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 2 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشريه بالشركة القابضة 

 :مقدمة 

 ومهما ، البرامج هذه تنوعت ومهما ، مستوياتهم بشتى العاملون يحضرها التي التدريبية البرامج تعددت مهما

ه   ، يتغير ال البرامج لهذه الرئيس الهدف فإن ، وممارساتهم أدائهم وتطوير المتدربين تأهيل برامج كانت  تنمية إن ًّ

.    والنوعية الجودة عاليه ونتاجاتها ممارساتها لتكون ومهاراتها معارفها نوعية ورفع العاملة البشرية القوى

 تحليل على القادر المحترف التدريب أخصائي وظيفة أهمية ظهرت وظائفها وتعدد البشرية الموارد أدارة وبظهور

 لالحتياجاتالتدريبية الملبية التدريبية الخطط وتصميم التدريبية االحتياجات وتحديد بها العمل وتحليل المنظمة

 فهو التدريبية العملية مبرمج التدريب اخصائي يعد ولهذا.    التدريبية جالبرام وتقوم وتقييم تنفيذ على واإلشراف

 العملية هدف يحقق بما التدريبية الحقيبة متطلبات وتوصيف األداء فجوة وتحديد المهام تحليل بعملية يقوم من

 من العديد وإتقان المتالك يحتاج فإنه ، الكبير الهدف هذه تحقيق التدريب مشرف يستطيع وكي.    التدريبية

 المتدربين يكسب الذي الجيد النوعي بالتدريب يقوم بحيث بإتقان بعمله القيام على قادراًّ  تجعله التي المهارات

 .  المرغوبة والسلوكيات المهارات فيهم وينمي

 وتتمكن التدريب، أهداف تحقيق ليتسنى فعليين، شركاء التدريب ومنسقي مديري اعتبار ضرورة ذلك إلى يضاف

 .لعمالئها وخدماتها منتجاتها أفضل توصيل من المؤسسة

 هاتين وبين العملية هذه بتقييم وتنتهي التدريبية االحتياجات بتحديد تبدأ متتالية خطوات تشتمل التدريبية العملية إن

 هذه يفي الذي التدريب برنامج تصميم التدريب إلى الحاجة تحديد يلي،  وتنفيذها البرامج تصميم يكمن الخطوتين

 الالزمة والتدريبية التعليمية للمواد وتحديد وصياغة إنتاج عملية تعتبر التدريبي البرنامج تصميم فعملية الحاجة

 . التدريب من الهدف ضوء على

 ثقافة لبناء الضرورية العمليات من والتقييم القياس ويعتبر  التدريب، نتائج قياس عملية التدريبية العمليات ومن

 استخدام دون من للتدريب الحقيقى العائد تحديد المؤسسات على ويتعذر. التدريب مخرجات على تقوم مؤسسية

 .العملية هذه فى كبيرة جهود وبذل فعالة تقييم أدوات

  :أهداف البرنامج التدريبي 

بوظيفة أخصائي  –إدارة التدريب  –يهدف هذا البرنامج التدريبي الى تمكين العاملين في إدارة الموارد البشرية 

مراعاة لمستوى الجدارات التي ترغب بها الشركة من مع لدرجه الثالثة من أداء عملهم الوظيفي على أكمل وجه با

 .أجل تحقيق االهداف المرجوة 

 : في نهاية الدورة التدريبية سيكون المتدرب قادر على 

 .ووصوال الى تقييم البرنامج التدريبي تصميم برنامج تدريبي بدءا من تخطيط االهداف  -1
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 3 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشريه بالشركة القابضة 

 

 الفــهــرس

 

 4 ...................................................................................... (ADDIE) نموذج التدريبي النظام تصميم

 6 ............................................................................... التدريب أساليب وتحديد التدريبية البرامج تصميم

 8 ............................................................................................. تدريبي برنامج وتنفيذ تصميم مراحل

8 ...................................................... ( البرنامج قبل ما) التدريبي للبرنامج اإلعداد:  االولى المرحلة 

11 .............................................................(االنعقاد أثناء) التدريبي البرنامج تنفيذ:: الثانية المرحلة 

13 .................................................. (البرنامج بعد ما)التقارير وكتابة والتقييم المتابعة: الثالثة المرحلة 
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 4 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشريه بالشركة القابضة 

 

 ( :ADDIE)تصميم النظام التدريبي نموذج 

 منظمة والمقصود ، التدريبية للعملية منظم عمل إطار تكون  نماذج عادة يستخدم التدريبي النظام تصميم إن

 ككل المنظمة باهداف المرتبطة التدريبية االهداف لتحقيق المتدربين ترشد بحيث الخطوات منظمة أي ومحسوبة

  نموذج ويعتبر ، فعال بشكل االهداف تحقيق من للتأكد باستمرار(  والنتائج التدريبية االنشطة)  وتقييمها

(ADDIE )التدريبي النظام بتصميم الخاصة النماذج أحد. 

 

 

 : كالتالي إيجازها نستطيع محددة مراحل على ويرتكز

 : التحليل مرحلة هي االولى المرحلة

 (  الحقا بالتفصيل ذكرها تميس )؟ التدريب أهداف ماهي −

 ؟ خصائصهم هي وما ؟ المشاركين هم من −

 ؟ عرضه سيتم وكيف العلمي المحتوى هو ما −

 ؟ البرنامج لهذا المناسبة التدريبية الوسائل ماهي −

ADDIE 
Model 

 تحليل

Analysis 

 التقييم

Evaluation 

 تنفيذ

Implementation 

 تطوير

Development 

 تصميم

Desing 
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 5 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشريه بالشركة القابضة 

 : تصميم مرحلة هي الثانية المرحلة

 هدف لكل المنسب التقويم وتحديد التدريب واستراتيجيات ، األداء أهداف تحديد منها الخطوات من العديد وفيه

 . تدريبي

 : التحضير مرحلة هي الثالثة المرحلة

 .للتنفيذ الالزمة واالجهزة المدربين بإعداد وإنتهاء التدريب واساليب العلمية والمواد المشاركين عن بمعلومات بدأت

 : تنفيذ مرحلة وهي الرابعة المرحلة

 . التدريبية لآلهداف مناسبة محددة معايير على بناء بناء قبل من إختيارهم تم مدربين بواسطةوتتم 

 : التقييم مرحلة الخامسة المرحلة

 .االهداف وتحقيق االداء تحسين أجل من التدريبية العملية وبعد أثناء
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 6 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشريه بالشركة القابضة 

 : التدريب أساليب وتحديد التدريبية البرامج تصميم

التي تضمن  تـــأتي عمليـــة تـــصميم الـــبرامج التدريبيـــة بعـــد تحديـــد االحتياجـــات التدريبيـــة وأولوياتها ،

 : وتتضمن علمية تصميم البرامج التدريبية الخطوات التالية. تحقيق األهداف التدريبية

 : الخطوة االولى 

رف ماهي النتائج  التي يجب الحصول عليها من المتدرب ؟ وهذه النتائج تم التع: تحديد االحتياجات التدريبية 

عليها من خالل التحليالت السابقة لتحديد االحتياج التدريبي حتى يستطيع المتدرب الوصول الى االداء المرغوب 

به لتحقيق أهداف المنشأة ، باالستناد أيضا الى بيانات األداء التي جرى جمعها خالل مرحلة تقدير االحتياجات، 

( م تحديدها من خالل بيانات األداء ذات الصلة في مكان العمل حتياجات التي يتاال ونقوم بهذه المرحلة بالنظر إلى

 .،والتي توفر بيانات المعرفة والمهارات للموظفين ،ثم نترجم هذه اإلحتياجات إلى أهداف تدريبية)تحليل الفجوة 

 : الخطوة الثانية 

من البرنامج التدريبي في ضوء  (أواألهداف)الهدف  تحديد: تصميم االهداف التدريبية والخطة التدريبية 

  .االحتياجات التدريبية التي تم تحديدها

 : الخطوة الثالثة 

تحديـد موضـوعات الـــــبرامج التدريبيـــــة، ومـــــدى عمقهـــــا وشمولهـــــا، وتحديـد أســـــبقياتها والتسلـــسل 

يـــتالءم مــع المـادة التدريبيـة والهـدف  كيمناســـبا لـالمنطقـــي في عرضـــها وتحديـــد أســـلوب التـــدريب ال

 .منهــا، ومـستوى المــشاركين في البرنـامج، وفــترة التـدريب 

  : الخطوة الرابعة

وبـشكل عام . تحديـد مـدة البرنـامج، والتي تختلف باختالف طبيعة البرنامج وهدفه واألسلوب التـدريبي المـستخدم

البرنامج كافية لتحقيق التـوازن بـين موضـوعات البرنـامج، وأن تسمح للمستويات المختلفة مـن  يجب أن تكون مدة

المتـدربين باالسـتفادة مـن التـدريب، وأن ال تـؤدي إلى ترك المتدرب لعمله مدة طويلة، وأن ال تؤدي إلى شعور 

  .المتدرب بالملل
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 7 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشريه بالشركة القابضة 

 : الخطوة الخامسة 

اختيــار المــدربين للبرنــامج التــدريبي بحيــث تتــوافر لــديهم المــؤهالت العلميــة والتخــصص والخبرة 

المناسبة في موضـوع التـدريب، باإلضـافة إلى قدرتـه في نقـل المعلومـات والمعـارف والمهـــارات إلى 

ويجـــب علـــى إدارة التدريب  تقويم أداء هؤالء . يناآلخـــرين، وشخـصيتهم المقنعـــة والجاذبـــة للمتـــدرب

 .المدربين باستمرار وتطوير قدرتهم  ومهاراتهم التدريبية

  : الخطوة السادسة

 اإلدارية المعايير اسـتخدام يجـب وهنـا توافرها، مـن والتأكد التـــدريبي للبرنـامج التقديريـة الموازنـــة وضع

 .وتكاليفه التدريبي البرنامج عوائد لقياس واالقتصادية

  : الخطوة السابعة

 الـسمعية اإليـضاح وســـائل: مثـــل التـدريبي، العمل يحتاجهـا الـتي التدريبيـة والمــستلزمات تجهيزات تـأمين

