
 
 

 
 

 منهجية أكاديمية إوار الدولية
 في التدريب الحضوري والتدريب االلكتروني

 

 أوال : التدريب الحضوري:

ي لها، 
ّ

اعدته على أو مسالتدريب نشاط يهتّم بنقل التعليمات والمعلومات؛ بهدف تطوير األداء الخاص بالفرد المتلق

تي تساهم في تحسين 
ّ

الوصول إلى مرحلة معينة من المهارات والمعارف، والتدريب هو الوسيلة الفّعالة والجّيدة ال

ه 
ّ

 أو غيره. كما أن
ً

، أو عائليا
ً

، أو صحيا
ً

، أو شخصيا
ً

، أو عمليا
ً

، أو ماليا
ً

وتطوير أي مجال من مجاالت الحياة سواًء كان دراسيا

ب المهارة والمعرفة في شتى المجاالت، أّما أساليب التدريب فيقصد بها مجموعة الطرق واألدوات يشير إلى اكتسا

ة التدريب 
ّ

تي يتم اتباعها إليصال وتعريف المتدّرب بطبيعة وأساسيات العمل المراد القيام به، وتكون مد
ّ

والوسائل ال

 لفترة زمنّية محدودة. 

وية لألفراد والمؤسسات، إذا أحسن استثمارها وتوظيفها، وعملت على تحقيق يعتبر التدريب في أحد أهم األدوات التنم

الكفاءة والكفاية في اداء األفراد واالنتاج المؤسسي، وهو يساعد في نمو الثقافة والحضارة، ومن خالله يكون هناك 

م العلمي ر التي تعيق التقداستدامة في االعداد للمهنة، نظًرا لتغير المتطلبات، وظهور الكثير من التحديات والمخاط

والمهني لألفراد والمؤسسات، وبذلك فالتدريب يعمل على تنمية المشاركين باستمرار بما يضمن قيامهم بالمهام 

والمسؤوليات والواجبات المفروضة عليهم، وهو يقدم معرفة جديدة ويضيف معلومات وخبرات ومهارات عديدة، 

 غيير السلوك وتطوير العادات واألساليب. وبذلك فهو يعمل على تعديل األفكار وت

 ُيعزز ما لدى المتدرب من تحصيل علمي و قدرات ذاتية وخبرات مكتسبة ويضاعف من 
ً

 مهما
ً

ُيمثل التدريب الجاد رافدا

 من 
ً

كاديمية إوار الدوليةفرص التوظيف و اإلنتاج, وإيمانا بأهمية التدريب و أثره في صقل وتطوير مهارات الفرد  أ

كاديميتنا المزيد من االهتمام، وضمان الجودة من خالل والمؤسسة والمجتمع  فقد أولينا التدريب المقدم من خالل أ

ورات العالمية قديم الدورات التدريبية لكثير من المجاالت ولكافة شرائح المجتمع ت
َ

ط
َ

لُمعاصرة ا لمواكبة التغييرات والت

 تمع، وفق معايير وأسس تم تحديدها في هذه المنهجية. والمؤسسة والمجلتحقيق التقدم واألرتقاء للفرد 

أحد اضالع مثلث التدريب المهمة التي ال يمكن أن يحقق التدريب أهدافه بدونها. ولهذا  المادة العلمية للتدريب تشكل

فق المعايير و المستخدمة مستوفية لعدد من المعايير التي يفرضها الواقع التدريبي  المادة العلميةفمن المهم أن تكون 

كاديمية إوار للتدريب الحضوري وااللكتروني لديها.   التالية التي وضعتها أ

 

 



 
 

 
 

 معايير التقييم: 

نقتصر على أهم ننا هنا س، إال أالمادة العلمية للدورة التدريبيةهناك الكثير من المعايير التي يمكن استخدامها في تقييم 

. والجل هذا التقييم فأنه يمكن %5هذه المعايير وأشملها بما يمكن ان يحقق لنا مصداقية عالية بهامش خطاء ال يتجاوز 

كأعلى قيمة، ويتشكل هذا التقييم من المستويات التالية: )ممتاز،   4كأقل قيمة إلى   1على معيار رباعي، أي من  االعتماد 

، جيد،
ً

كاديمية إوار الدولية، ما يلي:  جيدجدا  :ضعيف(. ومن المعايير المستخدمة في تقييم الحقيبة التدريبية في أ

