
  

 

 (  TOT) إعداد وتدريب المدربين 

  

      البرنامج التدريبي

           

 لغة البرنامج  العربية

ساعة  24   
مدة البرنامج         

             

تأهيل المشاركين والمشاركات للعمل بشكل احترافي كمدربين بما يساعدهم على تصميم 

.واعداد وتقديم كافة البرامج التدريبية في اطار تخصصاتهم بكفاءة وفاعلية  

 اهداف البرنامج     

: تتضمن المواضيع الرئيسية للبرنامج ما يلي  

 .مفهوم التدريب وأهدافه ومبادئه األساسية-

 .مراحل العملية التدريبية-

 مبادئ التدريب واخطائه فنيا واداريا -

 .الوسائل والمنهجيات لتقييم االحتياجات التدريبية-

المعارف  والمهارات واالتجاهات المطلوبة لتحقيق األهداف التدريبية المبنية على -

 .األداء

 .طرق  التدريب المناسبة ألساليب ومبادئ تعليم الكبار-

 .خصائص ومسؤوليات المدرب الفعال-

 .معوقات التدريب وأسباب مقاومة التدريب واقتراح وسائل للتغلب عليها-

 آليات ووسائل تخطيط وتنظيم عملية التدريب-

 أشكال جلوس المتدربين في بيئة التدريب-

 .تطوير خطة جلسة تدريبية-

 .حلقة نقاشية/إدارة جلسة تدريبية-

 تصميم شرائح الباوربوينت واستخدام االدوات المساعدة بكفاءة وفاعلية-

 مهارات العرض والتقديم -

 إدارة الوقت في التدريب -

 .والطرق التقييمية الفعالة لتقييم كفاءة التدريب ومدى تحقيق النتائج الوسائل -

 .تقييم الحقيبة والجلسة التدريبية-

   

محتويات البرنامج  

     

 

 

 

 

:في نهاية البرنامج سيتمكن المشاركون من  

.تعريف مفهوم التدريب وأهدافه ومبادئه األساسية.1  

.تحديد الوسائل والمنهجيات الالزمة لتقييم االحتياجات التدريبية.2  

 مخرجات التعلم 
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وضع قائمة بالمعارف والمهارات واالتجاهات المطلوبة لتحقيق األهداف التدريبية .3

.المبنية على األداء  

.إختيار أساليب التدريب المناسبة ألساليب ومبادئ تعليم الكبار.4  

تحديد أليات ووسائل تخطيط وتنظيم عملية التدريب..5  

تحديد واختيار افضل االشكال لجلوس المتدربين في بيئة التدريب.6  

.تطوير خطة جلسة تدريبية.7  

ادارة الوقت في التدريب .8  

.حلقة نقاشية/إدارة جلسة تدريبية.9  

بوينت بدقة  الباورتصميم واستخدام عروض .10  

تصميم واستخدام االدوات المساعدة بمهارة احترافية.11  

تطوير مهارات العرض والتقديم الفعال .12  

إختيار الوسائل والطرق التقييمية الفعالة لتقييم كفاءة التدريب ومدى تحقيق .13

.النتائج  

.تطبيق معايير تقييم الحقيبة التدريبية.14  

 المدربين والمعلمين الراغبين في صقل مهاراتهم وخبراتهم

 االفراد الراغبين في العمل كمدربين محترفين

 

 الفئة المستهدفة 

 

 

.حقيبة تدريبية متكاملة   

.حاالت عملية   

 مواقف تطبيقية

.ومجموعات عمل مصغرة ورش   

.أسلوب لعب األدوار   

 المناقشات 

 

 

 /  المادة التدريبية 

   التكنولوجيا المستخدمة

 

 

 

 

لاير قطري  2300  

للتسجيل والدفع االلكتروني % 15خصم   

اشخاص أو اكثر 4للمجموعات من % 15خصم   

 

 رسوم البرنامج 

2 