 المناسـبة المكتبيـة والتجهيـزات التـدريب، أماكن تـوفير وكـذلك المغلقة، التلفزيونيـة والدوائر والبصرية،

 .اختيارها تم الـتي واألسـاليب التـدريب لموضـوعات

 : منها التدريبية العملية من المرحلة هذه في تطرح التي التساؤالت من العديد هناك

 فهمهم مستوى هو ما الدورة؟ بهذه اإللتحاق وننتيجة المشارك سيتعلم ماذا ؟ الدورةالتدريبية من الهدف ما  : ماذا

 ؟ الموضوع في ومشاركتهم انخراطهم مدى هو وما للموضوع؟

 الدورة؟ سيحضر شخص كم الوظيفي؟ مستواهم هو ما توقعاتهم؟ هي ما بالدورة؟ سيلتحقون الذين هم من : من

 ؟ الدورة بموضوع يهتموا أن عليهم لماذا إلصغاء؟ عليهما لماذا ؟ الدورة في المتدربون سيشارك لماذا  :ا لماذ

 ؟ الجلسة شكل هو ما ؟ الالزمة االجهزة هي ما ؟ الدورة ستعقد أين : أين

 يلزم الوقت من كم ؟ الدورة ستعقد يوم اي في ؟ جلسة من أكثر هناك سيكون هل ؟ الدورة ستستغرق كم : متى

 جلسة؟ لكل

 بتقسيمها وفعال تدريبيمنظم برنامج لتصميم الرئيسية الخطوات على بالتعرف سنبدأ أعاله التساؤالت على لإلجابة

 : ثالثة مراحل الى
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 8 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشريه بالشركة القابضة 

 

 :تدريبي برنامج وتنفيذ تصميم مراحل

 (. البرنامج قبل ما) التدريبي للبرنامج اإلعداد مرحلة -: األولي حلةالمر .1

 (.االنعقاد أثناء) التدريبي البرنامج تنفيذ مرحلة -: الثانية المرحلة .3

 (.البرنامج بعد ما)التقارير كتابة و التقييم و المتابعة مرحلة -: الثالثة المرحلة .1

 

 ( البرنامج قبل ما) التدريبي للبرنامج اإلعداد:  االولى المرحلة: 

 

  المؤسسي لالحتياج طبقا التدريب موضوع تحديد .1

 من حصره تم لما طبقا و أجلها من أنشئت التي المؤسسة وأغراض ألهداف وفقا التدريب موضوع يحدد

 . بالمؤسسة للعاملين التدريبية اإلحتياجات حصر إستمارة أو مؤسسي تقييم إستمارة استيفاء خالل من إحتياجات

 (المشاركون) المستهدفة الفئة تحديد .2

 ومن بالمؤسسة للعاملين التدريبية واالحتياجات التدريب لموضوع وفقا المشاركين أو المستهدفة الفئة تحديد يتم

 مستواهم ، أهدافهم ، طلباتهم ، عليهم التعرف أي المشاركين تحليل أهمية على التأكيد الصدد هذا في المهم

 . لألهداف ومحقق للمشاركين مناسبا التدريبي للبرنامج أهداف لوضع وذلك إقامتهم أماكن وحتى العلمي

 التدريبية الدورة أهداف صياغة .3

 ، التدريبيــة األهــداف وصــياغة وضــع هــي تــدريبي برنــامج أي تــصميم في البدايــة نقطــة تعتــبر

 نتائج عن عبارة هي األهداف وهذه التدريبي، البرنامج وراء من تحقيقها يؤمل التي الغايات هي واألهداف

 األفراد أداء مستوى في تغيير من إحداثه يراد وما األهداف وتوضيح مقدما وإقرارها تصميمها يجرى

 فيضوء التدريبي البرنامج أهداف وضع ويتم التدريبية، المادة وضع يتم ضوئها وفي وسلوكهم، واتجاهاتهم

 .إليها اإلشارة سبقت التي التدريبية االحتياجات تحديد

 وأصحاب الدورة على سيحصلون والذين والمدربين للمصممين تبين ألنها جدا هامة التدريبية الدورة أهداف

 الذي ما األهداف تصف أن يجب بساطة، وبكل التدريب، نهاية في انجازه سيتم ماالذي بتقرير المعنيين الشأن

 ( .الدورة بهذه التحاقهم نتيجة)  اآلن ونفعله يستطيع ال وما ونفعله المشارك يستطيع
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 9 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشريه بالشركة القابضة 

 : قسمين إلى التدريب أهداف تقسيم الممكن ومن

 :  جزئية أهداف -أ 

 عليها الحصول المشاركون يحتاج التي اإلتجاهات أو المهارات أو المعرفة، من صغيرة أجزاء إلى هذه تشير

 .المرجوة بالطريقة بأعمالهم يقوموا لكي

 

 : نهائية أهداف -ب 

 والمهارات للمعرفة استخدامهم عبر به القيام على قادرين المشاركون يكون سوف الذي األداء إلى هذه تشير

 يعني ذلك فإن النهائية، التدريب أهداف استيفاء تم حال وفي التدريب، أثناء اكتسبوها التي الممكنة والتوجهات

 التدريبية االهداف صياغة على التركيز يجب هنا من أيضا، أنجزت قد به المتعلقة الجزئية األهداف جميع أن

 هذه خالل من تحقيقة على قادر المشارك يكون بحيث اليه للوصول تطمح الذي الهدف الى تشير صياغة

 . التدريبية البرامج

 تحسين في منها لالستفادة عليها التعرف المطلوب المعارف مستوى على االهداف خالل من نركز أن ويجب

 وقد ، وجه اكمل على عمله اداء في لتساعده اتقانها المطلوب المهارات على التركيز وايضا العمل في االداء

 .المطلوبه التدريبية االحتياجات تحديد اثناء قبل من والمهارات المعارف تحليل تم

 المهارات أو الكتابة، وقواعد وأصول كالقراءة األساسية اللغوية المهارات تكون أن يمكن المهارات وهذه

 أو الملفات، وحفظ وتصنيف الكاتبة، آلة على مثاللكتابة معين عمل ألداء الالزمة الفنية الطبيعة ذات األساسية

 التخطيط مثل الفكرية، المهارات أو اإلدارية، والقيادة كاالتصاالت اآلخرين مع العالقات إقامة مهارات

 جميع في المديرين كافة إليه يحتاج المهارات من النوع وهذا القرارات، واتخاذ السياسات، وإعداد والتنظيم

 . العليا اإلدارة مستوى خاص وبشكل اإلدارية المستويات

 :تدريبية أهداف لصياغة األمثلة بعض

 :على قادراًّ  المتدرب يكون التدريبية الدورة بنهاية −

 . المعالجة لمحطة الكيماوية المنتجات اسعار تحليل إجراء −

 . التحصيل مستوى على االقتصادية السياسات تأثير قياس −

 . الفاقد نسبة تقليل على الحديثة الري نظم أثر تحليل −

 :بالمعارف المتعلقة األهداف أفعال

 -يسجل -يدرج -ينظم -يسمي -يعبر -يشرح -يقيم -يميز -يفرق -يصف -يحدد -يقارن -يوضح -ينصف -يحلل

 .يعرف -يكتب
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 :بالمهارات المتعلقة األهداف أفعال

 -(بيانات) يعالج -يقيس -يصيغ -يركب -يصلح -ينفذ -يرسم -يناقش -يصمم -يتحكم -يبني -يوصل -يعتمد -يجمع

 .يطبق -يظهر

 :باالتجاهات المتعلقة األهداف أفعال

 .ينصح -يشارك -يوصي -يساعد -يشجع -يدافع -يتقد -يتعاون -يختار -يسمح -يوافق -ينقل

 : الفعال االتصال مهارات لبرنامج تدريبية ألهداف نموذج

 :التدريبى الموضوع أهداف

 : على قادر المتدرب يكون التدريبى الموضوع نهاية عند

 المنظمة أهداف لتحقيق وأهميتها المنظمات في التواصل ماهية معرفة −

  عناصراالتصال على التعرف −

 . نجاحا أكثر لتواصل الفعالة الخطوات معرفة −

  المنشآت في التواصل إتجاهات على التعرف −

 ( بفعالية العميل ومع الزميل الموظف، ، المدير مع)  الجهات هذه من جهة كل مع التواصل على قادر −

  للمنظمات المناسبة االستماع انواع على التعرف بعد بفعالية االستماع −

 السلوكيه االنماط نموذج خالل من وذلك معها يتواصل التي الشخصيات نمط على التعرف  على قادر −

 .فعال لتواصل عامة بإرشادات عليها التغلب وكيفية اآلخر مع التواصل في لديه الضعف نقاط إلكتشاف

 

 : التدريبي المنهاج وضع  .4

 ويتم المتدربون، عليها يدرب أو ستدرس التي ومفرداتها المواد أو الموضوعات التدريبي بالمنهاج ويقصد

 يجب المطلوبة األهداف ويحقق جيدا التدريبي المنهاج يكون وحتى التدريبية، االحتياجات ضوء في تحديدها

 المعلومات تكون ال أن ويجب المعقولية بطابع يتسم وأن مستوردا وليس الواقعية، البيئة من نابع يكون أن

 .تحقيقها المراد النهائية األهداف اعتبارها في المناهج تأخذ أن يجب كذلك ومستحدثة، جديدة بل ومكررة قديمة

 أنه إذ تعلمها، يتطلب التي( المواضيع) المحتويات لكل حصر عن عبارة هو التدريبي المحتوى فإن عام بشكل

 .التفاصيل من متعددة مستويات تحديد مرحلة إلى يمتد وقد والفرعية الرئيسية الموضوعات يشمل
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 ولهذا. بدونها أهدافه التدريب يحقق أن يمكن ال التي المهمة التدريب مثلث اضالع أحد التدريبية الحقيبة تشكلف

 والتي التدريبي الواقع يفرضها التي المعايير من لعدد مستوفية المستخدمة التدريبية الحقيبة تكون أن المهم فمن

