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ماهو
التعلم السريع؟

حول
”مركز دبي للتعّلم السريع“

الرؤية

إن التعّلم السريع هو ُمقاربة أكثر ُمالَءمًة للدماغ البشري، وذلك 
بعرض المادة الجديدة وممارستها بطرائق متجددة. هو اكتشاف 

متعة التعّلم في جّو مفعم بالثقة والمرح واألمل. 

تم تأسيس مركز التعّلم السريع في العام 2008, وما يزال حتى يومنا هذا المركز الرائد في مساعدة الُمؤّسسات على 
التحّول من أسلوب التعّلم الصناعي إلى تعّلم أكثر طبيعّية وعضوية وفعالّية. وفي الحقيقة يقّدم مركز دبي للتعّلم السريع 

برامجه بطريقة ُملهمة وجذابة، ويقول عنها عمالؤنا إنها ”ُملهمة“، والكثير منهم قالوا: ”إنها غّيرت حياتهم“.

نحن في مركز دبي للتعّلم السريع نعمل على ”تغيير الطريقة التي يتعّلم وفَقها الناس“، ليصبح التعّلم لديك حرفة أبدية 
مفعمة بالمتعة والمرح، تستخدم فيها طرائق التعّلم الطبيعّية التي تنسجم ودماغك، وذلك من أجل اكتشاف وتطوير 

قدراتك الفريدة.

القيم
نحن نؤمن باآلتي:

   أنك أذكى مما تعتقد.
   كل إنسان هو شخص موهوب بطريقة ما.

   بوجود التقنيات المناسبة، يستطيع أّي منا إيجاد األجوبة الذكّية الالزمة لحّل مشاكله ومشاكل اآلخرين.
   أسلوب ”المحاضرة“ هو آخر شيء ينبغي لنا استخدامه في التعليم والتدريب.

أهدافنا
البحث الدائم عن أفضل وأسرع الطرائق في التعليم، ونشرها.

التأّكد من أن منتجاتنا وخدماتنا تعّزز استخدام طرائق تعّلم ُمتنّوعة تلبي كافة أنماط التعّلم.
تنشئة ُمعّلمين وُمدّربين وآباء وُمتعّلمين قادرين على تحسين بيئة التعّلم من خالل استخدام التعّلم السريع.

تقديم تدريب واستشارات تلبي رؤية مركز دبي للتعّلم السريع ومعاييره العالية.
الُمشاركة مع بقية الُمنّظمات المهتمة حول العالم في التأسيس لثورة تعليمّية عالمّية تهدف إلى تحسين مستوى 

التعليم حول العالم.

إن منهجية التعلم السريع هي حجر الزاوية 
المبدعة  التدريب  برامج  من  المزيد  في 

والفعالة لدينا.

جايمس سورينسين
مؤسسة آبل



خدمات
مركز دبي للتعّلم السريع

مراحل تطبيق التعّلم السريع في منظمتك
مرحلة جمع المعلومات. 

إعالن خطة الجزء األول من المشروع. 
إجراء ورشة عمل واحدة يحضرها فقط المهتمون من 

العاملين من ُمنّظمتكم. 
وضع خطة عمل ومتابعة وإشراف.

تنفيذ خطة العمل. 
تقويم الُمنّظمة حسب معايير التعّلم السريع.

دورات ممارس في 
التعّلم السريع

تطبيق التعّلم السريع 
في ُمنّظمتكم

تطبيق التعّلم السريع 
في ُمنّظمتكم التعليمية

دورات حسب حاجاتك

برنامج الُمدّرب الُمعتمد 
برمجية المصمم السريعفي التعّلم السريع

VIP



على ماذا
ستحصل؟

كل متدّرب

إن التعّلم السريع هو التعليم األكثر فعالّية وسهولة وسرعة، إنه يعني الحصول على نتائج في وقت أقل، وبنقود أقل. 
ومن الممكن تطبيق كل طرائق التعّلم السريع على التدريب لديك. إن كان تقنّيًا أو فنّيًا أو إدارّيًا أو أي تدريب آخر.

يتعّلم طرائق التعّلم السريع.
يكتشف أفكارًا جديدة في تصميم التدريب وتقديمه.

بنفسه  ثقته  ُمتدّربيه، وكيف يجعل  يحافظ على طاقته وطاقة  يتعّلم كيف 
قوية وكيف يحافظ على جذوة حماسته.

بعد  أشهر  لستة  صالحة  اإليميل  طريق  عن  أو  هاتفي  دعم  على  يحصل 
البرنامج التدريبي.

كل ُمنّظمة ستحصل على
تقليل وقت التدريب، وتخفيض تكاليفه.

برامج تدريبّية حسب الطلب ُتلبي الحاجات وتحقق األهداف.
تطبيق تقنيات التعّلم السريع في كل الُمنّظمة، لجعلها ُمنّظمة ُمتعّلمة.

تدريب ُموّجه حسب أهداف الُمنّظمة، يؤدي إلى نتائج عالية وقيمة ممتازة.

ُمدّربو
”مركز دبي للتعّلم السريع“

ُمدّربيها وتمّيزهم,  السريع“ في تفوق  للتعّلم  ”مركز دبي  يكمن سر نجاح 
التحسين  على  والعمل  الدورات وتطويرها  تقديم  الوحيد هو في  وعملهم 

الُمستمر لمعارفهم ومهارتهم التدريبّية.



إن استرجاع نقودك ُم تاح في أغلب البرامج التي نقّد مها، ونحن نرحب دائمًا بالتعويض لك عن أي تدريب ال يرضيك. وألية أسئلة تتعلق 
info@dalcenter.com :بكفالتنا، نرجو منك التواصل معنا على

مع "مركز دبي للتعّلم السريع"
أنت مع أفضل من يخدمك

YOU

أقام مركز دبي للتعّلم السريع دوراته في معظم دول العالم العربي. ولقد استقبلنا الُمشاركين من كل الدول العربية 
بال استثناء, ولقد أتوا إلينا لسبب واحد فقط هو رغبتهم في ”النجاح في أعمالهم وحياتهم“, وهذا حّملنا مسؤولّية 
كبيرة في متابعة تطوير خدماتنا لنقّدم إليك الخدمات األعلى جودة والتي تتوّقعها أنت, وُمحترفو التدريب في العالم 

العربي, الحصول عليها من ”مركز دبي للتعّلم السريع“. 

ماذا يعني هذا بالنسبة إليك؟ 
لقد  واألمل.  والمرح  بالثقة  جّو مفعم  في  التعّلم  متعة  تكتشف  أن  يعني  هذا 
وصلنا من زبائننا الكثير من الرسائل التي تفيد بأنهم حّققوا نجاحات مهمة 
على صعيد أعمالهم, وذلك بفضل المعارف والمهارات التي حصلوا عليها في 
أثناء حضورهم دوراتنا، وبدورنا نقول لك: إّنك ستحصل على أكثر مما تتوّقعه, 
نتوقع  حقيقة  نحن  التدريب...  مجال صناعة  في  بتفرُِّدك  يتعّلق  فيما  وخاصة 

رؤيتك قريبًا.

كفالة مركز دبي للتعّلم السريع
وبالمرح  العملّية،  بالخبرات  مألى  التدريبّية  برامجنا  تكون  أن  نضمن  نحن 
أو  الشخصي والمهني،  ُممتازًا لتطورك  والتعّلم، وأن تكون استثمارًا  والمتعة 

سيتم استرجاع نقودك كاملة*. 
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