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 تنفيذ التدريب

 تتضمن هذه المرحلة النقاط التالية: 

 .دراسة اهتمامات األفراد وتحفيزهم للتدريب 1.

 .خلق بيئة التعلم والمعرفة 2.

 .اختيار مداخل وطرق التدريب الفعالة 3.

 .وضع ميزانية التدريب 4.

 .تنفيذ النشاط التدريبي 5.

 



 دراسة اهتمامات األفراد وتحفيزهم للتدريب : أوال ً/ تنفيذ التدريب 

إقناااال العااااملين باااأد يااارم التااادريب تنمياااة أدا  ااام ولااايس تعاااريف م  -1

 .لدي م تمثل نواحي قصور ونقص التي بالمجاالت 

 .وأيراضهإمدادهم بالمعلومات الحديثة عن برامج التدريب  -2

حياااة المه  اام الوةيفيااة وأياان هاام ا د بعااد فااي إيضاااد دور التاادريب  -3

 .التدريب من ناحية المركز الوةيفي 

 .والتدريب إمداد العاملين بالتغذية المرتدة عن قيمة التعلم  -4

تنمياااة العوامااال البيئياااة الممااااعدة والمحفااازة لتقبااال العااااملين للعملياااة  -5

 . التدريبية



 خلق بيئة التعلم والمعرفة : ثانيا ً/ تنفيذ التدريب 

يهدددف الددتعلم إلددث إحدددات تسييددرات اساسددية ادد  السددلو  بمددا 

يدديدل لزيددادة معددارف األاددراد ومهدداراتهم مددج خدد ل البددرامج 

التدريبية ، ثم العمل علث تطبيق تلد  المعلومدات وممارسداتها 

 .اث وظائفهم 



 اختيار مداخل وطرق التدريب الفعالة: ثالثا ً/ تنفيذ التدريب 

المادة لنقل تستخدم الت  الطريقة هو التدريب  األسلوب او المدخل 

 .المطلوب األثر تنتج بصورة المتدربيج إلث المدرب مج التدريبية

التالية العوامل حسب التدريبية األساليب تختلف: 

المتدربيج نوعية. 

التدريب موضوع. 

المعلومات عرض ا  والشمول العمق مدى. 

التدريب اترة. 

 

مكاج داخل التدريب :رئيسيتيج مجموعتيج إلث تقسم التدريب اساليب اهم 

 .العمل مكاج خارج التدريب /العمل



 أساليب التدريب داخل مكاد العمل

والمعلومات الخبرة تلق  يتم حيت المنظمة بإشراف األساليب هذه تتم 

 وال التدريب اثناء ا  العمل يعطل وال المحل  الواقع ا  مباشر بشكل

 ما اساليبه اهم ومج .قليلة تكاليفه وتكوج إلجرائه خاصة امكنة يتطلب

 : يل 

 

يتضمج مكتوب عمل دليل إعداد خ ل مج يتم :العمل تعليمات اسلوب 

 تدريبه اثناء تطبيقها المتدرب علث يتوجب الت  واإلرشادات التعليمات

 واإلشراف التعليمات بشرح المدرب ويقوم المطلوبة، المهارات لكسب

 التوجيهات وإعطاء وتقويمه وتصحيحه ومتابعته التنفيذ علث

  .ال زمة

 .يناسب هذا األسلوب العمال الصناعييج والكتبة اإلدارييج والفنييج
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نفس ا  التدريب يتم :العمل اثناء ا  اإلشرااية المساعدة اسلوب 

 عليه باإلشراف ويقوم الرسم  العمل وقت وخ ل العمل مكاج

 اعداد وجود حال وا  اوراً، األخطاء لتصحيح المباشريج الريساء

 العمل ظروف إيجاد مع اخرى اماكج إلث ينقلوج المتدربيج مج كبيرة

 .نفسها الحقيقية

 