 متعلق هو وما بالمحتوى متعلق هو ما بين المعايير تصنيف ويمكن. الورقة هذه من الجزء هذا في بيانها سيتم

 . التدريبية الحقيبة لجودة ومكمل واإلخراج بالشكل

 : التقييم معايير

 هنا أننا إال اإلدارة، مجال في التدريبية الحقيبة تقييم في استخدامها يمكن التي المعايير من الكثير هناك

%. 5 يتجاوز ال خطاء بهامش عالية مصداقية لنا يحقق ان يمكن بما وأشملها المعايير هذه أهم على سنقتصر

 يتشكل و قيمة، كأعلى 4 إلى قيمة كأقل 1 من أي رباعي، معيار على أألعتماد يمكن فأنه التقييم هذا والجل

 الحقيبة تقييم في المستخدمة المعايير ومن(. ضعيف جيد، جيدجداًّ، ممتاز،: )التالية المستويات من التقييم هذا

 :يلي ما لإلدارة السعودية بالجمعية التدريبية

 التدريبية للحقيبة عامه األهداف .4.1

 تحقيقه، إلى التدريبية الحقيبة تسعى ما تبين التدريبية الخطة في ومحددة عامة أهداف وجود المعيار هذا يتناول

 .واحدة كوحدة المطاف نهاية في الحقيبة هذه من تعلمه المتوقع هو وما

 التدريبية الحقيبة لموضوعات فرعية األهداف .4.3

 صورة تعطي الفرعية االهداف فأن تحقيقه، إلى الحقيبة تسعى عما شمولية صورة يعطي العام الهدف أن حيث

 .لها تتعرض التي المواضيع ضوء في الحقيبة هذه غليه تهدف عما أكثر تفصيلية

 الحقيبة محتويات قائمة .4.1

 لعناصر شمولية نظرة من للمتدرب تقدمه لما نظراًّ  الجيدة التدريبية الحقيبة عناصر احد المحتويات قائمة تمثل

 عناصر كأحد المحتويات قائمة أخذ تم فقد ولهذا. التدريبي البرنامج في له التطرق سيتم لما وتمهيداًّ  الحقيبة،

 . التقييم عملية أثناء إليها النظر يتم التي الحقيبة تقييم

 الحقيبه لموضعات الزمني للتوزيع جدول وجود .4.4

 مواضيع توزيع فيه يتم زمني جدول وجود من بد ال فأنه التمهيدية التدريبية الحقيبة متطلبات تكتمل لكي

 هذا وألهمية. للجميع مفهومة منطقي بشكل موضوعاًّ  ذلك يكون وأن المتاح، الزمني الجدول ضوء في الحقيبة

 .لإلدارة السعودية للجمعية المعتمدة التقييم معايير ضمن وضعه تم فقد العنصر
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  مناسب علمي بشكل الموضوعات تقسيم .4.5

 وتقسيمها توزيعها يتم أن المهم فمن ولذلك الفرعية، الموضوعات من العديد على التدريبية الحقائب تشتمل

 تم المنطلق هذا ومن. جوانبها مختلف في التدريبية الحقيبة تعكسه أن يجب ما وهذا مناسب، علمي بشكل

 . التدريبية الحقيبة تقييم متغيرات أحد العنصر هذا أعتبار

  الموضوع وضوح .4.6

 تقييم معايير ضمن من فان ولذلك لترابطها، نظراًّ  اإلدارة حقل في وخاصة التدريب مواضيع من كثير تتداخل

 تداخله أو المواضيع، من غيره مع التباسه وعدم الحقيبة تطرحه الذي الموضوع وضوح موضوع الحقيبة

 تقييم معايير أحد هو المعيار هذا أعتبر وقد. بينها رابط إيجاد يمكن ال أخرى موضوعات مع دقيق غير بشكل

 . التدريبية الحقيبة

 (العرض شمولية) علميا الموضوع تكامل .4.4

 الحقيبة لتقييم االعتبار في أخذها يجب التي المعايير أحد هو جوانبه جميع من الموضوع تكامل يعتبر

 جداًّ  المهم فمن ولذلك به، إال الموضوع يكتمل ال نقص يمثل الموضوع جوانب أحد أهمال أن حيث التدريبية،

 الحقيبة في الطرح بشمولية يخل نقصاًّ  يشكل قد مما له، التطرق دون الموضوع جوانب من جانب أي يترك أال

 . الحقيبة في والموضوع للفكرة العرض شمولية باالعتبار يؤخذ أن بد ال فأنه االساس هذا وعلى. التدريبية

  للموضوع النظري العلمي الدعم اكتمال .4.8

 للحقيبة التقييم معايير من يبرز فأنه ولذا التدريبية، الحقيبة ضمن تطرح ان بد ال نظرية خلفية موضوع لكل

 بين للربط ولذلك الحقيبة تتبناها التي للطروحات النظريات من علمي دعم ووجود النظري، اكتمالها التدريبية

 العملي التطبيقي بالجانب مهمتمة الحقيبة تكون أن على نؤكد فكما العملي، والجانب للموضوع الفكري الجانب

 . التدريبية الحقيبة لتقييم المهمة المعايير من أعتبر ولذا. وتكامله النظري بالجانب أيضاًّ  نهتم وأن بد ال

 المتاح الوقت على مناسب بشكل الموضوع توزيع .4.4

 هذه تكون ان المهم من فأنه ولذا الفرعية، الموضوعات من عدد بين موزعة الحقيبة تكون ما عادة

. لتنفيذها التدريبية الحقيبة تقترحه الذي الوقت أو المتاح، الوقت حسب على مناسب بشكل موزعة الموضوعات

 في اتخاذها يجب التي المهمة المعايير من الوقت حسب مناسب بشكل الموضوعات توزيع أعتبر هنا ومن

 . التدريبية الحقيبة تقييم عند االعتبار
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 بوضوح االفكار عرض .4.14

 أيضاًّ  المهم من إنما التدريبية الحقيبة عليها يختوي التي الفرعية الموضوعات أو االفكار تجميع فقط يكفي ال

 المطروحة االفكار بأستقاللية يخل تداخل بينها يكون ال بحيث وواضح، مناسب بشكل تم قد عرضها يكون أن

 هو بوضوح االفكار عرض أعتبر االسباب ولهذه. واستيعابها فهمها له يسهل الذي بالشكل للمتدرب ووضوحها

 . التدريبية الحقيبة تقييم في المستخدمة المعايير أهم احد

 للمدرب كافيه ارشادات توفر .4.11

 يجب رب\المد حقيبة فأن ولذلك بالمدرب، خاصة واخرى بالمدرب خاصة تدريبية حقيبة هناك يكون العادة في

 لالجتهاد كبيراًّ  مجاالًّ  تترك ال للمدرب وشاملة ووافية كافية إرشادات فيها يتوفر بحيث مكتملة تكون أن

 مهمة نقاط تمثل التي الغرشادية االمور إلى نشير هنا اننا غال البدهية االمور بعض هناك كان وإن الخاطيء

 . إليها المدرب نظر يلفت أن يجب والتي التدريبي البرنامج مسيرة في

 للمتدرب كافيه إرشادات توفر .4.13

 ان عليه يحب حيث التدريبة الحقيبة معد بأهتمام يحظى ان يجب المتدرب فأن للمردب بالنسبة الحال هي كما

 البرنامج من اكبر استفادة لتحقيق يلزم ما وكذلك والحاالت التمارين إعداد حول كافية بإرشادات بتزويده يقوم

 عند الحسبان في أتخاذها يجب التي المهمة التقييم معايير أحد العنصر هذا اعتبر وقد. العلمية ومادته التدريبي

 .التدريبية الحقيبة تقييم

 واالستشهاد الطرح حداثة .4.11

 في قديماًّ  يكون أن ال حديثة مراجع على ومعتمداًّ  ، حديثاًّ  التدريبية الحقيبة كوضوع طرح يكون أن يجب

 جانب وهو االستشهاد ان كما تنفع، مما أكثر تضر قد التي البائته كالوجبة يكون وبالتالي ومراجعه طرحه

 أدلة على الحقيبة معد يعتمد ان ال االمكاتن قدر حديثاًّ  يكون ان يجب التدريبية الحقيبة في آخر مهم علمي

 جعلنا قد التدريبية الحقيبة في الجانب هذا أهمية إن. المعاصر واقعنا على تنطبق أن يمكن ال قديمة وشواهد

 . التدريبية الحقيبة تقييم في مهم كمعيار نأخذها

 عمليه أمثله طرح .4.14

 تم التي العلمية المادة استيعاب من للتأكد التدريبية الحقيبة في تستخدم التي الوسائل اهم أحد االسئلة طرح يعتبر

 نهايته او الموضوع بداية في لألسئلة الحقيبة طرح فإن ولذلك. جديد موضوع إلى للدخول تمهيداًّ  أو تقديمها،
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 المناسب الوقت في وجودها حيث من أساسها على التدريبية الحقيبة تقييم يمكن التي المعايير أهم من تعتبر

 .المناسب بالمكان المناسب وبالشكل

 دراسية حاالت وجود .4.15

 بد ال تدريبية حقيبة اي فأن ولذلك اإلداري، التدريب في التطبيق جوانب اهم أحد تمثل الدراسية الحاالت أن

 هذه تكون أن ويجب. مناقشته يتم موضوع لكل المناسبة ىالدراسية الحاالت من مناسب عدد على تحتوي من

 معايير أحد الجانب هذا أعتبر وقد. الحقيبة هذه له الموجهة للجمهور موضوعها حيث من مناسبة الحاالت

 .للمشاركين عرضها وطريقة أستخدامها حيث من إليها النظر يجب التي التقييم

 علميه نماذج تقديم .4.16

 ضمن بالنظريات مرتبطة علمية نماذج توفر مدى هي التدريبية الحقيبة تقييم في المستخدمة المعايير بين من

 حسب المناسب بالشكل وموضوعة علمياًّ  الحقيبة بموضوع مرتبطة تكون بحيث التدريبية، الحقيبة محتويات