 :التدريبية للمادة العلمية العامةاألهداف 

ى تحقيقه، التدريبية إل المادة العلميةيتناول هذا المعيار وجود أهداف عامة ومحددة في الخطة التدريبية تبين ما تسعى 

 .في نهاية المطاف كوحدة واحدة المادةوما هو المتوقع تعلمه من هذه 

  لى إ المادة: حيث أن الهدف العام يعطي صورة شمولية عما تسعى المادة العلميةاألهداف فرعية لموضوعات

كثر عما تهدف  ضيع التي في ضوء الموا ةالمادهذه  إليهتحقيقه، فأن االهداف الفرعية تعطي صورة تفصيلية أ

 .تتعرض لها

  لما تقدمه  المادة: تمثل قائمة المحتويات احد عناصر المادة العلميةقائمة محتويات 
ً

التدريبية الجيدة نظرا

 لما سيتم التطرق له في البرنامج التدريبي. ولهذا فقد تم 
ً

للمتدرب من نظرة شمولية لعناصر الحقيبة، وتمهيدا

 .التي يتم النظر إليها أثناء عملية التقييم المادةكأحد عناصر تقييم   أخذ قائمة المحتويات

 مهيدية فأنه التدريبية الت المادة العلميةعات الحقيبه: لكي تكتمل متطلبات و وجود جدول للتوزي    ع الزمني لموض

في ضوء الجدول الزمني المتاح، وأن يكون ذلك  المادةال بد من وجود جدول زمني يتم فيه توزي    ع مواضيع 

 بشكل منطقي مفهومة للجميع. 
ً

 موضوعا

  التدريبية على العديد من الموضوعات الفرعية، ولذلك  المادةتقسيم الموضوعات بشكل علمي مناسب: تشتمل

ة في مختلف ريبيالتد المادةفمن المهم أن يتم توزيعها وتقسيمها بشكل علمي مناسب، وهذا ما يجب أن تعكسه 

 .التدريبية المادةجوانبها. ومن هذا المنطلق تم أعتبار هذا العنصر أحد متغيرات تقييم 

  لترابطها، ولذلك المجاالت االدارية، وضوح الموضوع: تتداخل كثير من مواضيع التدريب وخاصة في 
ً

فان  نظرا

ره تطرحه الحقيبة وعدم التباسه مع غي موضوع وضوح الموضوع الذي المادة التدريبيةمن ضمن معايير تقييم 

من المواضيع، أو تداخله بشكل غير دقيق مع موضوعات أخرى ال يمكن إيجاد رابط بينها. وقد أعتبر هذا المعيار 

 .التدريبية المادةهو أحد معايير تقييم 

 ي يجب عايير التتكامل الموضوع علميا )شمولية العرض(: يعتبر تكامل الموضوع من جميع جوانبه هو أحد الم

التدريبية، حيث أن أهمال أحد جوانب الموضوع يمثل نقص ال يكتمل الموضوع  المادةأخذها في االعتبار لتقييم 

 يخل 
ً

 أال يترك أي جانب من جوانب الموضوع دون التطرق له، مما قد يشكل نقصا
ً

إال به، ولذلك فمن المهم جدا

ذا االساس فأنه ال بد أن يؤخذ باالعتبار شمولية العرض للفكرة التدريبية. وعلى ه المادةبشمولية الطرح في 

 .المادةوالموضوع في 



 
 

 
 

  ية، ولذا التدريب المادةاكتمال الدعم العلمي النظري للموضوع: لكل موضوع خلفية نظرية ال بد ان تطرح ضمن

طروحات التي ن النظريات لال التدريبية اكتمالها النظري، ووجود دعم علمي م المادةفأنه يبرز من معايير التقييم 

ولذلك للربط بين الجانب الفكري للموضوع والجانب العملي، فكما نؤكد على أن تكون  المادة التدريبية،تتبناها 

 بالجانب النظري وتكامله. ولذا أعتبر من  المادة التدريبية
ً

مهمتمة بالجانب التطبيقي العملي ال بد وأن نهتم أيضا

 .التدريبية المادةم المعايير المهمة لتقيي

  موزعة بين عدد من  المادة التدريبيةتوزي    ع الموضوع بشكل مناسب على الوقت المتاح: عادة ما تكون

الموضوعات الفرعية، ولذا فأنه من المهم ان تكون هذه الموضوعات موزعة بشكل مناسب على حسب الوقت 