إلث الوظيف  التناوب يشير  : الخبرة وتناقل الوظيف  التناوب اسلوب 

 ا  لمساعدتهم وذل  معينة اترة خ ل الوظائف بيج األاراد تحري 

 . والمتخصصة الجديدة والمهارات المعلومات علث التعرف
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يقااوم هااذا األساالوا علااع أسااا  معايشااة : أساالوا الشاارد والعاارم الميااداني

ويتميز هاذا األسالوا بالبمااطة والمارعة . المتدرا لألنشطة التي يتم تدريبه علي ا 

وإتاحااة الفر ااة للمتاادرا للااتعلم علااع النااواحي الفنيااة فااي أقصاار وقاا  كمااا يعطااي 

 .للمتدرا الثقة في قدراته وإمكاناته 

 أحد أهم نقاط القوة فاي العارم اضيضااحي هاي أنواه يوضاة كيفياة القياام بم ماة ماا

بشكل حقيقي، وهو بذلك يكود أكثر إقناعاً إذ يرفع من درجة ثقة المتدرا في قدرات 

المدرا عهوة علع إضفاء البعد التطبيقي العملي علع التدريب، لذلك ف و يمتاال عان 

 .المحاضرة في التمكين من التطبيق وارتفال معدل االسترجال والتذكر
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 يعاد أكثار تنميمااً وترتيبااً إذ يعتماد علاع إدارة العااملين  :أسلوا التدريب بالتوجيه المباشر

 .وتوجي م أكثر من اعتماده علع التجريب والعرم الميداني 

 يعتمااد التاادريب الااذاتي علااع االكتشااان الااذاتي ماان قباال المتاادرا : أساالوا التاادريب الااذاتي

 .وتعلمه بنفمه ألبعاد النشاط أو الم ام التي يتم التدريب علي ا 

تخطيط ا  والوسطث العليا اإلدارة مشاركة عبر يتم :والتشاركية المتعددة اإلدارة اسلوب 

 العمل امور وتسيير قرارات باتخاذ العليا اإلدارة تقوم حيت الميسسة، شيوج وإدارة

 .الوسطث اإلدارة مع والتشاور بالتعاوج

 لها ويوار الوسطث اإلدارة ا  القيادة روح ويطور المسيولية حس األسلوب هذا ينم  

    .المستقبل  الترق  ارص



 (يتبع) أساليب التدريب داخل مكاد العمل

التكنولوجيا علع اعتماداً  التدريب أسلوا :  

 .كاسي  الفيديو جانب إلع أكبر بدرجة الكمبيوتر أج زة استخدام1.

 . الجاهزة البرامج استخدام2.

   علع تعتمد التي المتعددة االتصال وسا ط استخدام3.

 . ا لي الحاسب       
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أهم ا ومن الفعلي العمل موقع عن وبعيداً  المؤسمة خارج األساليب هذه تتم: 

في المعلومات عرم في شيوعاً  األساليب أكثر أحد هي :المحاضرة أسلوا 

 .الكبيرة المجموعات

 واحد اتجاه في يكود يالباً  المحاضرة في االتصال. 

األسئلة طرد يتم ما وعادة النقاط ويمجلود الحضور ينص  المحاضرة تقديم عند 

   .المحاضرة ن اية بعد

الوق  من قصيرة فترات في المعلومات من كبير قدر عرم من تمكون المحاضرة.  

ويمكن .محدوداً  الوق  في ا يكود التي لألوضال المحاضرة مهءمة يوضة هذا 

 من المناسبة البصرية المعينات استخدام خهل من المحاضرة فعالية وتحمين اليادة

 أكثر وتجعله المقدم الموضول حول ذهنية  ورة تكوين في المتلقي تماعد أدبيات

 .تركيزاً 
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المحاضرة مميزات:  

الوقت من الكثير تختصر.  

المجموعات أحجام مختلف تناسب. 

المعدات من الكثير إلى تحتاج ال. 

المتدربين احتياج لتناسب تعديلها يمكن.  