 .الموضوع سياق

 تطبيقيه التمارين .4.14

 التطبيقية التمارين تكون أن ويجب. فيها تطبيقية تمارين توفر دون مكتملة التدريبية الحقيبة تكون أن يمكن ال

 التمارين تكون أن المهم ومن. متناسق منهجي بشكل ببعضها ورتبطة تسلسلها حسب المواضيع بين موزعة

 نظراًّ  التقييم معايير أحد أعتبرت وقد. للمشارك منها تتحقق ان يمكن محددة فائدة عن ومعبرة سهلة التطبيقية

 . التطبيقي والتدريب النظري التدريب بين المهم الرابط هي ألنها

 التوضيحية االشكال استخدام .4.18

 تختصر بحيث للقارئ، وممتعة سهلة تكون أن يجب أنها في المذكرة أو الكتاب عن التدريبية الحقيبة تختلف

 فهم المشارك على تيبسر وتعبيرية بيانية واشكال توضيحية نماذج في والمعقدة الطويلة المواضيع فيها

 شكالًّ  هناك كان وإن حتى التدريبية الحقيبة كمال من يزيد أمر االشكال هذه وجود أن في شك وال. الموضوع

 .موضوع لكل توضيحياًّ 

 الشرعي التأصيل/ االستدالل .4.14

 ان يجب مهم ألمر الموضوع حول اسالمنا في جاء وما الحياة في النظرية العملية النواحي بين الربط إن

 احاديث او قرانية أيات وجود من تخلى المطهرة والسنة الكريم القرآن يكاد ال. تدريبية حقيبة اي في يتحقق

 من يتأكد أن التدريبية الحقيبة يعد من على يفرض مما مباشر، غير او مباشر بشكل الموضوع تتناول كريمة
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 يجب لما مؤكداًّ  عامالًّ  منها ويجعل واالخر، الحين بين إليها يعود أنه وكذلك الشرعية، االدلة هذه من استفادة

 .االتجاهات لهذه كتأصيل العمل عليه يكون أن

 وسهولتها ووضوحها الحقيبة لغة سالمة .4.34

 بها تكتب التي وهي السعودية العربية المملكة في الغداري التدريب في المستخدمة اللغة العربية اللغة تمثل

 من سليمة غير أو ركيكة بلغة مكتوبة الحقيبة تكون أن نتصور أن يمكن ال فانه ولذلك التدريبية، الحقائب جميع

 واضحة لغتها تكون ان يجب التدريبة الحقيبة إن. عنه يعبر وما المعنى دقة حيث ومن واإلمالء، القواعد حيث

 الحقائب تقييم معايير اهم من يعتبر المعيار هذا فأن هنا ومن. غموض او تكلف أي دون الجميع يفهمها وسهلة

 .التدريبية

 (والشكل التصميم) اإلخراج في التميز .4.31

 المنهجية الكتب عن تختلف بذلك وهي الكبار، للعاملين موجهة مساعدة تعليمية وسيلة التدريبية الحقيبة

 كما التدريبية الحقيبة ان. الطالب عند الشائعة التعليمية المذكرات أو الجامعات، في تستخدم التي والدراسية

 يقراءها أن في لمستخدها مشجعة إخراجها في متميزة تكون أن نطلب التوضيحية االشكال فيها تتوفر أن نطلب

 ممالًّ  سرداًّ  تكون ال بحيث عليه، تخرج الذي وشكلها وتصميمها إخراجها في وجاذبة له، ممتعة تكون وان

 .للمشارك ومنفراًّ 

 التجليد/التغليف حيث من العلمية المادة( حقيبة) ملف مستوى .4.33

 والتغليف يحتويها الذي الملف هو لقائتها ويتشجع التدريبية بالحقيبة يهتم أن في للمشارك الجاذبة األمور من

 التدريبية الحقيبة على يحتوي الذي والمغلف الحقيبة أن التقييم هذا في أعتبرنا فقد وبالتالي. فيها يستخدم الذي

 النفور أو لقرائتها المشارك يشجع قد النه التدريبية الحقيبة تقييم معايير أحد نعتبر يدجعلنا الذي بالمستوى مهم

 .مناسب غير بشكل مغلفة أو مبعثرة، أوراقاًّ  كانت غذا خاصة منها،

 الدورة ألهداف الحقيبة تحقيق .4.31

 ان يجب فأنه ولذلك النهاية، في لها معدها وضعا التي االهداف التدريبية الحقيبة تحقق أن من النهايوة في بد ال

 تذكر مختصرة مراجعة أو تمارين شكل في سواء تعلمة تم ما لمراجعة طريقة الحقيبة نهاية في هناك يكون

 .للعمل العودة بعد للتطبيق خطة وضع في وتساعده البرنامج، هذا في له التعرض تم بما المشارك

 العالمية المعايير مع التناسب .4.34
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 المعايير هذه مستوى إلى الحقيبة هذه ترقى أن المهم من ولذلك واألخرى، الفينة بين تظهر عالمية معايير هناك

 . لها النهائي والشكل االخراج او فيها، التطبيقية التمارين حيث من او العملية، مادتها حيث من سواء

 للحقيبة العلمية بالمراجع قائمة وجود .4.35

 وكذلك الموضوع، حول المزيد معرفة في تساعدهم مراجع عن التدريبية البرامج في المشاركين يسأل ما كثيراًّ 

 بالحقوق ذلك في ويحتفظ العلمية المراجع ببعض معدها فيها يستعين التي هي المتميزة التدريبية الحقيبة فأن

 سواء العلمية المراجع بأهم قائمة الحقيبة نهاية في هناك يكون أن المهم من فإنه وبالتالي ألصحابها، الفكرية

 معرفة أراد لوا فيما لها بالرجوع المشارك الكاتب ينصح التي تلك أو بها واالستعانة لها الرجوع تم التي تلك

 .الهامة التقييم معايير من المراجع هذه وجود أعتبر وقد. التدريبي البرنامج موضوع حول المزيد

 : التدريب أسلوب اختيار .5

 من الرغم فعلى بالسهلة ليست العملية وهذه المالئم، األسلوب تحديد يتم المناسب التدريبي المنهاج وضع بعد

 أن مالحظة جدا المهم من أنه إال التدريب مجال في استخدامها يمكن والتي  والحديثة القديمة األساليب تعدد

 لكل بل والظروف، المواقف جميع في  استخدامها يمكن أو اآلخر البعض لبعضها بدائل ليست األساليب هذه

 التدريب أسلوب اختيار فإن عامة وبصفة التدريب عملية في واحد أسلوب من أكثر االستخدام أو المجال منها

 : مثل أسلوب أفضل المعاييرالختيار من عدد على يعتمد

 .تحقيقه إلى التدريب يسعى الذي الهدف −

 .التدريب محل الوظيفة أو العمل طبيعة −

 .الوظيفي المستوى −

 .التدريبية المادة −

 .التدريب فترة −

 .المتدربين وعدد التكاليف −

 .الموضوعات عرض في والشمول العمق مستوى −

 .للمشاركين السابقة الخلفية −

 .المتاحون المدربون −

 :  المشاركين وطبيعة التدريبية لألهداف طبقا المختلفة التدريب أساليب

 :المباشر اإللقاء -أ 

 .المحاضرة −
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 .الندوة −

 .الموجه النقاش −

 .المؤتمرات −

 :والمناقشات الحوار -ب 

 .الحاالت دراسة −

 .الحوار فرق −

 (  الهمس جماعات)  األزيز جلسات −

 .اللجان −

 .الذهني العصف −

 .األدوار تمثيل −

 .العملي البيان −

 .األداء −

 :الدراسة -ج 

 .الدراسية الواجبات −

 .والكتب المراجع −

 (.بصرية السمع)  التقنيات −

 

 LECTURE المحاضرة .1

 أو الوقائع من سلسلة بتقديم المدرب فيه يقوم رسمي، شبه حديث: هي المحاضرة: المحاضرة مفهوم −

 .عالقات شرح أو مشكلة، باستطالع يقوم أو المبادئ، أو المفاهيم أو الحقائق

 :يلي مما واحدة تكون قد للمحاضرة المناسبة االستخدامات:  المحاضرة تستخدم متى −

 بالمادة الخاصة التعلم ومصادر النظرية باألساسيات المتدربين تعريف. 

 الالحقة األنشطة في المستخدمة اإلجراءات عن توجيهات إعطاء. 

 المفاهيم أو المبادئ أو القواعد تطبيق كيفية توضيح. 

 التلخيص أو التأكيد أو التوضيح أو المراجعة. 

 كبيراًّ  المستمعين عدد يكون عندما. 

 قصيراًّ  المتاح الوقت يكون عندما. 

 أنها كما الحاضرين إلى يصل المتحدث صوت دام ما محدد عدد وال بمكان ترتبط ال: المحاضرة مزايا −

 مراحل من مرحلة أي وفي األخرى الوسائل مع أيضاًّ  وت ستعمل الدارسين، مستوى اختالف تراعي

 .العرض
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 :Guided Discussion الموجه النقاش .3

 األسئلة هذه يثير ثم البرنامج، لخدمة الموجهة األسئلة من مجموعة بإعداد المدرب يقوم األسلوب هذا بموجب

 إلى ينتقل وعندها عنها، إجابة إلى وإياهم يصل ثم ومن عنها، اإلجابة للمتدربين ويترك منظم منطقي بتسلسل

 والنقاش السؤال بأسلوب والقناعات االتجاهات وتنمية والمعارف المعلومات إيصال يتم وهكذا آخر، سؤال

 ليخدم وتوجيهه النقاش إدارة في فائقة وكفاءة مهارة إلى يحتاج أنه غير ومثير، شائع أسلوب وهو الموجه،

 .جيدة بصورة الهدف

 Case study: الحاالت دراسة .1

 ظاهرة أو حالة أو مشكلة لهم تقدم حيث التدريبية؛ العملية في المتدربين إشراك عن عبارة وهي: مفهومها −

 والسلبيات اإليجابيات ذكر مع مالئم حل إلى فيها والوصول تحليلها الجماعة من ويطلب واقعية،

 .والتوصيات واالقتراحات

 :في الدراسية الحالة طريقة تستخدم الحاالت؟ دراسة تستخدم متى −

 الموقف في الوزن ذات للعوامل المتعمقة المناقشة على القدرة تنمية. 

