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يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام

® TOT - تدريب وإعداد المدربين
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مقدمة:

يهدف هذا البرنامج تدريب وإعداد المدربين - TOT الى تأهيل المشاركين تأهياًل علمياً ومهارياً واكسابهم الخبرات التطبيقية الالزمة للعمل كمدربين محترفين في مجاالت عملهم، 

ويتناول البرنامج الحواجز النفسية التي يتعرض لها المدرب في بداية عمله وكيف يمكن التغلب عليها. ويستعرض البرنامج أكثر من نموذج من نماذج التدريب العلمية مثل ) نموذج 

كولب – نموذج مك كارتي – نموذج األنظمة التمثيلية – نموذج هيرمان(، كما يتميز هذا البرنامج بتناوله للوسائل والتطبيقات االلكترونية التي تساعد المحاضرين والمدربين 

المحترفين في تنفيذ  .التدريب حضوريا او عن بعد أونالين.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

كتابة قائمة بمبادىء تعلَم الراشدين وباقتراحاتهم حول تقديم التدريب�	

تحديد وتطوير المهارات المطلوبة في المدربين الناجحين�	

دراسة أساليب التدريب وتحديد األكثر مالئمًة لورشات العمل التدريبية�	

كتابة أهداف تدريبية محددة�	

تطبيق نماذج التدريب في تصميم وتقديم برامج التدريب�	

إعداد مخططات للدورات التدريبية�	

تخطيط وتقديم دورة تدريبية ذات صلة بمجاالت العمل�	

الفئات المستهدفة:

الضباط والمتخصصون وقادة الفرق وشركاء األعمال والمدراء والمدربون المشاركون في التدريب،  مديري وأخصائي الموارد البشرية، المديرين والمشرفين ممن يستخدمون 

االساليب التدريبية في تأهيل موظفيهم
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المحتويات األساسية:

علوم التدريب احلديثة:

المفهوم الوظيفى للتدريب�	
منهجية التدريب في األلفية الثالثة�	
استراتيجيات تعليم الكبار�	
التعرف على 5 مدارس مهمة في عالم التدريب�	
المفاهيم األساسية للتدريب�	
حلقة التدريب ومكوناتها�	
أسس التدريب الفعال�	
دور التدريب في تطوير المؤسسات�	

صناعة المدرب المتمزي:

مهارات التواصل داخل القاعة�	
مهارات العرض واإللقاء�	
صناعة الكاريزما المؤثرة�	
الحواجز النفسية والتغلب عليها�	
مهارة تنويع األساليب التدريبية�	
مهارة إدارة األنشطة التدريبية الجماعية�	
مهارة إدارة اليوم التدريبى بالدقيقة�	

ااسليب التدريب والناشطات والتمارين:

من العصف الذهني إلى  دراسات الحالة�	
إيجابيات وسلبيات األساليب المختلفة�	
إرشادات الختيار أسلوب التدريب�	
أنواع النشاطات التفاعلية�	
إرشادات عامة للنشاطات التطويرية�	
عنصر اإلبداع�	
أمثلة عن أنشطة كسر الحواجز والتحفيز والمراجعة�	

تصميم الرباجم التدريبية:

خصائص البرنامج التدريبي الفَعال�	
	�ILOs أهمية األهداف اإلرشادية للتعلُم
العناصر الرئيسية لتصميم البرامج:�	

	�ROPES  نموذج
خطوات لتطوير دورات تدريبية رائعة�	
إعداد مخطط للدورة التدريبية�	
النقاط الرئيسية�	
 تطوير االفتتاحية�	
تحضير ملخص للدورة التدريبية�	
مخططات الدورة التدريبية�	

تقديم تدريب فعال:

األدوات المتاحة للمدربين�	

تجهيز مكان التدريب�	

السيطرة على لغة الجسد�	

طريقة لجذب االنتباه والمحافظة على االهتمام�	

التعامل مع المشاكل التي توجه المشاركين�	

تقديم ونقد الدورات التدريبية�	

تصميم العملية التدريبية:

تحليل االحتياجات التدريبية�	

صياغة األهداف التدريبية وفق االحتياج�	

تحضير وتجهيز المادة العلمية�	

اختيار وتنويع أنسب األساليب التدريبية�	

استخدام المعينات والوسائل التدريبية�	

التدريب باألاسليب االلكرتونية )التدريب عىل أاسليب وطرق 
التدريب االونالين(:

نبذه موجزة عن التدريب االلكتروني�	

المادة العلمية وكيفية إدارارتها�	

كيفية ادارة الدورات في التدريب االلكتروني�	

االستراتيجيات المناسبة في التدريب االلكتروني�	

دراسة موجزة عن الغرف االفتراضية وكيفية إدارتها بصالحية المدرب �	

وبصالحية المتدرب

اساليب تقييم المدربين والمتدربين في التدريب االلكتروني�	

التطبيقات العملية:

باإلضافة للتطبيقات العملية أثناء المحاضرات ، هناك مجموعة أخرى من �	

التطبيقات العملية يتم التدريب عليها

تطبيق عملى خارجى حول كيفية االستفادة من مفاهيم التدريب�	

تطبيق عملى خارجى لمواجهة الحواجز النفسية والتغلب عليها�	

تسجيل مجموعة محاضرات متنوعة األهداف واألساليب والمهارات�	

تطبيقات عملية خارجية على مهارات التواصل ومهارات الكاريزما�	

إعداد محتوى مجموعة من األساليب التدريبية التي تتناسب مع الموضوع الت�	



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:

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

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

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

)® TOT - التــاريــخ :........................)تدريب وإعداد المدربين

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.


