
برنامج تدريب المدربين

في تمكين كوادر 2030رؤية صمم البرنامج  ليتوافق مع 

الموارد البشرية ،وكما نعلم أن التدريب أحد أهم األنشطة اإلدارية 

التي تسهم في ترقية أداء الموارد البشرية وتطوير مستوى أدائها

.والنهوض بمعدل إنتاجيتها 



2030عالقة التدريب برؤية 

عملية مخططة ومستمرة، تسعى إلى تزويد األفراد العاملين في المؤسسات الحكومية 

(  قياديين أو مشرفين أو إداريين)والقطاع الخاص 

بالمعارف والمهارات والقدرات الالزمة ألداء أعمالهم بكفاءة وفاعلية، وأيضا تعديل 

اتجاهاتهم وسلوكهم وتطويرهما بما يتفق مع ظروف المتغيرات الفنية واإلنسانية في 

مجال أعمالهم 

.بما يؤدي إلى ارتفاع مستوى األداء لتحقيق مجموعة األهداف



عن المدرب

سنة في مجال التدريب  30خبرة  
مدرب أول في تدريب المدربين من  

-قبل األكاديمية الدولية للتدريب  
بريطانيا

دورات يف جمال متكني املدربني 

دورات يف اجملال الإداري  

دورات يف تطوير اذلات 

دورات يف التدريب الشخيص الكوتشج



عن المعهد التوثيق الوطني 

معتمد ومرخص من المؤسسة  
العامة للتدريب التقني  

والمهني

المجال المالي واإلداري 

مجال تطوير الذات واالجتماعي 
المجال اإلعالمي

المجال القانوني 

مجال السالمة والصحة المهنية 

مجال الحاسب اآللي والتصميم الجرافيكي 

مجال صيانة الجواالت 

مجال التجميل 

0555581364



المدربتدريب أهداف برنامج 

تمكين رؤساء إدارة األقسام من مهارات التدريب ليصبح التدريب  

داخلي بالمنشآت 

تقليل تكاليف التدريب بالمنشآت 

استدامة التدريب وتطوير الكوارد داخل المنشأة 

تقليل التسرب الوظيفي  

رفع جودة األداء داخل المؤسسات وقياس عائد األثر



الجدارات للبرنامج 

تعزيز ثقافة األداء  

وضع قياس مؤشرات األداء   

تأهيل وتمكين القيادات 

رفع جودة الخدمات وتحسين بيئة العمل  

زيادة الفاعلية والمسئولية الشخصية والمؤسسية 

رفع إنتاجية وكفاءة العاملين وتطبيق معايير إدارة األداء 

بناء فريق عمل على الخصخصة وتأهيلهم 



دورة تدريب المدربين 

األهداف العامة

التوجهات الحديثة في عالم التدريب واستخالص خبرات الباحثين 

والخبراء في مجال التعليم والتعلم



مفردات دورة تدريب المدربين 

. ستساعدك هذه الدورة على التحدث أمام الجمهور بثقة

. إتقان مهارات العرض واإللقاء والتقديم باحترافية

. فهم منهجية التدريب وفق الجدارات

. تحديد منهجي لمجموع المعارف والمهارات والسلوكيات التي توفرها في برنامجك التدريبي

. تصميم البرنامج التدريبي بوضع أهداف صحيحة وسليمة ومصاغة بشكل منهجي

تساعدك على بناء المحتوى التدريبي الذي يضمن تحقق األهداف وبما يراعي اختالف أنماط 

. التعلم

. التعرف على أساليب وطرق التدريب واالختيار المنهجي بينها

. فن إدارة الحوار والتعامل مع األسئلة والمداخالت

. ستتعرف على أساليب التعامل مع أنماط المتدربين من صعبي المراس

.  القيام بتقييم التدريب وقياس العائد على أبعاد ومستويات مختلفة

األهداف التفصيلية 



خارطة البرنامج   

مقدمة وتمهيد1

مهارات العرض األساسية2

التصميم3

التطوير واإلعداد4

التطبيق5



تدريب مجموعة نقاش•

تدريب ما الفرق بين•

التعليم•
التدريب•
التطوير•
الصورة•

الصوت•

الكلمة•

التخلص من التوتر•

مهارات التغذية الراجعة•

هيكل البرنامج والتتابع المنطقي لموضوعاته•

األسلوب الخطي•

العصف الذهني•

الخرائط الدماغيّة•

أهداف التدريب•

محاور الدورة 



أنماط التعلّم•

نموذج كولب•

نموذج هيرمان•

خطة العرض•

محاور الدورة 



مهارات العرض واإللقاء المتقدمة•

(مك كارثي)النموذج الرباعي •

روابط المسرح•

(فن الحوار المفتوح)التعامل مع األسئلة •

البدائل عن المحاضرة•

نقاش المجموعة•

الحالة الدراسيّة•

تمثيل الدور•

األلعاب اإلداريّة•

محاور الدورة 

0555581364