 المشكالت وحل االنتقادي، والتفكير األمور، على الحكم على القدرة تنمية. 

 اإلدارة مبادئ ستنتاج. 

 اإلنسانية العالقات مهارات تنمية. 

 :الحاالت دراسة مزايا −

 الدارسين جانب من المشاركة. 

 المشكلة أو الحالة واقعية. 

 المختلفة المشكلة جوانب رؤية إلى األفكار انطالق. 

 المنظم التفكير. 

 بالتركيز االحتفاظ. 

 واإلصغاء والحديث واإلدراك التفكير طريقة حيث من ذواتهم فهم على المتدربين تساعد. 

 وتشويقاًّ  متعة الطرق أكثر 

 :الحاالت دراسة عيوب −

 كبير وقت إلى تحتاج. 

 الدارسين من الصغيرة للمجموعات إال يصلح ال الحاالت دراسة فاسلوب:  العدد. 

 الحلول مثالية. 

 الحلول في الموضوعية عدم. 

 حقيقياًّ  واقعاًّ  تمثل ال قد أنها لمعرفتهم بالحالة االستخفاف. 

 تركيز إلى تحتاج  ٍٍ  .عاٍل
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 :الحوار فرق .4

 الحوار فريق منسق توجيه تحت( 14:1 من) األفراد من عدد يقوم الطريقة هذه في: الحوار فرق مفهوم −

 .واسع موضوع من معينة نقاط في أو مشكلة، أو موضوع في نظرهم وجهات بتقديم

 :في الحوار فرق تستخدم: الحوار فرق تستخدم متى −

 حسمها يتم لم مشكالت أو أخالقية قضية في نظر وجهات وتقديم الرأي، استطالع أو تحديد. 

 اإلجراءات من معينة بمجموعة الخاصة والعيوب المزايا وتوضيح تحديد. 

 المتميزة والتخصصات والخبرات المعارف من االستفادة. 

 معينة مشكلة أو لموضوع بالنسبة االهتمام إثارة. 

  :الحوار فرق مزايا −

 الطرق من طريقة أي باستخدام تحقيقها يمكن ال التي الكبيرة المجموعات مع المشاركة من بدرجة تسمح

 هذه تجعل ـ المقدمين شخصيات بين الفروق إلى باإلضافة ـ مختلفة نظر وجهات تقديم أن كما. األخرى

 .التدريبي البرنامج في التغيير من نوعاًّ  تقدم كما للتدريب، ممتعة طريقة الطريقة

 : الحوار فرق عيوب −

 منسق لدى يتوفر أن فيجب. خبيرة قيادة بدون يتم أن يمكن ال الطريقة استخدام من الكاملة الفائدة تحقيق إن

 باإلضافة المقدمين، مع التعامل على قادراًّ  يكون أن يجب كما المناقشة، لموضوع متعمق فهم الحوار فريق

 .المشاركة على المتدربين مجموعة حث على قدرته إلى

 

 ( الهمس مجموعات)  Buzz sessions: األزيز جلسات .5

 صغيرة مجموعات إلى المتدربين من كبيرة مجموعة تقسيم الطريقة هذه في يتم: األزيز جلسات مفهوم −

 واالستعداد لمناقشتها دقائق ليست لها ويسمح مشكلة مجموعة كل وت عطى أفراد، 6 من منها كل يتكون

 .الكبيرة للمجموعة نتائج من إليه توصلت عما تقرير لتقديم

 في األفكار في والمشاركة الخبرات لتبادل الفرصة الطريقة هذه تتيح: األزيز جلسات تستخدم متى −

 أعضاء يرغب التي والمشكالت الخالفية والقضايا التساؤالت، تحديد على تعمل أنها كما كبيرة، مجموعة

 يميلون الذين المتدربين مشاركة على للحصول أيضاًّ  الطريقة هذه وتستخدم. مناقشتها في كبيرة مجموعة

 .المشكالت حلول وتقويم التعلم، لتحسين المجموعة من مقترحات تجميع في تستخدم كما الصمت، إلى

 معلومات على الحصول وبالتالي الحاضرين لجميع المشاركة األسلوب هذا يتيح: األزيز جلسات مزايا −

 .فاعلية أكثر المناقشة يجعل مما مرتدة،

 يبدءون وجعلهم سريع، بشكل المجموعات تنظيم على قادراًّ  القائد يكون أن تتطلب: األزيز جلسات عيوب −

 وما عمق، بأي مشكالت لدراسة كافياًّ  وقتاًّ  تعتبر ال دقائق ست أن كما الوقت، ضياع بدون العمل في

 .المعقدة غير الخالفية والقضايا المشكالت معالجة فقط هو الفترة هذه مع يتناسب
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 :اللجان .6

 شكل في خاص تكليف وسبع ثالث بين عددها يتراوح المتدربين من لمجموعة يعطى: اللجان مفهوم −

 من مجموعة أو مقترحة وحلول نتائج إلى والوصول المشكلة دراسة المجموعة من ويطلب مشكلة،

 .الكبرى للمجموعة شفاهة بتقديمه تقوم تقريراًّ  اللجنة تعد وقد التنفيذية، الخطوات

 :في اللجان طريقة تستخدم اللجان؟ تستخدم متى −

 مشكلة أو موضوع استطالع أو دراسة. 

 معين مجال في المتدربين وخبرة معرفة توسيع. 

 جديد نتاج أو مفهوم خلق. 

 التدريبية؟ األنشطة تخطيط في المتدربين مشاركة على الحصول 

 التدريبية األنشطة تقويم. 

 :اللجان مزايا −

 من أكبر مجموعة بتغطية تسمح مختلفة لمشكالت المتعمقة الدراسة مسئولية تقسيم إن 

 .العديدة اللجان تعدها التي التقارير من المتدربين كل يستفيد حيث أقصر؛ وقت في الموضوعات

 الفريق ألعضاء الخاصة والقدرات المواهب من القصوى باالستفادة أيضاًّ  اللجان عمل ويسمح. 

  ًّفي لهم تتاح ال ربما التي القيادية بالمهام بالقيام للمتدربين تسمح اللجان طريقة فإن وأخيرا 

 .األخرى الحاالت

 :اللجان عيوب −

 الالزم من أطول وقتاًّ  المناقشة تستغرق ما فغالباًّ  والجهد؛ الوقت من الكثير اللجان طريقة تستغرق 

 المجموعة قدرة عدم أو المناقشة، على األعضاء من قلة سيطرة أو الشخصية، الصراعات بسبب

 .قرار إلى الوصول على

 اتفاق إلى للوصول الحلول نصف إلى اللجوء ضرورة بسبب سهلة حلوالًّ  اللجان تقترح ما وعادة 

 .المجموعة

  ًّمناسبة غير مهاماًّ  اللجان تعطى ما وأحيانا. 

  ًّأو نفسه بالمستوى حلها الممكن من كان مشكالت حل اللجان من يطلب قد فإنه أخرى وأحيانا 

 .واحد فرد بواسطة أفضل بشكل

 Brainstorming:  الذهني العصف .4

 :الذهني العصف مفهوم

 أو موقف في التصرف كيفية عن سؤال بعناية مختارة صغيرة لمجموعة يعطى الذهني العصف طريقة في −

 يولدها أن يمكن التي الحلول أو األفكار من ممكن عدد أكبر توليد المجموعة أفراد من يطلب ثم مشكلة،
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 أو سبورة على األفكار وتكتب. المجموعة أفراد أفكار بين الحر التضافر تشجيع مع المشكلة، أو الموقف

 .األفكار هذه خروج بها يتم التي بالسرعة قالب لوح

 ؟ الذهني العصف طريقة تستخدم متى −

 ودفع االبتكار على القدرة وتنمية للمشكالت، مبتكرة أو جديدة حلول الذهنيلتنمية العصف طريقة تستخدم

 .المشاركة على المتدربين

 : الذهني العصف مزايا −

 العصف فترة أثناء في إنتاجها يتم التي األفكار من فقط% 14 يكون أن يتوقع أنه من الرغم على

 لفترة السريع اإليقاع أن كما القيمة، األفكار من اعتباره له عدداًّ  تمثل النسبة هذه أن إال فائدة، الذهنيذات

 . للمتعة مدعاة يعتبر الذهن إثارة

 : الذهني العصف عيوب −

 يجب كما منتجة، أفكار تهييج لفترة الظروف بتهيئة( المدرب) المجموعة قائد قيام الطريقة هذه تستلزم

 لضمان مستمر بشكل المجموعة أدهان تحريك على والعمل ألدوارهم، المشاركين فهم من يتأكد أن عليه

 تتوقف المجموعة إنتاجية أن كما المجموعة، قائد من فائقة مهارة السابقة المهام وتتطلب. األفكار تدفق

 .للعملية وفهمهم المشاركين قدرات على

 

 Role playing: األدوار تمثيل .8

 :األدوار تمثيل مفهوم −

 المدرب، من بتوجيه أكثر أو فردين بواسطة لموقف التلقائي التمثيل تتضمن للتدريب معملية طريقة هي

 من شخص كل ويقوم. بالتمثيل يقومون الذين المتدربون رتبه الذي الموقف واقع من الحوار وينمو

 بدور يقومون فإنهم بالتمثيل يقومون ال الذين المتدربون أما يشعر، لما طبقاًّ  الدور بأداء الممثلين

 .بالمناقشة تقوم المجموعة فإن التمثيلية وبعد والناقدين، المالحظين

 األدوار؟ تمثيل يستخدم متى −

 تم وقد. أكثر أو شخصين بين التفاعل يتضمن تدريبي موقف في األدوار تمثيل طريقة استخدام يمكن

 مستويات وحتى التنفيذية المستويات من ابتداءًّ  العاملين مستويات كل مع بنجاح الطريقة هذه استخدام

 فقد: المثال سبيل على. التدريبية البرامج من عريضة تشكيلة في استخدامها يمكن كما العليا، اإلدارة

 والبيع، العمل مشكالت ومعالجة واإلرشاد، الشخصية، المقابلة مجاالت في الطريقة هذه استخدمت

 .والتفاوض والقيادة، النزاعات، وحل والسالمة، اإلنسانية، والعالقات

 األدوار؟ تمثيل مزايا −

 لآلخرين بالنسبة الدوار هذه تعنيه ما مدركين المتدربين يجعل اآلخرون بها يقوم التي الدوار أداء .