المحاضرة محددات:  

والمداخالت الراجعة التغذية من يقلل واحد اتجاه في االتصال.  

المحاضرة طالت كلما يقل االنتباه. 

ر معدل  .منخفضا   يكون واالستعادة التذكُّ

المهارات على للتدريب مناسبة غير.  
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المحاضرة اسلوب استخدام عند يراعث ما:  

المنطوقة الكلمات جودة مستوى عبر ايه التحكم يمكج المحاضرة جودة مستوى:  

للكل مسموعاً  صوت  اجعل.  

السامضة الكلمات تجنب. 

المألواة غير الصوتية النسمات تجنب. 

سواء حد علث البط ء او السريع الحديت تجنب. 

األاكار ترتيب علث يساعد المحاضرة تقديم ا  قائمة استخدام. 

مناسب لفظ  غير اتصاالً  تتطلب الملفوظة الكلمة: 

بوضوح يرا  الكل اج مج تأكد.  

الحضور علث تشوش الت  والعادات الحركات تجنب. 

الك مية األلفاظ نفس تكرر ال. 

الشديد واالختصار التطويل تجنب: 

بالمحاضرة يخل قد الشديد االختصار.  

الفاعلية يقلل التطويل. 

المناسبة التدريبية المعينات اختيار. 

(لذل  ضرورة هنا  كاج إذا إال المحاضرة انتهاء عند األسئلة طرح يفضل) األسئلة طرح سيتم متث حدد. 

المحاضرة ااعلية مج لتزيد (المناقشة مجموعات او الذهن  العصف) المحاضرة خ ل اخرى تدريب اساليب استخدم 
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طرح فيه يتم حيث تدريبي أسلوب هو :والحوار المنـــاقشات أسلوا 

 المتدربين مع تشاركي بشكل مناقشته وتتم المدرب، قبل من ما موضوع

  .الموضوع هذا تغني ومقترحات استنتاجات إلى والوصول

األسئلة من نوعين استخدام يتم المناقشات إجراء عند: 

العفوية تشجيع في استخدامها يمكن التي األسئلة وهي  :المفتوحة األسئلة 

 عند الخاصة، وتعبيراتهم لغتهم باستخدام للمتدربين تسمح وهي والتلقائية،

 النقاش استمرار في ناجحا   أسلوبا   هذا يعتبر وبذلك لألسئلة، االستجابة

 .المشاركة على والتشجيع واالهتمام

نقاط في وتركيزه النقاش قيادة في جدوى األكثر وهي  :المغلقة األسئلة 

 تذكر بالتالي وهي محددة ألسئلة محددة إجابات تتطلب أنها حيث محددة،

  .المناقشة في الرئيسة بالنقاط المتدربين
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المناقشات مميزات:  

االتصال مهارات تطوير على المتدربين تشجع.  

االفتراضات حول والسؤال التوضيح من ُتَمكِّن. 

التعاون من نوع وتولد فورية راجعة تغذية توفر. 

والخبرات اآلراء تبادل من ُتَمكِّن. 

أخرى تدريبية أنشطة تلخيص أو إكمال في مفيدة تكون أن يمكن.  

المناقشات محددات:  

الوقت من الكثير تستهلك قد.  

المجموعة أعضاء بين التفاعل على يعتمد النجاح. 

(الجدال) النقاش يجيدون الذين بعض عليها يسيطر قد 

النقاش وتوجيه الوقت إدارة في المهارات من عال   مستوى المدرب امتالك من بد ال. 
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والطلب للمتدربيج معينة اكرة او مشكلة تقديم عبر تتم :الحاالت دراسة 

  .لها ونتائج حلول إلث والوصول وتحليلها دراستها منهم

طريق عج القرارات واتخاذ المشك ت حل علث القدرة زيادة إلث تهدف 

 معارف علث باالعتماد والبدائل الحلول ووضع والتحليل المنظم التفكير

 .المتدربيج وخبرات

موضوع تتناول دراسية او المتدرب عمل تمس واقعية الحاالت تكوج قد 

 .المعترضة للمشاكل الحلول إيجاد إمكانية لديه تنم  ما

دراسة علث قدراته بتنمية المتدرب العملية الحاالت دراسة تفيد 

  .القرارات واتخاذ وتحليلها المشك ت



 أساليب التدريب خارج مكاد العمل

الحالة دراسة مميزات:  

واألساليب المفاهيم وتطبيق المشك ت حل مهارات تحسج.  