ومن هنا أعتبر توزي    ع الموضوعات بشكل مناسب  التدريبية لتنفيذها.  المادةالمتاح، أو الوقت الذي تقترحه 

 .التدريبية المادةحسب الوقت من المعايير المهمة التي يجب اتخاذها في االعتبار عند تقييم 

  لتدريبية اتحتوي عليها المادة عرض االفكار بوضوح: ال يكفي فقط تجميع االفكار أو الموضوعات الفرعية التي

 أن يكون 
ً

عرضها قد تم بشكل مناسب وواضح، بحيث ال يكون بينها تداخل يخل بأستقاللية إنما من المهم أيضا

االفكار المطروحة ووضوحها للمتدرب بالشكل الذي يسهل له فهمها واستيعابها. ولهذه االسباب أعتبر عرض 

 .التدريبية المادةاالفكار بوضوح هو احد أهم المعايير المستخدمة في تقييم 

  درب، تتدريبية خاصة بالمدرب واخرى خاصة بالم مادةتوفر ارشادات كافيه للمدرب: في العادة يكون هناك

ولذلك فأن حقيبة المدرب يجب أن تكون مكتملة بحيث يتوفر فيها إرشادات كافية ووافية وشاملة للمدرب ال 

 لالجتهاد الخاطيء وإن كان هناك بعض االمور البديه
ً

 كبيرا
ً

لبرنامج ية التي تمثل نقاط مهمة في مسيرة اتترك مجاال

 .التدريبي والتي يجب أن يلفت نظر المدرب إليها

  لبرامجاتوفر إرشادات كافيه للمتدرب: كما هي الحال بالنسبة للمردب فأن المتدرب يجب ان يحظى بأهتمام معد 

لتحقيق  ن والحاالت وكذلك ما يلزمالتدريبة حيث يحب عليه ان يقوم بتزويده بإرشادات كافية حول إعداد التماري

استفادة اكبر من البرنامج التدريبي ومادته العلمية. وقد اعتبر هذا العنصر أحد معايير التقييم المهمة التي يجب 

 .التدريبية المادةأتخاذها في الحسبان عند تقييم 

  موضوع المادةحداثة الطرح واالستشهاد: يجب أن يكون طرح ، 
ً

 على مراجع حديثة ال  التدريبية حديثا
ً

 ومعتمدا

كثر مما تنفع، كما ان االستشهاد   في طرحه ومراجعه وبالتالي يكون كالوجبة البائته التي قد تضر أ
ً

أن يكون قديما

 قدر االمكان ال ان يعتمد معد  المادةوهو جانب علمي مهم آخر في 
ً

ج البرنامالتدريبية يجب ان يكون حديثا

 مادةالقديمة ال يمكن أن تنطبق على واقعنا المعاصر. إن أهمية هذا الجانب في  على أدلة وشواهد  التدريبي

 .تقييمهاالتدريبية قد جعلنا نأخذها كمعيار مهم في 

  كد م المادةطرح أمثله عمليه: يعتبر طرح االسئلة أحد اهم الوسائل التي تستخدم في ن استيعاب التدريبية للتأ

 للدخول إلى موضوع جديد. ولذلك فإن طرح المادة العلمية التي تم تقديمها، 
ً

ألسئلة ل المادة التدريبيةأو تمهيدا

من حيث  التدريبية على أساسها  المادةفي بداية الموضوع او نهايته تعتبر من أهم المعايير التي يمكن تقييم 

 .وجودها في الوقت المناسب وبالشكل المناسب بالمكان المناسب



 
 

 
 

 الت الدراسية تمثل أحد اهم جوانب التطبيق في التدريب اإلداري، ولذلك فأن اي وجود حاالت دراسية: أن الحا

المناسبة لكل موضوع يتم مناقشته.  الدراسيةعلى عدد مناسب من الحاالت  احتوائها تدريبية ال بد من  مادة

د أعتبر . وقالمادة التدريبيةويجب أن تكون هذه الحاالت مناسبة من حيث موضوعها للجمهور الموجهة له هذه 

 .هذا الجانب أحد معايير التقييم التي يجب النظر إليها من حيث أستخدامها وطريقة عرضها للمشاركين

  رتبطة التدريبية هي مدى توفر نماذج علمية م المادةتقديم نماذج علميه: من بين المعايير المستخدمة في تقييم

