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شهادة منسق التدريب المهني 

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

مقدمة:

يعمل منسق الدروات في المؤسسات على رسم خطط التدريب والجداول الزمنية وتصميم البرامج التدريبية وتطويرها من خالل االستعانة بمصادر خارجية أو استيعاب المنظمة 

والتدريب على الموارد البشرية ، وكذلك اختيار أساليب التدريب المناسبة والتواصل مع المديرين لتحديد االحتياجات التدريبية ورسم التطوير. يخطط للفرق واألفراد وهو مسؤول 

عن إدارة وتصميم وتطوير وتنسيق وتنفيذ جميع البرامج التدريبية.

يعد منسق التدريب محور هام من محاور إنجاح العملية التدريبية فهو المدير اإلداري والتنفيذي للبرنامج التدريبي ، ولهذا فإن مهاراته العالية في مجال إدارة العملية التدريبية 

التعلم والتطوير، واكتساب المهارات  التدريبية التي تقدمها يوروماتيك، على فهم الجانب االستراتيجي لوظيفة  التدريبية،  ستساعدك هذه الدورة  تنعكس باإليجاب على العملية 

االستشارية المطلوبة للشراكة مع أصحاب المصلحة ، وتقييم نتائج التدريب. تتجاوز هذه الدورة الخدمات اللوجستية لتنسيق التدريب وتمنحك المهارات المطلوبة لتصبح شريكا 

تجاريا حقيقيا لمؤسستك. 

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

فهم نهج االستشارات الداخلية إلى الشراكة مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين 	

 فهم   المهارات المطلوبة للتواصل   ، وتحسين العالقات الشخصية مع جميع أصحاب المصلحة 	

 تحديد كيفية تشخيص الحاجة التعليمية للوظائف فيما يتعلق بالمنظمة 	

 االنتقال في العقلية من منسق إلى دور أكثر استراتيجية  	

 تحسين العالقة مع أصحاب المصلحة سيحسن الفعالية واإلنتاجية في العمل  	

 التعرف على األدوات والتقنيات الجديدة التي تستخدمها الشركات األخرى  	

 تحديد حل التعلم المناسب بناء على االحتياجات والنتيجة المرجوة من الوظائف 	

 العمل مع مقدمي الخدمات التدريبية الخارجيين لصياغة حلول التعلم المناسبة 	

 توضيح متطلبات   التدريب لمزودي خدمات التدريب 	

 تقييم مقدمي خدمات التدريب وإعداد طلب تقديم العروض التدريبية 	

 فهم استراتيجيات التقييم الصحيحة ونتائج التدريب 	

المنهجية:

سيتمكن المشاركون في هذه الدورة من تطبيق المفاهيم النظرية بطريقة منهجية عملية، ولتحقيق ذلك سيُطلب من المشاركين تطوير المواد التي يمكنهم استخدامها ضمن مسؤولياتهم 

في مكان العمل لدعم مهام ووظائف التدريب.

الفئات المستهدفة:

مدراء التدريب والتطوير وضباط ورجال األعمال المعنيين في تنسيق األنشطة التدريبية الالزمة داخل المؤسسة.
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شهادة منسق التدريب المهني 

محتويات البرنامج:

عمليات التدريب والتطوير:

مصطلحات كل من: التدريب ،التطوير وتطوير الموارد البشرية 	
فوائد التدريب والتطوير 	
االستثمار في التدريب 	
األسباب الرئيسية لفشل دورات التدريب 	
نموذج ISD للتدريب والتطوير 	
تحليل االحتياجات 	
تصميم وتقديم التدريب 	
تقييم التدريب 	

المهام الوظيفية احلديثة لوظيفة منسق التدريب:

رسم خطط التدريب السنوية لإلدارة والموارد البشرية ودعم العمالء. 	
تصميم وتطوير برامج التدريب من خالل االستعانة بمصادر خارجية والداخلية  	

للمؤسسة.
تحديد أساليب و أنشطة التدريب المناسبة والتدريب أثناء العمل ودروس التطوير  	

المهني.
إجراء تقييم احتياجات التدريب على مستوى المؤسسة وتحديد المهارات و فجوات  	

التي تحتاج إلى معالجة.
استخدم مبادئ التعليم المعروفة واالطالع على أحدث األساليب والتقنيات  	

التدريبية.
تصميم وإعداد وطلب الوسائل والمواد التعليمية. 	
تقييم الفعالية التعليمية وتحديد تأثير التدريب على مهارات الموظفين وقياس  	

مؤشرات األداء.
العمل مع أصحاب المصلحة كشريك اعمال. 	

المهارات الالزمة لوظيفة منسق التدريب:

الفهم الجيد إلجراءات تنسيق التدريبات المختلفة 	
معرفة واسعة بنظرية التصميم التعليمي وطرق التنفيذ 	
القدرة على التعامل مع أنظمة ادارة التعليم وأدوات التواصل اإللكتروني 	
اجادة مهارات تقييم االحتياجات وإعداد خطط التطوير 	
اإللمام بأساليب وتقنيات التدريب الوظيفي الحديثة 	
القدرة على استخدام منصات التعليم االلكتروني 	
امتالك المهارات التنظيمية والقدرة على التعامل مع المهام المتعددة 	
القدرة على التواصل بشكل مميز 	

االنتقال إىل هنج استاشري مع أصحاب المصلحة :

 فهم دورة حياة وظيفة التدريب، وأين تقع مؤسستك، في دورة الحياة هذه  	
فهم كيفية أن تصبح شريكا تجاريا مع فريق اإلدارة  	
فهم المعرفة والمهارات والمواقف المطلوبة للدور الجديد  	
فهم عملية االستشارات  	

التشخيص والتخطيط :

 تقييم التقنيات المختلفة المستخدمة لتحليل مشاكل األداء ومعرفة ما إذا كان  	
التدريب هو الحل لها 

 دراسة الحواجز التي تؤثر على األداء  	
تعلم كيفية االستجابة بدال من االستجابة لمتطلبات التدريب  	
تعلم كيفية تفسير االحتياجات التدريبية وتقييم البيانات  	
فهم تحديات التقييم الخاصة  	
فهم كيفية تقديم خطة تحسين األداء في اجتماع المالحظات  	
فهم أهمية   بناء العالقة   في المنظمة  	
مراقبة ميزانية التدريب  	

صياغة برناجم تدرييب :

تحديد أهداف التعلم لتلبية احتياجات العمل   	
فهم مفاهيم تعلم الكبار لتعزيز التعلم   	
فهم كيفية جعل المتعلمين يحتفظون باستخدام مفاهيم التعلم الخمسة  	
فهم كيفية معالجة التعلم من خالل مراحل تعلم الكبار الخمس  	

تطوير موارد التدريب واحلفاظ علهيا :

تعلم كيفية اختيار وتدريب وتطوير خبراء الموضوع كمدربين  	
 فهم معايير شراء الموارد الخارجية للتدريب  	
فهم متى، وكيفية توظيف مستشار خارجي  	

احدث توجهات التدريب وأفضل المماراست:

التدريب الحاسوبي 	
التعلم االلكتروني 	
	 )LMS( أنظمة إدارة التعلم
التعلم التجريبي 	
التعلم المدمج 	
أفضل الممارسات التدريبية 	

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER



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

)شهادة منسق التدريب المهني (
Professional Training Coordinator Certification Course

التــاريــخ :........................

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

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

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

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

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