 النظرية المناقشات علث الواقعية مج لمسة ُتضف. 

المتدرب علث يركز نشاط. 

الجماع  والتعلم التفاعل مج ُتَمكِّج. 

التحليل  البناء مج ُتَمكِّج.  

الحالة دراسة محددات:  

الوقت مج الكثير تستهل  قد.  

المتاحة الجاهزة المواد مع االختيار صعوبات. 

وقت إلث يحتاج جديدة دراسية حاالت إعداد. 

ااتراض  تصور علث اعتمادها عند خاصةً  تمريج او كلعبة معها التعامل خطورة. 

التعميم إمكانية مج تحد.  
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أمام حقيقي أو افتراضي وضع بأداء المتدربود يقوم حيث :األدوار تمثيل أسلوا 
 كيفية حول األفكار وبعض الضرورية الخلفية المتدربين إعطاء ويتم الحضور
 لعب أثناء ذلك توليد يتم بل محدداً  نصاً  أو حواراً  هناك ليس ولكن أدوارهم تنميم
 .األدوار

لعب لموضول األمر بمناقشة معاً  والمشاركود المشاهدود يقوم العرم ن اية بعد 
 مشاهدة) سلبي موقع من األدوار لعب فكرة علع معتادين النا  معمم .األدوار

 التدريب خهل األدوار لعب في مشاركت م فإد ثم ومن (التلفزيود علع العروم
 تلقا يت م يطور وكذلك الوجدانية مشاركت م ويحث اهتمامات م، يمتقرئ

  :في األدوار لعب استخدام يمكن خاص وبوجه المشكهت، لحل وم ارات م

االتجاهات وتطوير تغيير.  

التفاوم م ارات تطوير. 

الضعيفة اضنمانية العهقات استكشان. 

لألوضال والمياسية االجتماعية الجوانب إة ار. 

األخطاء وارتكاا العمل خهل من التعلم تعزيز. 
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األدوار لعب عملية خطوات:  

الوضع وتهيئة المشكلة تحديد.  

بها القيام يتم الت  األدوار تحديد. 

دور كل وطبيعة مواصفات تحديد. 

الموضوع حول للمشاركيج خلفية إعطاء. 

المشهد اداء. 

 والتحليل المناقشة.  
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األدوار لعب مميزات:  

التقليدل التدريب نظام ا  الفراغات ملء علث يساعد درام  بشكل الموضوعات عرض.  

المحددة باألوضاع التدريب ع قة مج يزيد. 

 المشك ت حل ومهارات التلقائية يبن. 

المشاركة علث يشجع. 

والسلو  االتجاهات مع التعامل ا  مفيد. 

بالنفس الثقة وبناء الشخص  االتصال مهارات بناء ا  يساعد اج يمكج. 

العمل خ ل مج التعلم.  

األدوار لعب محددات:  

المجموعة وديناميكية األاراد قدرات علث يعتمد النجاح.  

الموارد مج للكثير يحتاج قد. 

(القيادية المواقع ا  خاصة) األدوار لعب ا  وجاديج حريصيج المشاركيج كل ليس 

التدريب  الهدف عج بعيدة اخرى اتجاهات إلث المشاركوج ينجرف قد. 

الكبيرة للمجموعات مناسب غير. 