 وموضوعة بالش المادةمرتبطة بموضوع التدريبية، بحيث تكون  المادةبالنظريات ضمن محتويات 
ً

كل علميا

 .المناسب حسب سياق الموضوع

  ن التدريبية مكتملة دون توفر تمارين تطبيقية فيها. ويجب أن تكو  المادةالتمارين تطبيقيه: ال يمكن أن تكون

التمارين التطبيقية موزعة بين المواضيع حسب تسلسلها ورتبطة ببعضها بشكل منهجي متناسق. ومن المهم أن 

 ر تكون التمارين التطبيقية سهلة ومعبرة عن فائدة محددة يمكن ان تتحقق منها للمشارك. وقد أعتبرت أحد معايي

 ألنها هي الرابط المهم بين التدريب النظري والتدريب التطبيقي
ً

 .التقييم نظرا

  التدريبية عن الكتاب أو المذكرة في أنها يجب أن تكون سهلة  المادةاستخدام االشكال التوضيحية: تختلف

ية وتعبيرية نوممتعة للقارئ، بحيث تختصر فيها المواضيع الطويلة والمعقدة في نماذج توضيحية واشكال بيا

تى التدريبية ح المادةعلى المشارك فهم الموضوع. وال شك في أن وجود هذه االشكال أمر يزيد من كمال  تيسر 

 لكل موضوع
ً

 توضيحيا
ً

 .وإن كان هناك شكال

  الداري في اووضوحها وسهولتها: تمثل اللغة العربية اللغة المستخدمة في التدريب  المادة التدريبيةسالمة لغة

ن نتصور ، ولذلك فانه ال يمكن أ)عدا التخصصية منها(  وهي التي تكتب بها جميع الحقائب التدريبية لكة،المم

مكتوبة بلغة ركيكة أو غير سليمة من حيث القواعد واإلمالء، ومن حيث دقة المعنى وما يعبر  المادةأن تكون 

الجميع دون أي تكلف او غموض. ومن هنا التدريبة يجب ان تكون لغتها واضحة وسهلة يفهمها  المادةعنه. إن 

 .التدريبية المادةفأن هذا المعيار يعتبر من اهم معايير تقييم 

  :)وهي لكبار للمتعلمين االتدريبية وسيلة تعليمية مساعدة موجهة  المادةالتميز في اإلخراج )التصميم والشكل ،

بذلك تختلف عن الكتب المنهجية والدراسية التي تستخدم في الجامعات، أو المذكرات التعليمية الشائعة عند 

التدريبية كما نطلب أن تتوفر فيها االشكال التوضيحية نطلب أن تكون متميزة في إخراجها  المادةالطالب. ان 

بة في إخراجها وتصميمها وشكلها الذي تخرج مشجعة لمستخدها في أن يقراءها وان تكون ممتعة له، وجاذ

 للمشارك
ً

 ومنفرا
ً

 ممال
ً

 .عليه، بحيث ال تكون سردا

  مستوى ملف )حقيبة( المادة العلمية من حيث التغليف/التجليد: من األمور الجاذبة للمشارك في أن يهتم

الي فقد أعتبرنا دم فيها. وبالتهو الملف الذي يحتوي  ها والتغليف الذي يستخ لقراءتها التدريبية ويتشجع  بالمادة

أحد  التدريبية مهم بالمستوى الذي يجعلنا نعتبر  المادةفي هذا التقييم أن الحقيبة والمغلف الذي يحتوي على 

   اذا التدريبية النه قد يشجع المشارك لقرائتها أو النفور منها، خاصة  المادةمعايير تقييم 
ً

 مبعثرة، أو كانت أوراقا

 .ناسبمغلفة بشكل غير م



 
 

 
 

  ضعها معد و التدريبية االهداف التي  المادةألهداف الدورة: ال بد في النهاية من أن تحقق  المادة التدريبيةتحقيق

، ولذلك فأنه يجب ان يكون هناك في نهاية الحقيبة طريقة لمراجعة ما تم تعلمة سواء في شكل المادة التدريبية

التعرض له في هذا البرنامج، وتساعده في وضع خطة للتطبيق  تمارين أو مراجعة مختصرة تذكر المشارك بما تم

 .بعد العودة للعمل

  التناسب مع المعايير العالمية: هناك معايير عالمية تظهر بين الفينة واألخرى، ولذلك من المهم أن ترقى هذه

