور،إلى

.متنوعةأخرى

ائمةقمنطابعتكاسماختيارخاللمنالورقية؛العاديةالطباعةيمكن-

PPTالخيارينأحدعلىالضغطثمجهازك،فيالطابعات to PDFأو

Word to PDF.

ثم.الملفحفظومسار،PDFملفإلنشاءالطابعةبطاقةلكتظهر-

.حفظزرعلىاضغط



:الدورةتقييماتإنشاءبطاقة-16

.لدورتكطمبسوآخرشامل،تقييملديكليصبحجدا ؛هامةالنقطةهذهتعتبر

(تدريبالمجالفيعليهاالمتعارفالمعاييرحسبالتقييماتتصميمتم)

عليكما،بساطةبكلذلكويتمالدورة،انتهاءبعدمتدربيكعلىلتوزيعهم

الدورةجلدمإلىإضافتهوسيتمفقط،التقريرانشاءرمزعلىالضغطسوى

.تقييملكلمنفصلكملف

.الشريطمنالمطلوبةالدورةاختيارويمكنك



بع العمل 

:والماليالفنيالعرضطاقةب-17

ةالعاملللجهاتالطلبعندلتقديمهاجاهزة؛دورتكتكونأنيجب

ونيكأناألمورأهمومنالتدريب،لمناقصاتأوالتدريبمجالفي

.وماليفنيعرضهناك

منتختلفوهيالبيانات،بعضبملءلتقومالبطاقةتجهيزتم

مسيتالدورة،عنالمعلوماتباقيبأنَّ علما  أخرى،إلىدورة

سمايحملوورد،ملففيجميعهالتظهرتلقائي،بشكلتوليدها

.الدورةمجلدضمنوماليفنيعرض

بدقةالبياناتملءيرجى



بع العمل 

:وهماخيارين،التدريبيةالحقائبقائمةتتضمن

لىعتحضيرهايمكنبحيثسابقة،تدريبيةحقيبةمتابعة-1

.أعمالكجدولمعيتناسبوبمامراحل،

.تدريبيةحقيبةملفعنبحث-2

الستعراضالبوربوينتأوالووردرمزعلىالضغطهناويمكنك

.المحددةالدورةملفاتوفتح



بع العمل 

:األنشطةمكتبةقائمة-2

:وهيبطاقات،عدةتضم

.نشاطعنبحث1.

.جديدنشاطكتابة2.

.محفزةوأسئلةقصص3.

.سؤالأوقصةإضافة4.

.وأمثالمقوالت5.

:نشاطعنالبحثبطاقة-1

الموجودالمربعضمناسمهإدخالخاللمنالنشاطعنالبحثيمكن

نعاألنشطةكافةاستعراضيمكنكماالتدريب،نوعأدخلعنوانتحت

لىعالموجودالتمريرشريطتحريكأوالنشاط،اسمعلىالضغططريق

.اليسرىالجهة



بع العمل 

:محفزةوأسئلةقصصعنالبحثبطاقة-3

خاللمنجدليموضوعأوسؤالأوقصةعنالبحثتستطيع

«موضوعأوسؤالأوقصة»كلمةكتابةطريقعنالبطاقة،هذه

منالمحتوياتكافةعلىاالطالعيمكنكماالبحث،مربعداخل

.اليسرىالجهةعلىالموجودالتمريرشريطتحريكخالل

:جديدنشاطكتابةبطاقة-2

لخاصةامكتبتكإلىجديدةأنشطةإضافةبإمكانيةالبرنامجيسمح

ةمعياريتكونأنعلى)جديد،نشاطإضافةبطاقةخاللمنبك،

داعمةصورإضافةإمكانيةمع(المتعلمينأنماطكافةوتراعي

.للتمرين



بع العمل 

:وأمثالمقوالتبطاقة-5

يالتواألمثال،المقوالتمنمتنوعةمجموعةالبطاقةهذهتعرض

.دوراتكضمنإدراجهايمكنوالتيالموضوعات،معظمتدعم

دواتاألشريطخاللمنعليها،واالطالعبينها،فيماالتنقليمكن

ةجديدوأمثلةمقوالتإضافةيمكنكما.البطاقةأسفلالموجود

.البرنامجمكتبةإلى

:سؤالأوقصةإضافةبطاقة-4

إلىمتنوعةأسئلةأوجديدةقصةإضافةإمكانيةالبرنامجيسهل

تكونأنشريطة)البطاقة،هذهخاللمنبك،الخاصةمكتبتك

.(المتعلمينأنماطكافةوتراعيمعيارية



بع العمل 

:الورقياتتصميمبطاقة-1

وجدتالمحاور،عددحسبللدورةنماذجتصميمالبطاقةهذهتتيح

.الدورةمحاورلعددتبعا  المتنوعةاألشكالمنمجموعة

:داعمةأدواتقائمة-3

العملفيالمفيدةاألدواتمنبمجموعةالبرنامجتزويدتم

:وهيالتدريبي،

.الورقياتتصميم1.