الحّساسيج األشخاص ييذل قد.  
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إلنجاز المنفرد العمل بمهمة العامليج احد تكليف يتم حيت :الفردية المهمات 
 حادثة عج ما تقرير او بحت إلعداد او محددة اترة خ ل ما وظيفة او عمل

 وشرح النتائج تقييم إلث يصار ثم والشرح المعالجة حرية له يتر  او الحظها
 .والسلبيات اإليجابيات

 

 األاكار توليد ا  بكثرة يستخدم األسلوب هذا : الذهن  العصـف اسلوب 
 ويطلب للمتدربيج مشكلة او موضوع تقديم يتم حيت االبتكار علث والتشجيع

 او ااكار إلث للوصول حرية بكل ااكارهم طرح علث تشجيعهم ويتم حلها، منهم
  .مناسبة حلول

التقييم اإج لذل  جديدة ااكار تقديم تشجيع هو الذهن  للعصف األساس  المبدا 
 مج بد ال لذل  منها جيد قدر علث الحصول بعد إال يتم ال األاكار علث والحكم
  .بعد ايما للنقاش وإعدادها المقدمة األاكار كل تسجيل

تمييز او تحديد دوج المشاركة علث الكل تشجيع هو الثان  والمبدا. 
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الذهن  العصف مميزات:  

المشاركة مج عال  مستوى.  

مناقشة او تقييم ايه ليس. 

ابتكارل جو. 

 تعاون.  

الذهن  العصف محددات:  

الحجم متوسطة المجموعات يناسب.  

المدرب مج عالية مهارات يتطلب. 

والنتائج التقدم قياس السهولة مج يكوج ال قد. 

المجموعات ااعلية علث يعتمد النجاح. 

 



 أساليب التدريب خارج مكاد العمل

مج اعلث بدرجة األسلوب هذا يسمح :البحت وحلقات والندوات الميتمرات 

 .المحاضرة عيوب مج مخرجاً  تعتبر وبذل  المتدربيج جانب مج المشاركة

ويهدف معيج موضوع لدراسة المشاركيج مج عدد اجتماع عبر عادة تتم 

 والتعرف والحوار والمناقشة اآلراء تبادل يتم بحيت محددة توصيات إلث

 المناقشات عادةً  الميتمر رئيس ويوجه اآلخريج ومعارف خبرات علث

 .النظر وجهات واستعراض الجماع  بالتفكير األسلوب هذا ويتصف

الطبيعة ذات اإلدارية المجاالت علث التدريب ا  األساليب هذه تستخدم 

 .الخ اية

متطورة ومعان  بمفاهيم المتدرب تزويد مجاالت ا  اعاليتها تتركز 

 .الفكرية واتجاهاته نظره وجهات ا  تسييرات وإحدات

الظاهر السلو  تسيير او المهارات إكساب ا  تقريباً  قيمة ب  لكنها. 



 أساليب التدريب خارج مكاد العمل

 

اماكج ا  المتدربيج بيج دورية لقاءات تنظيم عبر يتم :الحساسية تدريب 

 وردة اآلخريج تجاه ما ارد سلو  مناقشة يتم حيت ما ولفترة محددة

 .إزاءه اعلهم

ذل  بعد تعديله ويتم بصراحة األاراد بيج السلو  يقوم ثم. 

نتيجة التوتر حدوت او االحتكا  ومنع المناقشات بمتابعة الموجه يقوم 

 .السلو  وتقويم االنفتاح علث للوصول المصارحة

الخاطئ الفردل السلو  حقيقة بفهم األسلوب هذا يتميز. 