عي الذي التصرف بين الفرق يكشف األدوار تمثيل أن كما  به، سيقومون أنهم بالقول المتدربون يد 
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 األشخاص لسمات أكبر فهم عنه ينتج الذي األمر معين، موقف في الفعلي تصرفهم وبين

 .وقدراتهم وقيمهم واتجاهاتهم ومشاعرهم

 للتصرف جديدة أنماط الكتشاف كبيرة فرصة المتدربين يعطي. 

 اآلخرين وتقليد لمالحظة للمتدربين الفرصة يعطي. 

 البداية منذ المتدربين انتباه على يستحوذ. 

 األدوار؟ تمثيل عيوب −

 طويالًّ  وقتاًّ  األدوار تمثيل يأخذ. 

 أثناء تصرفات من به قاموا عما مرتدة معلومات على حصولهم عند بالضيق المتدربون يحس قد 

 .للدور تمثيلهم

 األحيان من كثير في األدوار واقعية عدم. 

 

 :Demonstration: العملي البيان .4

 يعرض حيث عمل، أو لعملية الفعلي باألداء العملي البيان طريقة في المدرب يقوم: العملي البيان مفهوم −

 .ذلك يتم ومتى وأين، لماذا،: لبيان الشرح ويستخدم به، القيام وكيفية به القيام يجب ما للمتدربين

 العملي؟ البيان يستخدم متى −

 (.ما شيء أداء كيفية)  اإلجراءات أو الحركية العمليات على التدريب 

 التحليل ومهارات المشكالت حل على التدريب. 

 (.بها يعمل التي بالطريقة شيئاًّ  يعمل لماذا) المبادئ توضيح 

 األجهزة تشغيل على التدريب. 

 العمل في الفريق أسلوب على التدريب. 

 للصنعة الفني النموذجي المستوى بيان. 

 السالمة إجراءات على التدريب. 

 .قليالًّ  وقتاًّ  تستغرق: العملي البيان مزايا −

 معين بعدد ترتبط ال. 

 العالقات توضيح مع لإلجراء، المتكامل األداء بعرض وذلك الرؤية؛ العملي البيان طريقة توضح 

 .الهدف وتحقيق اإلجراء خطوات بين

 تمثيلية جاذبية لها العملي البيان طريقة. 

 : العملي البيان عيوب −

 العملي، البيان فشل يسبب مما األجهزة في عطل يحدث وقد ، جداًّ  عالية مهارة يتطلب أن يجب 

 .البيان عائد مع النقل تكلفة تتناسب  ال وقد البيان، لمكان أجهزة نقل يتطلب أنه كما
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 Assignments:الدراسية الواجبات .14

 يكلفهم أو دوريات، أو كتب في بقراءات المتدربين بتكليف الدراسية الواجبات طريقة في المدرب يقوم −

 .معينة مهارة على للتدريب تمارين أو مشكالت لهم يحدد أو بحث، أو مشروع بإعداد

 الدراسية؟ الواجبات تستخدم متى −

 :في الواجبات تستخدم

 المعمل في أو الصف في تناوله قبل وذلك معين، بموضوع المتدربين تعريف. 

 المناقشة أو العملي البيان أو للمحاضرة التمهيد. 

 الواجبات خالل من السابقة وخبراتهم خلفياتهم أو المتدربين قدرات في الفردية الفروق مراعاة. 

 الالزم بالتمرين القيام أو الصف في تغطيتها تمت التي المواد لمراجعة للمتدربين الفرصة إتاحة 

 . المشكالت حل على القدرة أو المهارات لتنمية

 تعليمي إثراء بمواد المتدربين تزويد. 

 :الدراسية الواجبات مزايا −

 قصير وقت في التدريبية المادة من كبيرة كمية تغطي. 

 للمهارة إتقانهم من للتأكد الكافي بالتمرين للقيام الفرصة المتدربين تعطي الطريقة هذه أن كما 

 .التدريب موضوع

 من بدالًّ  التدريبية المادة بإعداد قام الذي الشخص نظر وجهة حسب المحتوى تقديم تضمن 

 .المدرب نظر وجهة على االقتصار

 :الدراسية الواجبات عيوب −

 المتدربين من عالية واقعية تتطلب. 

 المدرب على عبئاًّ  يمثل الواجبات متابعة. 

 أخطائها تقيم صعوبة. 

 

 :والبصرية السمعية التقنيات .11

 فيديو في التدريبية المادة تجمع حيث العالم، في التدريب معاهد جميع في المنتشرة التدريبية األساليب من وهي

 جيداًّ  إعداداًّ  والشرطة األفالم تعد أن وينبغي للمتدربين، تعرض ثم شفافات، أو شرائح على توضع أو شريط أو

 .محدودة المتدرب مشاركة ألن للمتدربين؛ مملة األساليب هذه تكون فسوف وإال المتدربين، انتباه ليثير ومشوقاًّ 

 يستخدم قد: المثــال سبيــل على. التدريب اساليب من أكثر أو أسلوبين من مزيجاًّ  التدريــب يستخــدم أن األفضل

 من يطلـــب ثم المتدربين، أمام عملي ببيـان يقوم ثم المحاضرة، ثم الدراسي، الواجـب ما درس في المدرب

 . عملـــــي بتمرين القيام المتدربين
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 :المدربين اختيار .6

 في هاما دورا المدرب يلعب حيث التدريبي البرنامج تصميم من األساسي الجزء ذلك الكفء المدرب يعتبر

 : يأتي ما على المدرب اختيار يتوقف حال أي وعلى التدريبي البرنامج فشل أو نجاح

 .استخدامه المراد التدريب أسلوب −

 .للمتدربين إكسابها المراد التدريبية المادة −

 .المتدربين نوعية −

 للتدريب مؤهلين يكونوا أن اإلستشاريين أو المدربين إختيار عند اإلعتبار فى وضعها يجب التى المعايير أهم من

 : هي المدرب إلختيار خطوات عدة وهناك التدريب بموضوع الكافية والمعرفة الخبرة ولديهم

 وفق مصنفة واإلستشارية التدريبية والمكاتب والهيئات المحترفين بالمدربين خاص دليل أو قائمة إعداد -أ 

 .للتدريب المتنوعة الموضوعات

 حوله يدور الذى الموضوع فيه يحدد التدريبية المؤسسات أو المدربين من للعديد وتوجيهه خطاب إعداد -ب 

 الفرعية الموضوعات فيه يحدد ومالى فنى عرض طلب ثم التدريب لتنفيذ المقترح والموعد التدريب

 التدريب جهة أو المدرب أعمال وسابقة ستستخدم التى التدريبية والمعينات واالساليب التدريب وبرنامج

 قام التى الجهات وعناوين تليفونات وأرقام واسماء عليها بالتدريب قام التى الموضوعات بها موضحا

 .به الخاصة الذاتية للسيرة باالضافة بها بالتدريب

 .ماليا ثم فنيا العروض أفضل على واإلتفاق العروض لتفريغ وذلك لجنة تشكيل -ج 

 .التدريب وساعات الجلسات وعدد الدورة من بالهدف اإلستشارى/  المدرب إعالم -د 

 . والموضوع بالزمن جلسة لكل تفصيلى زمنى برنامج اإلستشارى/  المدرب يقدم -ه 

 والنوع والسن العدد حيث من بالمشاركين الخاصة االساسية بالمعلومات اإلستشارى/  المدرب إفادة -و 

 .الخ..... التدريب مجال فى الخبرة وسابقة التعليميوالوظيفي والمستوى

 .وجدت إن واإلقامة البرنامج وزمان مكان عن الكاملة التفاصيل -ز 

 على التعرف الضروري من لذا ، عدمه من البرنامج نجاح على ومؤثرة جدا هامة عملية المدربين إختيار إن

 : منها المدربين أنواع بعض

 المحاضرات طريق عن للمتدربين المعلومات بنقل يقوم الذي الشخص به ويقصد: المحاضر المدرب -أ 

 .فيها األساسي المتحدث هو ويكون

 أو ندوة أو لمؤتمر قيادته خالل من األفراد من مجموعة تدريب يتولى الذي الشخص وهو: القائد المدرب -ب 

 .مناقشة
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 الخبرة من معقول قدر جانب إلى العلمية الخبرة لديه الذي المدرب الشخص به ويقصد: التطبيقي المدرب -ج 

 دراسة أساليب باستخدام المتدربين مجموعات تدريب على قادرا يكون المدربين من النوع وهذا النظرية،

 .والمنافسات الحاالت

 .السلوك تعديل وكيفية السلوكية بالعلوم ومعرفة خبرة لديه الذي الشخص به ويقصد: النفسي المدرب -د 

 :التالية الشروط توفر من البد المدربين فاعلية ولزيادة

 .فيه بالتدريب يقومون الذي بالعمل والمعرفة الخبرة توفر ضرورة −

 .التدريب عملية أثناء المتدرب ورغبات الحتياجات المدرب لدى والتحسس اإلدراك توفر ضرورة −

 لزيادةاهتمامهم لديهم والحماس الرغبة لتوفير للمدربين المناسبة والمعنوية المادية والحوافز المكافآت توفير −

 .وموضوعه بالتدريب وإيمانهم

 .لذلك الالزمة المستلزمات جميع توفير يجب المدربين عمل لتسهيل −

 .كبيرة بنفسه وثقته اآلخرين ومواجهة نفسه مواجهة على وقدرته للمدرب القوية الشخصية −

