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ماهو
"الُمصّمم السريع"؟

لماذا
"الُمصّمم السريع"؟

لتالئم  للتعديل  قابلة  وهي  نشاط،  عن ٤٠٠  تزيد  والتي  التعليمّية  األنشطة  من  بمجموعة  السريع"  "الُمصّمم  يزّودك 
برنامجك التعليمي بشكل يضمن لك تحقيق النتائج التي تريدها. فهو مجموعة من عناصر ُمتكاملة تساعدك على بناء 
برنامج تعليمي ُمتكامل من مرحلة األفكار األولّية إلى النسخة النهائّية، وال ُيساعدك على تسريع عملّية التصميم وتعزيزها 

فقط بل يساعدك على إنجاز عملية التعليم أيضًا.

تبسيط التصميم: ينزع برنامج الُمصّمم السريع إلى أن يكون عنوان 
البساطة، فالهدف منه أن يجعل عملية التصميم خفيفة وسريعة ومألى 
على  ُيرّكز  وهو  التعليم.  في  ممتازة  نتائج  وذات  والمتعة  بالمرح 
األنشطة ال على العروض أو المواد التعليمّية. ومن الطبيعي أن تحتاج 
كداعم  فقط  إليها  ستحتاج  ولكنك  والمواد،  العروض  بعض  إلى 
لألنشطة التي تساعد على انغماس الُمتعّلمين ُكّلّيًا في عملية التعّلم 

وبشكل ُمبدع. وباختصار يهدف برنامج "الُمصّمم السريع" إلى:

ُمساعدة الُمتعّلمين 
على االنغماس ُكّلّيًا

ضمان أن تحّقق كل دورة 
تقوم بتصميمها معايير 

التعّلم السريع

تلبية كل أنماط تحسين التعّلم وتعزيزه
الُمتعّلمين

جعل عملية 
التصميم ُممتعة

سرعة التصميم

AL



ماذا يحتوي
الُمصّمم السريع ؟

مكونات"الُمصّمم السريع"

التعليمّية األربِع، وهي  العملّية  400 نشاط تعليمي: وهي ُمصّنفة حسب مراحل  أكثر من 
ُمصّممة لتناسب برنامجك التعليمي بسهولة، بل ويمكن تعديلها عند الضرورة لتتناسب 

بشكل أفضل وبرنامجك. 

برنامج حاسوبي من أجل تصميم الدورات وتقويمها حسب معايير التعّلم السريع.

مواد تدريبّية قابلة للتعديل يمكنك استخدامها في تصاميم دوراتك. 

األربع  المراحل  على  عمله  في  السريع"  "الُمصّمم  برنامج  يعتمد  األربع:  المراحل  نموذج 
على  التصميم  أثناء  في  العملّية  هذه  التزام  وسيساعدك  الطبيعية،  التعليمّية  للعملّية 

الحصول على نتائج فّعالة

عملية التصميم السريع ذات الخطوات الثماني: وهي عملية سريعة وسهلة االستخدام، وكل 
اإلرشادات التي سُتسّهل عليك العملّية للغاية موجودة في داخل "الُمصّمم السريع".

الُممكن طباعتها من برنامج "الُمصّمم  الُمختلفة  التقارير  أدوات لتقويم التصميم: ستجد 
مخاطبتها،  تمت  التي  الُمتعّلمين  أنماط  نسب  عن  دقيق  بتقويم  تزّودك  والتي  السريع" 

ونسبة الساكن إلى النشط، ونسبة دور الُمعّلم إلى دور الُمتعّلم، وغيرها. 

نماذج من التصميم: يحتوي البرنامج على كتاب "نماذج من التصميم" وفيه تصاميم قّدمها 
من  االستفادة  تّمت  كيف  سترى  عليه  وباطالعك  السريع،  التعّلم  في  ُمعتَمدون  ُمدّربون 

برنامج "الُمصّمم السريع" في تصميم برامج تدريبّية ُمختلفة وُمتنّوعة

دعم هاتفي صالح لمدة عام يساعدك على التمّكن من برنامج "الُمصّمم السريع".

•  كتاب الُمصّمم السريع (الكتروني)
•  برنامج "الُمصّمم السريع" (سي دي)

•  كتاب نماذج من التصميم (الكتروني)
•  كتاب أنشطة الربط.

•  كتاب أنشطة العرض.
•  كتاب أنشطة التمرين.
•  كتاب أنشطة التكامل.
•  كتاب األطر التعليمّية.



ّمم
صــــ

الم

DUBAI
مركـــز التعــــّلم الســـــريع

DALCENTER.COM