قية فيها، ارين التطبيإلى مستوى هذه المعايير سواء من حيث مادتها العملية، او من حيث التم المادة التدريبية

 .او االخراج والشكل النهائي لها

  ما يسأل المشاركين في البرامج التدريبية عن مراجع للمادة التدريبيةوجود قائمة بالمراجع العلمية 
ً

: كثيرا

ا التدريبية المتميزة هي التي يستعين فيها معده المادةتساعدهم في معرفة المزيد حول الموضوع، وكذلك فأن 

المراجع العلمية ويحتفظ في ذلك بالحقوق الفكرية ألصحابها، وبالتالي فإنه من المهم أن يكون هناك  ببعض

قائمة بأهم المراجع العلمية سواء تلك التي تم الرجوع لها واالستعانة بها أو تلك التي ينصح  المادةفي نهاية 

وضوع البرنامج التدريبي. وقد أعتبر وجود هذه المشارك بالرجوع لها فيما لوا أراد معرفة المزيد حول م القاريء

 المراجع من معايير التقييم الهامة. 

 متطلبات األكاديمية من المدربين ومعدي البرامج التدريبية: 

  كاديمية إوار الدولية،   وتقسيمها إلى وحدات تصميم المادة العلمية للبرنامج التدريبي بما يتناسب مع منهجية أ

 البرنامج التدريبيوأجزاء بحسب ايام 

 تزويد الطرف األول بالعروض التقديمية واألفالم الالزمة للبرنامج 

  تزويد الطرف األول باالختبارات لكل وحدة، وإذا كان هناك اختبار قبلي أو بعدي يجب تجهيزه، إضافة إلى االختبار

 النهائي للبرنامج

 طلب من المشاركين. تزويد الطرف الثاني بإجابات التطبيقات والتدريبات التي ت 

  .االلتزام بالمواعيد وإنهاء البرنامج التدريبي قبل وقته المحدد 

  كاديميةااللتزام بحسن التعامل وعكس صورة مشرفة  لأل

  . عدم التروي    ج لدورات او  اعمال ال تخص الطرف االول 

  بكتاب خطي التصرف فيها إال المادة العلمية والتسجيالت ومرفقاتها تصبح ملك للطرف األول ال يحق للطرف الثاني 

 من الطرف األول. 

   .كاديمية إوار الدولية لالستشارات والتطوير والتنمية البشرية في التدريب الحضوري وااللكتروني  االلتزام بمنهجية أ

قوق حيلتزم الطرفان بحقوق الملكية الفكرية للبرامج التي يتم تنفيذها، بموجب قوانين حماية الحقوق الملكية الفكرية: 

 الفكرية في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 



 
 

 
 

يلتزم الطرفان بحفظ سرية المعلومات التي يتم توفيرها وتبادلها، والمتعلقة بهذه االتفاقية وعدم إفشاء سرية المعلومات: 

مات و هذه المعلومات إلى أي طرف آخر. وفي حال وجود موجب قانوني يفرض على أحد الطرفين اإلفصاح عن أحد المعل

  بهذا البند. 
ً

كما يلتزم الطرف الثاني  بالقوانين والسياسات في المملكة األردنية   السرية فال يعد هذا اإلفصاح اخالال

 الهاشمية، وااللتزام بالمادة العلمية التي تم تصميمها وعدم الخروج عنها سواء في الشرح أو التسجيل

 

 ثانًيا: التدريب االلكتروني
 اإللكترونيالتدريب نبذة عن 

التدريب اإللكتروني عبارة عن نوع من التعلم يتم فيه تهيئة بيئة تفاعلية غنية بالتطبيقات المعتمدة على تقنية الحاسب  

مكن المتدرب من بلوغ أهداف العملية التدريبية من خالل تفاعله مع مصادرها، 
ُ

اآللي وشبكاته ووسائطه المتعددة، التي ت

 وبأقل جهد مبذول، وبأعلى مستويات الجودة من دون تقيد بحدود المكان والزمان. وذلك في أقصر وقت ممكن، 

كة ، على شب( Zoom Applicationوسائل التدريب )تطبيق زووم ويتم إيصال التدريب االلكتروني للمتدربين عبر 

نه أي مدرب كما يعرف على أاإلنترنت بأسلوب متزامن أو غير متزامن وباعتماد مبدأ التدرب الذاتي أو التدرب بمساعدة 