 .األفكار تطبيق ومحاولة تخصصه مجال في واإلبتكاري اإلبداعي التفكير على القدرة لديه تكون أن- −

 .المدرب في والمرونة الصبر توفر −

 

 : التدريبي للموضوع العامة األجندة تحديد .7

 سيتم التي والفرعية الرئيسية المواضيع جميع بإدراج االهتمام يجب التدريبي الموضوع أجندة تحديد عند

 تكون أن ويجب هامة وهي فقط الرئيسية الموضوعات طرح مواعيد توضيح مع البرنامجالتدريبي في طرحها

 التدريبي للبرنامج األول اليوم إفتتاحية في المتدربين على طرحها ضرورة الى باالضافة المتدربين مع مرفقة

 : تدريبية لدورة عامة اجندة التالي المثال أنظر

 الوقت اليوم

 اليوم الثالث

 تلخيص ما تم ذكرة في اليوم السابق -
 (الجزء الثاني)التدريبية االحتياجات  -

4  :11.14 

 13:  11.14 ةـــــراح

  خطة التدريب -
 تلخيص وتقييم -

13  :3 

 اليوم الرابع

 تلخيص ما تم ذكرة في اليوم السابق  -
 اللوائح واالجراءات المتبعة أثناء العملية التدريبية -

4  :13 
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  :للبرنامج تفصيلية أجندة تحديد .8

 التدريبي لليوم كمرجعية التدريب ومسئول المدرب بها يحتفظ بل للمتدربين تكون وال المدرب يحددها

 . التدريب ومنهجية واساليب طرق متضمنا بالتفصيل

 : تدريبية لدورة تفصيلي برنامج يوضح التالي النموذج

 إرشـادات للمدرب عناصر الموضوع

 مواد التدريب

شريحة 

 رقم

دراسة 

 حالة رقم
 أخرى

وظائف الموارد 

 البشرية

تعرف مفهوم إدارة الموارد البشرية ومن  -

 .التاريخة مراحلالخالل 

 .عرف أهمية الموارد البشرية -

 وضح وظائف إدارة الموارد البشرية -

تصنيف المهام الرئيسية التي تمارسها اليوم و

 .االدارة الحديثة للموارد البشرية

3  :11   

  إدارة التدريب

 (جزء اول)

للشركة  ومزاياهفوائد التدريب وضح  -

 .لتدعيم العالقات االنسانيةوالفرد و

العالقة بين النشاط التدريبي  وضح -

 . والوظائف األخرى

1  :14   

 

 : التدريبي البرنامج لتنفيذ المناسب الوقت تحديد - .9

 يشملها التي الموضوعات وعدد البرنامج طبيعة مع يتفق التدريبي البرنامج لتنفيذ كاف وقت يتوفر أن يجب

 برنامج أن نجد ذلك مثال المتدربين، ومستوى طبيعة على التدريب فترة طول يتوقف كذلك أهميتها ومدى

 اإلدارة لفريق( مثال ثالثة إلى يومين من) عادة قصيرة تدريب فترة ذات تكون العليا اإلدارة أعضاء تدريب

 .طويلة فترة أعمالهم ترك إمكانهم وعدم اإلداريين لهؤالءالقادة الكبيرة للمسؤولية نظرا العليا

 ومدى تعقده، ومدى موضوع كل أهمية حسب البرنامج موضوعات على للبرنامج الكلي الوقت توزيع ويتم

 بعد المتدربين، مستوى حسب وأيضا التدريبي البرنامج في معالجتها والالزم المختلفة وتفرعاته جوانبه تعدد

 يتضمنها التي التدريبية األساليب على البرنامج موضوعات من موضوع لكل المحدد الوقت توزيع يتم ذلك

 باالتفاق التدريبي اليوم انتهاء وقت وتحديد االستراحة أوقات تنظيم أهمية االعتبار بعين االخذ مع ،.البرنامج

 . المدرب مع
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 : التدريبي البرنامج تنفيذ مكان تحديد .11

 درجة ، االضاءة)  التدريب لنجاح مناسبة ببيئة يتميز التدريبي للموضوع مناسب مكان وجود من التأكد

 القاعة نظام وتحديد المكان تحديد عملية إن.( الخ... القاعات وترتيب الكراسي ، الكتابية االدوات ، الحرارة

  محددة معايير له والغذاء الراحة خالل سيقدم وما

 :  التدريب قاعة اختيار معايير

 . إليها الوصول السهل من −

 .  المشاركين لعدد مناسبة −

 جيدة وإضاءة تهوية ذات −

   والصوت والتصوير العرض أجهزة بها متوفر −

 . لإلستراحات مكان منها بالقرب أو يتوفربها −

 :والطعام المشروبات

 .والكمية النوع حيث من للمشاركين مالئمة واألطعمة المشروبات تكون ان −

 . التقديم خدمة توافر −

 التدريب وحدة تتولى وهنا الداخلي بالتدريب يعرف ما وهو بالمؤسسة، داخليا التدريبي البرنامج تنفيذ يتم قد

 .التدريبي البرنامج تنفيذ مسؤولية للمؤسسة، التابع التدريب مركز أو بالمؤسسة

 ومن الخارجي، بالتدريب يعرف ما وهو متخصصة تدريب مراكز في خارجا التدريبي البرنامج تنفيذ يتم وقد

 من عدد جمع جانب إلى المتخصصة، الخارجية التدريب أجهزة لدى والقدرة الخبرة توافر التدريب هذا مميزات

 اإلفادة ثم ومن والتجارب الخبرات لتبادل الفرصة يتيح مما واحد تدريب مكان في مختلفة مؤسسات من المتدربين

 عامالن يحكمه التدريبي البرنامج لتنفيذ المناسب المكان اختيار فإن عامة وبصفة نافعة، جديدة وخبرات أفكار من

 : هي أساسيان

 التي اإليضاح وسائل من التدريب ووسائل المدربين حيث من المؤسسة لدى التدريب إمكانيات توافر مدى −

 توافر حيث من وكذلك التدريبي، البرنامج في المقدمة والمعارف المعلومات استيعاب على المدربين تساعد

 .للتدريب كافية وميزانية للتدريب مناسبة قاعات

 حيث من المراكز بهذه للتدريب جيدة وظروف إمكانيات توافر ومدى خارجية، تدريب أجهزة توافر مدى −

 البرامج على الجيد اإلشراف عن فضال المستخدمة التدريب وأساليب ووسائل وإمكانيات المدربين

 .التدريبية

 : التدريبي البرنامج مستلزمات توفير .11
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 المستلزمات جميع أي واللوازم والتجهيزات المطلوبة والوسائل االحتياجات توفير على الخطوة هذه تنطوي

 التدريب يتطلب التي التصويرية أو اآللية أو والبصرية السمعية الوسائل أو والمعدات األدوات من الضرورية

  التدريب معينات و أجهزة كافة توفير من التدريبى البرنامج تنفيذ عن المسئول يتأكد أن فيجب استعمالها

 : خالل من وذلك الالزمة،

 للتدريب الالزمة والبصرية للمعيناتالسمعية مناسب إختيار −

 ( شارت فليب)  للورق قالبة لوحه تجهيز −

 تطلب إذا( بروجكتور فيديو) شو داتا جهاز أو ،(بروجكتور أوفرهد) الضوئى اإلسقاط جهاز تجهيز −

 لذلك األمر

  القاعة من بالقرب تصوير ماكينة و كمبيوتر جهاز وجود −

  العمل لمجموعات وأوراق أقالم تجهيز −

 بالبرنامج الخصة والنماذج واإلرشادات والكتيبات والمذكرات المطبوعات إلعداد أيضا المستلزمات هذه تشمل وقد

 : كالتالي تحديدها الممكن ومن  التدريبي

 :الدعوة خطاب إرسال و إعداد -أ 

 البرنامج عنوان ذلك فى بما التدريبى البرنامج عن تفاصيل الدعوة خطاب يتضمن أن يجب −

 إلى حاجة فى يكون ال بحيث للمشارك األساسية المعلومات من ذلك عقده،وغير ومكان وموعد

 .للتدريب المنظمة الهيئة إلى الرجوع

 مراعاة أهمية إلى اإلشارة مع المطلوبة الوظيفية بالصفة المطلوبين المرشحين عدد ذكر يجب كما −

( وجدت إن) اإلشتراك ورسوم الترشيح استمارات الستالم موعد وآخر اإلجتماعى النوع توازن

 .الحاجة عند به لإلتصال تليفونه ورقم المنسق واسم البرنامج عن المسئول المشرف اسم ذكر مع

 

 :الترشيح إستمارة وإرسال إعداد -ب 

 فى بما التدريب فى للمشاركة المرشح الشخص عن البيانات بعض عادة الترشيح إستمارة تتضمن −

 اسم إلى باإلضافة المرشح إليها ينتمى التى الهيئة أو الشركة عن وبيانات الشخصية بياناته ذلك

 .التدريبى البرنامج عقد ومكان وميعاد

 في تساعد والتي بالمشارك الخاصة المعلومات على الحصول هو اإلستمارة هذه من الغرض −

 .المنظمة تضعها التى بالتدريب اإللتحاق لقواعد وفقاًّ  تكون والتي االختيار عملية
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 :المعلومات قياس و التوقعات رصد إستمارة -ج 

 لهذا إحتياجه مدى لتوضيح للتدريب المرشح ومعارف معلومات لقياس اإلستمارة هذه توضع −

 . أخرى برامج أوأية البرنامج

 االعتبار في تؤخذ حتى لبرنامج حضورهم من المرشحين توقعات لمعرفة اإلستمارة هذه تفيد كما −

 يشارك كما بالفعل، طرحت التى بالموضوعات التوقعات بمطابقة البرنامج تقييم وعند التنفيذ خالل

 .التدريبي البرنامج تنفيذ إليه المنوط اإلستشارى أو المدرب المعلومات قياس استمارة تصميم في

 

 (:التعارف)  التسجيل إستمارة -د 

 للتدريب األول اليوم فى مشارك كل على يوزع الذى التدريبى بالملف اإلستمارة هذه توضع −

