
 

 

 ساسيات إعداد وتصميم التدريبأ  

 نبذة عن المدرب:

    ي ياس العيسعدكتور/ 

 ACAرئيس األكاديمية العربية الكندية  •

 األمين العام للمؤتمر العربي للتكامل والتنمية المستدامة •

 المدير التنفيذي لمؤسسة قدرات متقدمة للتقنية والتسويق   •

 مدرب ومستشار عدد من المنظمات والشخصيات القيادية واالدارية  •

 مؤسس وقائد لعدد من المبادرات والمشاريع التطوعية والتنموية •

                                                                                    درب مدربينمبير مدربين معتمد من البورد العربي( ك •

ألنناا عنادماا نتعلن ونتقن مااارات ةاديادي تي  يااتناا العلمياة والعملياة والتادريبياة  تا   الناات  

ل لن يكو  لو ة ةميلاة دو نظرية ةديدي ت،سااااري بل حريقاة ل،يااي  من عملناا ودداننا ةميعاا

 .ومسيري عملية  ةديدي ب ذ  هللا

 أهمية البرنامج 

 )التعريف بالبرنامج( 

يادف هذا البرنام  إلى تزويد المدربين بالمعارف والماارات التي تمكنان من : تصمين 

وتنافياذ وةمع المادي ل  اقيبة تادرياباية لبرناما  تدريبي وتق األسس المعتبري وبكافااني  

    عالية .

 الهدف العام

 يتمكن من صياغة مفاوم إةرائي لل،قيبة التدريبية بالشكل الص،يح.  •

 دهمية ال،قيبة التدريبية والادف مناا. ي،دد  •

 يتعرف على مكونات ال،قيبة التدريبية وكيفية ةمعاا .  •

ل ل،قيبته التدريبية.  •  يصمن غالتا

 يكتر مقدمة ل،قيبته التدريبية وتق األسس المكتسبة.  •

ل للبرنام  المستادف تي  قيبته التدريبية وتق األسس المكتسبة.   •  يكتر تعريفا

األسس   • وتق  التدريبية  ال،قيبة  تي  المستادف  لبرنامجه  العام  الادف  يصوغ 

 المعتبري عند صياغة األهداف السلوكية.

يصوغ األهداف التفصيلية لبرنامجه المستادف تي ال،قيبة التدريبية وتق األسس  •

 المعتبري عند صياغة األهداف السلوكية.

 يتعرف على مفاوم الو دي والجلسة التدريبية.  •

  يصوغ دنشطة تدريبية مناسبة. •

  يختار األسالير التدريبية المناسبة. •

 يختار المادي العلمية المناسبة. •

 يستخدم ددوات التقوين المناسبة. •

 األهداف التفصيلية: 



 

 

  

 يُخرج  قيبته التدريبية.  •

 الجودي لل،قيبة التدريبيةمعايير يتعرف على  •

 يتقن عمليا حرق ةمع المادي العليمة  •

 التصمين والصناعة ال،ديثة للنظام التدريبي والتعليمي  •

 تصمين الدورات التدريبية  •

 و دات التعلن  •

 وكيفية صناعتاا .  دهداف التدرير •

 مرا ل تصمين برنام  تدريبي •

 التدريبي تصمين هيكل البرنام   •

 خطوات إعداد المادي العلمية وال،قيبة التدريبية وادارتاا او  الين    •

 المحاور: 

 الفئة المستهدفة:  من يعمل تي مان التدرير  –المعلمين  –المدربين    •

 عدد األيام: ايام  3

 عدد الساعات:  ساعة تدريبية 9
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