عملية تدريبية تستخدم شبكة االنترنت )شبكة محلية، الشبكة العالمية( لعرض وتقديم الحقائب االلكترونية أو التفاعل 

  .مع المتدربين سواء كان بشكل متزامن أو غير متزامن أو بقيادة المدرب أو بدون مدرب أو مزي    ج بين ذلك كله

 ويعتبر التدرب عن بعد اح
ً

د أنواع التدرب االلكتروني وهو عبارة عن العملية التدريبية التي يكون فيها المتدرب مفصوال

أو بعيدا عن المدرب بمسافة جغرافية يتم عادة سدها باستخدام وسائل االتصال الحديثة. كما يمكن المتدرب من 

ين من نتقال إلى موقع التدرب ويمكن المدربالتحصيل العلمي واالستفادة من العملية التدريبية بكافة جوانبها دون اال 

ي بما يتفق لمتدرب أن يختار برنامجه التدريبلإيصال المعلومات والتفاعل مع المتدربين دون االنتقال إليهم كما انه يسمح 

طات امع ظروف عمله والتدريب المناسب والمتاح لديه للتدريب دون الحاجة إلى االنقطاع عن العمل أو التخلي عن االرتب

 االجتماعية

كثرها عصرية للحصول على الخبرات المطلوبة من خالل دراسة مجال معين،  ُيعد التدريب أون الين من أسرع الطرق وأ

وهناك اآلالف من المجاالت التي أصبحت ال غنى عنها في سوق العمل المحلي والدولي بأٍي من دول العالم، وأتاح 

ثبتت كفاءته من  باحترافن ممن يرغبون التدريب أونالين الفرصة أمام الماليي
ُ

مجال معين أو التخصص في مجاٍل ما، وأ

 ممن يرغبون والتدريب خالل قصص النجاح التي شهدها العالم، فالتعليم 
ً

كثر تحضرا الذاتي أصبح من سمات األمم األ

 مع متطلبات سوق ال
ً

م حياة ، مما يضمن لهعملفي تعلم المزيد ويعملون بجهد من أجل تطوير الذات؛ لتتماشى تماما

 ة. عملية ناجح

  



 
 

 
 

 للبرامج التدريبية لتدريب االلكتروني امعايير 

 : القواعد العامة للبرامج التدريبية التي يتم اإلعالن عنها: 
ً
 أوال

كاديميةأن تكون البرامج المقدمة ضمن االختصاصات التي يعلن عنها  .1  .في األ

ردنية المملكة األأن يكون البرنامج التدريبي ذا حداثة، وأن يمثل إضافة في مجال التدريب االلكتروني في   .2

 الهاشمية

 في التدريب االلكتروني، لم يسبق إليها في المراكز التدريبية. قيمة مضافة  البرنامج التدريبيأن يقدم   .3

كاديميةالمواد العلمية )الحقائب التدريبية المسلمة تخضع   .4 ن إلى قوانين حماية الملكية الفكرية وقواني( لأل

كاديمية، ويتحمل المحاضر المعد للبرنامج التدريبي أي تبعات، ليس المطبوعات والنشر   .قة بهاأي عال  لأل

 .وتدريبه ال يعني الموافقة على نشرهاستالم البرنامج التدريبي كامال من المحاضر،   .5

كاديميةوتبقى من ملكية  ال تسترد المقدمة  البرامج التدريبية  .6  .األ

كاديميةالمحاضر توقيع عقد اتفاق بين يتم   .7  ، لحفظ حقوق التأليف.. واأل

كاديمية أ تعبر عن آراء أصحابها وال تعبر بالضرورة عن رأي  عنها  واإلعالن البرامج التدريبية التي يتم نشرها   .8

 .إوار الدولية

 لقوانين حماي البرنامج التدريبي المحاضر بأنتوقيع إقرار خطي من  يتم  .9
ً

ة إنما يعبر عن رأيه الشخصي ومراعيا

 الملكية الفكرية وقوانين المطبوعات والنشر . 

 

 ثانيا: معايير اختيار البرامج التدريبية

 سيتم اختيار وقبول البرامج التدريبية وفق اآلتي:      

كاديمية إوار الدوليةموافقة موضوع التدريب ألحد الموضوعات التي تتوافق مع اختصاصات واهتمامات  .1  .أ

إرفاق ملخص ال يزيد عن صفحة يحدد فيه أهداف البرنامج التدريبي، المستهدفين، المحاور الرئيسية، عدد  .2

 العروض التقديمية، عدد أفالم الفيديو الداعمة، عدد االختبارات...الخ. 