 .البرنامج بدء االستمارةعند هذه استيفاء أهمية علي التأكيد ويجب

 التى المؤسسة/  الشركة عن بيانات وكذلك المتدرب عن شخصية بيانات من اإلستمارة هذه تتكون −

 (. وتليفوناتها وعنوانها  الشركة أسم) والوظيفة والعنوان االسم ذلك في بما إليها، ينتمى

 .بالشركة خاصة بيانات قاعدة إنشاء عند اإلستمارة هذه تفيد −

 .التدريبي البرنامج انعقاد ومكان وتاريخ عنوان اإلستمارة أعلى يوضع أن يجب −

 

  بالمتدرب الخاص الملف وتجهيز إعداد .12

 يحتوي بالمتدرببحيث الخاص الملف ترتيب عملية تبدأ الترشيح استمارة به ومرفق الدعوة خطاب إرسال بعد

 :  يلى ما علي ملف كل

 ترحيب رسالة −

 ( التعارف)  التسجيل إستمارة −

  التدريبي للبرنامج الزمني الجدول −

 الرئيسية والموضوعات العام اإلطار األقل على أو التدريبية المادة −

  بعدى/  القبلي التقييم استمارة −

  اليومي أو النهائي التقييم استمارة −

 التدريبى البرنامج تحتها يندرج الذى الشركة عن تعريف مطبوعات −

 للمالحظات دفتر −

  قلم −
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 : التالية الكشوفات تجهيز على التركيز أهمية الى باالضافة

  المتدربين حضور كشف −

 المدرب حضور كشف −

  للمشاركين التعارف كشف −

  التدريبية الدورة تقييم نموذج −

  التدريبية للدورة النهائي االمتحان تجهيز −

 من أنه كما ، التدريبية الدورة داخل تدريبي كاسلوب المطلوبة االستقصاءات او االستبيانات تجهيز −

 من يظهر ما ليعالج البرنامج وتنفيذ سير على لإلشراف منسق أو إداري مدير تعين الضروري

 .التدريبي البرنامج تنفيذ أثناء مشكالت

 :مراجعة قائمة وضع −

 وتشتمل.بالتدريب خاصة مراجعة قائمة الشركة لدى يكون أن يجب السابقة الخطوات من اإلنتهاء عند

 كل ونجاح إكتمال من نتأكد حتى التدريب وأثناء قبل مراجعتها الواجب النقاط بعض على القائمة هذه

 التخطيط عند المطلوبة النشاطات أغلب على القائمة هذه وتحتوى السابقة، التدريب عناصر من عنصر

 ( نموذج مرفق.) عينيه نصب التنفيذ عن المسئول يضعها أن المهم ومن تدريبية لدورة

 

 : التدريبي البرنامج كلفة تحديد .13

 برامج مشرفو يستفيد حيث التدريبي، البرنامج تصميم عملية من األخيرة الخطوة بمثابة الخطوة هذه تعتبر

 كلفة وتحديد التدريب، لبرنامج التقديرية التكاليف على التعرف في التدريب ميزانية وضع من التدريب

 قد كما عدمه، من التدريب في البدء قرار اتخاذ في هذا كل ويؤثر السابقة الخطوات وتكلفة الواحد المتدرب

 اإلمكانيات إطار في ومحددا اقتصاديا برنامجا يكون بأن يسمح الذي بالشكل ومحتواه البرنامج تعديل في يؤثر

 خارجي جهاز قيام حالة في وذلك الدارس اشتراك قيمة تحديد في يؤثر كما للمؤسسة والمادية المالية والقدرات

 . للتدريب
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 (االنعقاد أثناء) التدريبي البرنامج تنفيذ:: الثانية المرحلة 

 : وافتتاح وتسجيل استقبال .1

 .المناسب الوقت في البرنامج افتتاح −

 .للمشاركين ومتطلباته البرنامج أهداف شرح −

 .منها المعقولة بالتوقعات واألخذ المشاركين توقعات على التعرف −

 البعض بعضهم على ليتعرفوا للمشاركين بسيط تعارف حفل عمل −

  جيداًّ  تعمل واألجهزة المعدات كل أن من التأكد يجب −

 مشارك كل على التدريب ملفات وتوزيع المشاركين إستقبال ومراقبة دارةا −

 الزمني الجدول وإستعراض البرنامج أهداف وشرح البرنامج وإفتتاح للمشاركين التسجيل متابعة −

 ( األجندة)  للبرنامج

 

    الطعام ومراقبة االستراحات إدارة .3

 .وجد إن الغذاء ووقت اإلستراحة وأوقات وجودتها، والمشروبات الطعام تقديم عملية ومراقبة إدارة −

 

 النهائى التقييم إستمارة إستيفاء .1

 الموضوعات من اإلستفادة وأوجه( واإلدارية الفنية) الجوانب كافة من التدريبى البرنامج لتقييم تصمم وهى

 وتعليقات توصيات لذكر مساحة وجود مع البرنامج خالل يتمتغطيته لم وما بالبرنامج المطروحة

 .ككل والبرنامج التدريب ومعينات والميسرين العرض أسلوب على المشاركين
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 (البرنامج بعد ما)التقارير وكتابة والتقييم المتابعة: الثالثة المرحلة 

 :   الميزانية تسوية .1

 منصرف كل مقابل رسمية مستندات خالل من(  عهد/  سلف)  الميزانية تسوية يتم البرنامج بإنتهاء

 كشف إرفاق وكذلك والمستندات، الفواتير به ومرفقا الصرف أوجه به موضحاًّ  للتسوية بيان كشف بموجب

 .واإلنصراف الحضور بكشف مدعماًّ  للمشاركين سددت أخرى مصروفات أية أو اإلنتقال بدل إستالم
 

 : النهائى التقييم نتائج صياغة و إعداد .3

 مع نتائجها وصياغة اإلستمارات هذه تفريغ يجب المشاركين، قبل من النهائى التقييم إستمارات إستيفاء بعد

 إدارة عن المسئولين وأداء البرنامج نجاح مدى تقييم فى بها لإلستفادة وذلك التعليقات وأهم التوصيات ذكر

 .القادمة الدورات وتنفيذ إعداد عند اإلعتبار فى واخذها البرنامج وتنفيذ
 

 : للبرنامج النهائى التقرير صياغة و إعداد .1

 : التالية النقاط يتضمن أن على للبرنامج النهائى التقرير كتابة يتم

 .والفرعية الرئيسية التدريبي البرنامج وأهداف أهمية على تشتمل: مقدمة −

 : البرنامج عن أساسية بيانات −

 والمنسق التنفيذ عن المسئول اسم 

 اإلستشارى أو المدرب اسم 

 وزمانه التدريب مكان 

 البرنامج تنفيذ مدة 

 التدريب أساليب 

 التدريب معينات  

 ( األجندة)  الزمنى الجدول 

 النهائى التقييم نتائج 
 

 العمل ومجموعات والمناقشات المطروحة الموضوعات تشمل بحيث البرنامج سير لكيفية سرد −

 .التدريبي البرنامج خالل تمت التى الرئيسية األنشطة من وغيرها

 .الحضور كشف من ضوئية صورة إرفاق −

 .وتليفوناتهم وعناوينهم ووظائفهم المشاركين أسماء يوضح بيان −

 .البرنامج بتوثيق تتعلق أخرى مستندات أية أو للمشاركين جماعية صورة إرفاق −

 .التدريبى البرنامج أثر و مخرجات متابعة .4
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 (1) نموذج

 تدريبي لبرنامج ترشيح إستمارة

 " التدريب عنوان"

 ..................( الى....................  من الفترة) التدريب موعد

 ........................................ المكان

 : للتدريب المرشحة/  المرشح عن بيانات

 : .............................................................االسم

 ذكــر)   (                        أنثى:                      )  (  النوع

 :.............. الدراسية المؤهالت:.................................... العنوان

 :........... محمول:........................عــمــل: ........................ منزل:  تليفون

 :........................................... األصلية المهنة/  الوظيفة

 : ........................................................ اإللكترونى البريد

 :.................................................................. الوظيفة

 :....................................... عليها الحاصل التدريبية الدورات 

 .............................:.............................. السابقة الخبرات
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 ( 3)  نموذج

 تعارف/  تسجيل إستمارة

 " البرنامج عنوان" عن تدريبى برنامج

 :..............................................................المكان

 (----إلى--- من الفترة) التدريب موعد

 : .............................................. االســـم

 : .......................................................................  العنوان

 : .............................................................. الميالد تاريخ

 : .............................................................. المؤهـــل

 : ............................................. تليفون

 : ...................................................... الشركة إسم

 .......:..................................................... الشركة عنوان

 :.................... فاكس:............................. الشركة تليفون

 :......................................................... اإللكترونى البريد

 : .............. التوقيع: .................................... التاريخ
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 (3)نموذج 

 قائمة مراجعة

تحتوى هذه القائمة على أغلب االنشطة المطلوبة عند التخطيط للبرامج التدريبية وتنفيذها، ويجب أن يضعها 

 .منسق التدريب نصب عينيه لنجاح البرنامج/المدرب

 تمت

 ال –نعم 
 النشــــاط المسئول متى

 : قبل بداية التدريب   

 إرسال الدعوات وبرنامج التدريب للمشاركين −

 الوثائقترتيب  −

 شراء و إختبار أدوات التدريب −

 إعداد اللوحات −

 تصوير النبذات ودليل التدريب للمشاركين −

زيارة مكان التدريب للتأكد من مالئمته لعقد  −

 البرنامج

 إختيار األثاث وترتيبه −

االعداد لكل من الوجبات، ومصروفات السفر  −

 الخ..واإلقامة 

 تمت

 ال –نعم 
 النشــــاط المسئول متى

 :فى نهاية التدريب    

توزيع قائمة بأسماء المشاركين وعناوينهم  −

 وتليفوناتهم

 تسوية العهد والسلف −

 جمع األدوات التي لم تستخدم  −

 قرأة وتحليل التقييم النهائي −
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