 أساليب التدريب خارج مكاد العمل

عددها يتراوح صسيرة مجموعات إلث المتدربيج تقسيم عبر األسلوب هذا يتم :المباريات 
 .معيج قسم او إدارة إلث منها كل وينتم  ااراد 7-5 بيج

ظروف عج مسبقاً  ومعدة محددة ومعلومات بيانات مجموعة كل ا  للمتدربيج يعطث 
 وتقرر األاراد بيج واالختصاصات المهام بتوزيع الجماعة لتقوم الميسسة ا  العمل

 .ضوئها علث القرارات تتخذ ك  واألهداف السياسات بموجبها

المعلومات ضوء علث القرارات باتخاذ األاراد يقوم جوالت، عدة إلث المباريات تقسم 
 او معلومات بلوغهم حال ا  وتعديلها السابقة وقراراتهم اعمالهم ومراجعة لهم المعطاة
 .مفاجئة بيانات

يعراه وال التدريب إدارة قبل مج معروف مسبقاً  محدد اسلوب واق القرار نتيجة تحسب 
 إعادة ا  منها ل ستفادة اتخذتها الت  القرارات نتائج مجموعة كل وتبلغ المتدربوج

 .جديدة قرارات واتخاذ الموقف دراسة

مج المأخوذة النقاط لعدد تبعاً  المباراة نتيجة اخيراً  وتعلق جوالت لعدة المباراة تستمر 
 .ايضاً  الفائز ونتيجة مجموعة كل قبل

لت ايها الواقعة األخطاء وشرح مجموعة كل وقرارات للمباراة عام تقويم يتم ثم 
 .مستقب ً 

المتربيج مدار  وتوسيع القرار علث تسييرات إدخال بإمكانية األسلوب هذا يتميز 
   .التجربة اثناء والثسرات األخطاء علث والتعرف وخبراتهم



 أساليب التدريب خارج مكاد العمل

الحالة دراسة ألسلوب كبديل األسلوب هذا وجد :الحرج الحادت اسلوب 

 الحالة لتهيئة المشرف مج العالية والكفاءة الكبير الوقت يتطلب الذل

 :التالية المراحل الحرج الحادت اسلوب ويتبع وتقويمها، وتجربتها

يتطلب ومحدد معيج حادت ملخص عرض عبر يتم حيت :الحادت دراسة 

 .المتدربيج قبل مج سريعاً  قراراً 

الحادت عج المدرب المتدربوج يسأل :بالحادت المتعلقة البيانات جمع 

 ثم ومج ساعة نصف العملية هذه وتستسرق المعلومات علث للحصول

 .للحادت اهميتها حسب وتفرز المعلومات تجمع

قبل مج م ئم قرار إعداد دقيقة 15 اترة خ ل يتم :الم ئم الحل وضع 

 .الموجبة اسبابه مع المتدرب

األدوار وتوزيع النتائج الستخ ص والتقييم التحليل. 



 أساليب التدريب خارج مكاد العمل

استشارة إلث تلجأ اج للميسسة يمكج :والتدريب التأهيل ا  االستشارة إلث اللجوء 

 اعمال تدير بميسسات مرتبطيج مستشاريج او مستقل مستشار او التدريب ميسسات

 : يل  كما التدريب تسهيل المستشار يتولث الحالة هذه ا  و .التدريب

التدريب وقت إع ج. 

التنفيذ إجراءات حول المشورة تقديم. 

التدريب اعمال تنسيق. 

(بعد او اثناء قبل،) التدريب عملية سيرورة حول المساعدة ميقد اج يمكج 

خ ل مج :التدريب قبل: 

الحاجات تشخيص وإعداد التمويل وسائل عج البحت وخاصةً  الحاجات تحديد. 

التدريب خطة إعداد. 

سير حسج وضماج التدريب ميسسات شروط داتر كتابة ا  يساعد :التدريب خ ل 

 .التدريبية العملية

النتائج وقياس تقييم نظام وضع ا  يساعد :التدريب بعد. 



