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مقدمة:

منسق التدريب محور هام من محاور إنجاح العملية التدريبية فهو المدير اإلداري والتنفيذي للبرنامج التدريبي ، ولهذا فإن مهاراته العالية في مجال إدارة العملية التدريبية تنعكس 
باإليجاب على العملية التدريبية. ونحن في يوروماتيك من خالل تخصصنا في مجال التنمية البشرية والتدريب وتطوير النظم التدريبية ندرك أهمية دور منسق التدريب في نجاح 
التدريب ولهذا تم تصميم هذه الدورة تنمي المعارف والخبرات والمهارات لمنسقي التدريب في مجال التخطيط واإلدارة للنشاط التدريبي وفق منهجية عالمية في هذا المجال ومضمنة 

بخبرات من واقع الممارسة الفعلية للعملية التدريبية .

أهداف البرنامج:

يهدف البرنامج التدريبى التعرف على:

w تنمية مهارات منسقى التدريب فى التعامل مع المتدربين
w تنمية مهارات منسقى التدريب فى تحديد االحتياجات التدريبية
w تنمية مهارات منسقى التدريب فى تنفيذ ومتابعة البرامج التدريبية
w مفهوم وأهمية جودة التدريب
w تعريف منسقى التدريب بالمفاهيم الحديثة للتدريب وطبيعتها وأهميتها للمنظمات
w تنمية مهارات منسقى التدريب على استخدام المنهج العلمي في تخطيط وتنفيذ البرامج التدريبية
w تزويد منسقى التدريب باألساليب العلمية المستخدمة في إعداد وتصميم المناهج والبرامج التدريبية وتنمية مهاراتهم في ممارستها بفعالية
w زيادة فعالية منسقى التدريب في إدارة وتسيير المراحل المتكاملة للنشاط التدريبي في مؤسساته
w كيفية تعزيز جودة التدريب
w الممارسات الحديثة فى تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية
w أحدث االساليب فى تقييم البرامج التدريبية
w دور منسقي التدريب في نجاح العملية التدريبية
w التخطيط المبرمج للعملية التدريبية
w إختصاصات منسقي التدريب
w اإلعداد السليم لتنفيذ البرامج التدريبية
w الملفات التدريبية
w اإلتصاالت والعملية التدريبية
w ترتيب وتنظيم القاعات التدريبي
w كيفية التعرف على مهارات اإلقناع والتأثير على المتدربين لمنسقى التدريب
w أساليب التدريب والتعليم الحديث
w كيفية كسر الحواجز مع المتدربين
w فن االتصال والتواصل مع المتدربين
w كيفية إدارة الوقت التدريبى
w نموذج مقترح لربط جودة التدريب بالوصف الوظيفى وتقييم األداء

الفئة المستفيدة:

w جميع العاملين بإدارات التدريب وتنمية الموارد البشرية
w منسقى ومسؤولى إدارات التدريب
w مسؤولى التدريب والتطوير اإلدارى والوظيفى
w جميع الموظفين الذين يأملون تطوير مهاراتهم اإلدارية
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الوحدة األولى:

التميز فى إدارة التدريب والتطوير الوظيفى لمنسقى التدريب

w كيفية تحقيق فعالية التدريب

w الفرق بين التمتين والتدريب والتعليم

w سياسات التدريب والتطوير المهنى المستمر

w أخطاء التدريب وكيفية المواجهة

w اإلتجاهات واألسس العلمية فى التدريب

w منظومة التدريب

الوحدة الثانية:

اساليب التدريب والتعليم الحديثة لمنسقى التدريب

w المهام والوصف الوظيفى لمنسق التدريب المحترف

w أنماط التعلم والتدريب

w كسر الحواجز بين المدرب والمتدربين

w التخلص من رهبة التدريب

w ) كيف يمكن استخدام اساليب التدريب المناسبة) المزايا والعيوب

w فن االتصال والتواصل مع المتدربين

الوحدة الثالثة:

دور منسق التدريب فى فعالية ونجاح النظم المتكاملة للعملية التدريبية

w المفهوم المتميز لتحديد االحتياجات التدريبية

w أسس تحديد االحتياجات التدريبية

w للتحديد الدقيق لالحتياجات التدريبيةI.M.A نموذج

w طرق واساليب تحديد االحتياجات التدريبية االستراتيجية

w دور منسقي التدريب في نجاح العملية التدريبية

w التخطيط المبرمج للعملية التدريبية

الوحدة الرابعة:

تنمية المهارات السلوكية لمنسقى التدريب المحترفين

w األنماط السلوكية للبشر

w مهارات تحقيق االتصال الفعال مع اآلخرين

w اساليب الرد على اعتراضات واستفسارات المتدربين

w تنمية مهارات االنصات

w التعرف على حاجات المتدربين من خالل تحليل أنماطهم

w فن التوجيه واإلرشاد

w ) التدريب بنصفى العقل ) األيمن واأليسر

w كيفية تصميم التمارين والحاالت العملية واأللعاب التدريبية

الوحدة الخامسة:

للنشاط  المتكاملة  المراحل  وتسيير  إدارة  في  التدريب  منسقى  فعالية 
التدريبي في مؤسساته

w ما المقصود بتصميم البرامج التدريبية

w خطوات تصميم البرامج التدريبية

w الحقيبة التدريبية

w مواصفات وخصائص المدرب الناجح

w شروط ومهارات منسق التدريب

w دور منسق التدريب فى تقييم البرامج التدريبية



إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

w .لتحجز مكانا بشكل مؤقت اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

w 00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

w يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

التــاريــخ :........................)المهارات المتقدمة واالحترافية لمنسقي التدريب ®( 

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


