


المبرمجة المحاكاة  أداة  نبذة عامة عن 

 تم تطوير أداة المحاكاة المبرمجة من قبل جامعة موسكو لإلدارة )سكولكوفو( تحت إطار البرنامج
 الدولي لتعزيز أنظمة التعليم والتدريب المهني وأسواق العمل في رابطة الدول المستقلة وآسيا والشرق

 .األوسط

المستهدفة الفئات 

الميزات
➤ نموذج تعلم ممتع

➤ بيئة واقعية تشمل 500 مؤشر للنشاطات
➤ يتم عرض جميع مجاالت مؤسسة التعليم والتدريب

المهني
➤ أكثر من 200 قرار إداري متاح

➤ تقارير مفصلة لتحليل القرارات التي اتخذت في أداة
المحاكاة المبرمجة

القدرات
انية اللغات اإلنجليزية والبرتغالية واإلسب ➤ تتوفر األداة ب

فيتنامية والعربية والروسية واألرمنية وال
➤ يمكن تكييف سيناريوهات وشكل التدريب على أداة

المحاكاة المبرمجة
➤ بحيث تلبي احتياجات الفئات المستهدفة في التدريب

➤ تتيح األداة التدريب ضمن فريق أو التدريب بشكل
فردي

➤ مدراء مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني
➤ ممثلو المجالس اإلشرافية وأصحاب العمل والهيئات

 الحكومية المسؤولة عن إدارة أنظمة التعليم والتدريب 
المهني والتقني وإدارتها



المبرمجة المحاكاة  أداة  محتوى 

 يحلل المتدربون أثناء التدريب على أداة
المحاكاة واقع سوق العمل ورغبات السكان

 واألولويات الحكومية ومؤشرات األداء في
اًء على هذا مؤسساتهم االفتراضية. وبن
 التحليل، تقوم الفرق التي يتم تدريبها

 بتطوير
وتنفيذ استراتيجيات من شأنها تطوير

المؤسسات التعليمية

 يتخذ المتدربون في التدريب قرارات في
الية  :المجاالت الت

 البرامج التعليمية والتفاعل مع الطالب
 والخريجين والشراكات مع أصحاب

 العمل وإدارة البنية التحتية عالة
 على توفيرالمعدات وسياسات الموارد
 البشرية  واإلدارة المالية، إلخ. ويؤثر
 كل قرار يتم اتخاذه في أداة المحاكاة

 المبرمجة بشكل مباشرعلى نموذج
 المؤسسة االفتراضية وينعكس في

.مؤشرات األداء

المتاحة  التنسيقات 
لالستخدام

➤ إجراء تدريب مستقل على أداة المحاكاة المبرمجة
➤ دمج أداة المحاكاة المبرمجة في برامج إعادة

التدريب المهني
➤ والتقني على المستوى الوطني

➤ إمكانية التدريب من خالل أداة المحاكاة المبرمجة
عن بعد



للتواصل
 السيدة فاليريا دوفالغسكايا

رئيس البرنامج الدولي لتعزيز أنظمة التعليم والتدريب المهني وأسواق العمل في رابطة الدول المستقلة وآسيا والشرق األوسط
Valeria_Dovgalskaya@skolkovo.ru :البريد اإللكتروني

التجريبية  التدربيبة  الدورات 
 تلقت أداة المحاكاة المبرمجة ردود فعل إيجابية من خبراء دوليين في مجال إدارة نظام التعليم والتدريب المهني

 والتقني. أكثر من 30 جلسة تدريبية عقدت على أداة المحاكاة المبرمجة في أرمينيا وفيتنام وإيطاليا وروسيا منذ
 العام 2014. وقد تم تدريب ما مجموعه 1000 مديرمؤسسة تعليم وتدريب مهني باستخدام األداة. عالوة على ذلك
 ، تم دمج أداة المحاكاة المبرمجة، واستخدامها في البرامج التدريبية لمركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل

 وتم االبناء المالحظات التي تم تلقيها من فعاليات .)LuxDev( ووكالة لوكسمبورغ للتعاون اإلنمائي )ITCILO( الدولية
 .التدريب التي تم إجراؤها لتطوير أداة المحاكاة

التدريب نتائج 
➤ رؤية شاملة لمؤسسة التعليم والتدريب المهني والتقني ورؤية منهجية للعمليات الداخلية في المؤسسة

ومدى ترابطها
قائم ➤ تدريب على المهارات اإلدارية والتحليل الشامل للوضع ال

➤ القدرة على وضع استراتيجية تعنى بتطوير المؤسسة، وتنفيذ التغييرات الالزمة بشكل منهجي وتقييم النتائج
التي تم تحقيقها

➤ عرض الممارسات الفضلى واألمثلة على المستوى المؤسسي ومستوى أنظمة التعليم والتدريب المهني والتقني
➤ تعزيز العمل الجماعي والتواصل ضمن فريق

أرمينيا 2016 الفييتنام 2018