 وضع ميزانية التدريب: رابعاً / تنفيذ التدريب 

ترجمةةةة اطنشةةةطة والمهةةةام بالبرنةةةامف التةةةدريبي  فةةةي صةةةورة 

رقمية مالية ثم وضعها في ميزانية تقديرية تمكن مةن التعةرف 

علةةى إمكانيةةة تنفيةةذ النشةةاط التةةدريبي حيةةم تحةةدد بنةةود ماليةةة 

معينةةة للبرنةةامف وعلةةى المسةةؤولين التصةةرف فةةي حةةدود تلةةك 

 .البنود  



الميسسة تضعها الت  الخيارات مج العديد علث بناءً  التدريب عملية تنفيذ يتم 
 :الخيارات هذه اهم و اهدااها لتحقيق للوصول

القانونية؟ المخصصات تجاوز ينبس  هل :الميزانية خيار 
عام؟ تدريب ام تقن  بتدريب القيام يجب هل :المضموج خيار 
علث ام الميسسة إجمال  علث التدريب تعميم ينبس  هل :المستفيديج خيار 

 واألاراد؟ الفئات بعض علث ام األقسام بعض
المدد ام والمتكررة القصيرة المدد تفضيل ينبس  هل :واإليقاع المدة خيار 

 المهن ؟ الوسط مع الحقيق  االنقطاع المتضمنة الطويلة
الداخل ؟ ام الخارج  التدريب إلث اللجوء ينبس  هل :التدريب طرق خيار 
ام العمل موقع ا  التدريب تنفيذ او إنجاز ينبس  هل :التربوية األساليب خيار 

 ؟...ام التمرينية األساليب ام النظرل التدريب إجراء
رسم ؟ غير ام رسمياً  التقويم يكوج اج يتوجب هل :العمل تقويم مناهج خيار 

 ه  ما و معينة؟ اترة بعد ام العمل مج االنتهاء حيج إجرايه يجب هل و
 .التقييم ا  المستخدمة المعايير

 تنفيذ النشاط التدريبي: خامماً / تنفيذ التدريب 



 تنفيذ النشاط التدريبي: خامماً / تنفيذ التدريب 

 . التدريبي البرنامف طنشطة الزمني التحديد1.

 . التدريبي للنشاط الكافي اإلعداد2.

 . التدريبية المواد تجهيز3.

 . والمتدربين بالمدربين االتصال4.

 



 التحديد الزمني ألنشطة التدريب/ تنفيذ النشاط التدريبي 

كما ، انتهائه وموعد التدريبي البرنامف بدء موعد تحديد يجب 

 فيتم ، البرنامف فترة خالل التدريبي العمل بتوزيع القيام يجب

 ووقت ، يوم كل فى الجلسات وعدد ، البرنامف أيام عدد تحديد

 واالفتتاح ، الراحات وأوقات ، جلسة كل وانتهاء بدء

 . الشهادات وتوزيع الختام وحفل ، واالختبارات والتسجيل

 



 اضعداد الكافي للنشاط التدريبي/ تنفيذ النشاط التدريبي 

 يددتم اختيددار المكدداج واقدداً لمتطلبددات البرنددامج ، كمددا يددتم اختيددار

طريقدددة جلدددوس المتددددربيج بمدددا يمكدددج مدددج توصددديل المعلومدددات 

 .للمشاركيج وتحقيق اكبر قدر ممكج مج التفاهم والحوار البناء 

 



 تج يز المواد التدريبية/ تنفيذ النشاط التدريبي 

 يجب إعداد وتجهيز المطبوعات والملفات التدريبية ، حيدت يدتم

اسددت م المطبوعددات مددج القددائميج بإعدددادها ، ثددم تددتم إجددراءات 

كتابتها وطباعتها ووضعها ادث صدورة ملفدات تدريبيدة او اوراق 

 .عمل تسلم للمتدربيج اثناء الجلسات حسب طبيعتها



 االتصال بالمدربين والمتدربين/ تنفيذ النشاط التدريبي 

  يجب االتصال بالمتدربيج والتأكيد عليهم لحضدور البرندامج اد

األوقات المحددة وكذل  يجب التأكد مج حضور المدرب قبدل بددء 

موعدددد البرندددامج بوقدددت كددداف إلعدددداد مكددداج التددددريب وتجهيدددز 

 .األدوات التدريبية 



 

 