اها للبرنامج التدريبي، باستخدام المحاضر للمنهجية التي ير  التدريبيةمراعاة المنهجية العلمية في إعداد المادة   .3

 .وتحقق أهداف البرنامج التدريبي مناسبة

الرجوع إلى المصادر العلمية والعملية المتميزة والحديثة في إعداد البرنامج التدريبي، وتسجيل المصادر  .4

 نهاية المادة التي يتم عرضها. والمراجع في 

استخدام القواعد العلمية المعتمدة في توثيق مصادر استقاء البيانات والمعلومات والمعارف الواردة في  .5

 البرنامج التدريبي. 

 سالمة البرنامج التدريبي اللغوية )كتابة ومعنًى(.  .6

كاديمية وكذلك موافقة موافقة  .7 كاديميةالمدير العام مستشار األ ر البرنامج التدريبي، واعتماده من مدي على لأل

كاديميةالتدريب والتطوير في   .األ



 
 

 
 

 

 ثالثا : الشروط الوصفية: 

 بإحدى اللغتين )العربية أو اإلنجليزية(. يكون البرنامج التدريبي  .1

يحتوي على:   CD ، أو سي دي Flash Memoryيسلم البرنامج التدريبي نسخة الكترونية على فالش ميموري  .2

مقسم على وحدات   PowerPointالمادة العلمية مقسمة إلى وحدات وايام، العروض التقديمية )برزنتيشن( 

، التطبيقات والتدريبات  ,Pre test, after test ، االختبارات القبلية والبعديةVideo ، أفالم الفيديووأيام

 .  Final Exam الداخلية للبرنامج التدريبي، االختبار النهائي

في حال تم طباعة المادة . A4صفحة بحجم  44دد الورق وحجمه: يكون البرنامج التدريبي فيما ال يقل عن ع  .3

 العلمية للبرنامج التدريبي، وتدريبه باألسلوب التقليدي وليس أونالين

  : البرنامج التدريبيمواصفات طباعة   .4

 Arial.  Arabicثقيل  14العناوين : خط العناوين بنط   -   

 Arial.  Arabicعادي 12  المتن : خط المتن بنط -   

 Arial.  Arabic 14الحواشي السفلية )في حال وجودها( تكون ببنط  -   

 استخدام أحد األنماط العلمية المتعارف عليها في كتابة البحوث أو المؤلفات اإلنجليزية.  -   

 .في تصميم الشرائح بالطريق التي يراها مناسبة لتحقيق أهداف بالنسبة للشرائح التقديمية، للمحاضر الحق .5

 

 معايير الجودة للبرنامج التدريبي: 

اتساقه مع السياسات العامة من الرؤية واألسس، ومدى  البرنامج التدريبيالمالءمة: وتعني مدى انطالق    .1

 .للمملكة األردنية الهاشمية

  .في ضوء المعايير واإلجراءات المؤسسية المطلوبة البرنامج التدريبي: وتعني مدى التزام بناء  االنتظامية  .2

ا للظروف واإلمكانات المتاحة البرنامج التدريبي: وتعني مدى قابلية  المرونة  .3
ً

  . للتطبيق وفق

  . بالوضوح والبعد عن الغموض البرنامج التدريبيوتعني مدى اتصاف  : الدقة  .4

 .من األخطاءفي المعلومات والبيانات وخلوها  البرنامج التدريبي: وتعني مدى مصداقية محتوى  الصدق  .5

  .للغايات واألهداف البرنامج التدريبيالشمول: مدى شمول   .6

  .مستقبال وفقا للمتغيرات البرنامج التدريبيية للتطوير: مدى إمكانية تطوير القابل  .7

  .مع خصائص المتغيرات المتطورة البرنامج التدريبيوتعني مدى توافق  المواكبة:   .8

  . بطموحات المستفيدين البرنامج التدريبي: وتعني مدى وفاء  الوفاء  .9

  . بتوافق محتواه وترابطه التدريبيالبرنامج : وتعني مدى التزام  التوافق   .14

 .بتكامل الخبرات التعليمية ضمن محتواها البرنامج التدريبي: وتعني مدى التزام  التكامل   .11

 دكتور/ جمال صبحي حجير 
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