.الدورةاعالنتصميم2.

.للمدربالذاتيةالسيرة3.

.األفالممكتبة4.

.الكتبمكتبة5.

.الصورالبومات6.

.الصوتيااللقاءتمارين7.

.غانغعندالعرضطريقة8.

.كولبعندالمتعلمينأنماط9.



بع العمل 

:الدورةإعالنتصميمبطاقة-2

فيالبياناتإدخالخاللمنالدورةإعالنتصميمفيتساعد

طاقةبلتظهركصورة،النموذجهذاحفظزرعلىالضغطثمَّ الحقول،

.اإلعالناسمإضافةتتضمنجديدة،

ةالرغبحالوفيالدورة،مجلدفيفقطواحدتصميمحفظسيتم

منذلكعلىالحصولويمكنإضافية،تصميماتعلىبالحصول

.الرئيسيةاللوحةفيالداعمةالوسائلقائمةخالل

.لالختيارمختلفةنماذجثالثةعلىالبطاقةتحتوي



بع العمل 

:الذاتيةالسيرةبطاقة-3
إعدادلدىالمهمةاألمورمنللمدربالذاتيةالسيرةإدخاليعد  

إدخالسطةبواإضافتها،إمكانيةالبرنامجويتيحالتدريبة،الحقيبة
شكلبوستظهر.أدناهالترتيبوحسبالبطاقة،ضمنالبيانات

لجهاترةالدو بتقديمرغبتكعندوالماليالفنيالعرضفيتلقائي
.مهتمة
.التعديلأوالحذفأوللتثبيتالبطاقةأسفلالشريطاستعماليمكن

بطاقة الفيديوهات

بطاقة الصور

طريقة العرض عند غانغ

أنماط المتعلمين عند كولب



بع العمل 

:المتدربينبياناتقائمة-4

دربيكلمتأرشيفاعدادمنلتتمكنللبرنامجالبطاقةهذهإضافةتم

االحصائياتومعرفةمعهمالتواصلإمكانيةثمومنودوراتك

.بهمالخاصة

:وهمافرعيتين،قائمتينتضم

.جديدةدورةبياناتبطاقة-1

:الدوراتإحصائيات-2

نفسمنللدوراتمتدربيكعددلمعرفةجدا ؛مفيدةالبطاقةهذه

.اتكدورحضرواالذينالمتدربين،منالعامالعددإلىإضافةالعنوان،

.العلويالشريطمنالمطلوبةالدورةاختر

وعدداالسم،بنفستمتالتيالدوراتالبيانيالشكلويوضح

.أيضا  فيهاالمتدربين



يتميز برنامج اصنع عالمك التدريبي
بخصائص فريدة ونوعية

تمكنك من دعم حقائبك التدريبية
:وقد تمَّ إدراجها في قائمة البرامج المساعدة، وهي

.الصورمكتبةتحميل-

.الكتبمكتبةتحميل-

.PDFطابعةتحميل-

.PDFقارئتحميل-

.فيديوهاتمشغلتحميل-

.WinRarالملفاتضغطفكبرنامجتحميل-

لتقديم الدعم والمساعدة
: يمكن فتح قائمة المساعدة، التي تضم

.والمساعدةالدعمبطاقة-

.العامالشرحفيديو-

.نحنمن-

.البرنامجحول-

دريب مع تحيات قسم الدعم الفني في مؤسسة القاسم لمعايير جودة الت

Email: marketing@q-training.edu.sy

+963-993358472: واتس

رحلة موفقة مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح



محمد عزام القاسم. د: برمجة وتصميم

فريق العمل

مؤمنة نقاوة. شفاء جاويش، د. هدى الصيداوي، د. د

.وجيه البني. رانيا ديب، أ. وسام عبد السالم، د. م

جميع الحقوق محفوظة ومسجلة أصواًل 

لمؤسسة القاسم لمعايير جودة التدريب

marketing@q-training.edu.sy: اطلب نسختك اآلن

برنامج

اصنع عالمك التدريبي

Make Your Global Training



سبحالخطواتوبأبسطكاملبشكلالتدريبيةحقيبتكصمم✓
.العالميةالمعايير

.فرعيةعناوين6محورولكلرئيسيةمحاور10إضافةيمكن✓
.المكتبةمنمناسبةوتمارينأنشطةإضافة✓
.الدورةلمحاورفنيةتصاميم✓
.(PDFـتقديميةعروضـوورد)ملفاتإلىحقيبتكتحويل✓
.حقيبةلكلتلقائيبشكلوالمتدربينالدورةتقييمات✓
.حقيبةلكلوماليفنيعرض✓
.وبدوراتكبهمخاصةواحصائياتمتدربيكبيانات✓
.صورمكتبة✓
.فيديوهاتمكتبة✓
.بسيطةوبعملياتبدقائقذلككل✓


