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  دورة تدريب المدربين
  دربا محترفاإذا أردت أن تكون م

  على درجة عالية من المعرفة النظرية والعملية واألداء في مجال التدريب
  !!!فإنك ال تحتاج إلى أي دورة أخرى غير هذه الدورة

  
تقدم فيها عصارة البحوث في نظريات التعلم  . شكال ومضمونا وأداء باللغة العربيةدورة فريدة هي األولى من نوعها �

  .ج في التدريب ومهاراته وفنونه، بأسلوب واضح وفعالوأنماطه، وخالصة النماذ

 على درجة ا محترفاصبح مدربليتتميز الدورة باالهتمام التطبيقي العملي الذي يتيح للمتدرب اكتساب المهارات الالزمة  �
  ا محترفاالمتخرج فيها حقا مدرب، وسيكون عالية من المعرفة النظرية والعملية واألداء

 نموذجا علميا في التعلم والتدريب وأساليبه وطرقه، 20 شريحة، وأكثر من 1000كثر من تحتوي الدورة على أ �
  .وتصميم الدورات، وكتابة األهداف، وفنون األداء والتقييم، وغير ذلك

ويتم تسجيل النقاط على برنامج إكسل في الكومبيوتر لغرض . تقييم المدربل  فعال حسب نموذجينيتم تقييم المتدرب �
  .ين ويتم ذلك يوما بيوم لجميع المتدرب–والتحليل المقارنة 

     أهداف الدورة
 بكفاية عالية في تحليل وا ويتمتعين مقتدرين مدربوا فيها نظريا وعمليا ليصبينالهدف األساس لهذه الدورة هو إعداد المشارك

ا، على أسس علمية وبمهارات عالية الحاجات التدريبية، وتحديد األهداف التدريبية، وتصميم الدورات، وتقديمها، وتقييمه
  .المستوى شكال ومضمونا

    لمن هذه الدورة
 تطوير الموارد ي في مجال التربية والتعليم، ومديرلين على حد سواء، والعامين الجدد والمحترفينصممت هذه الدورة للمدرب

 .هتمام بالتعلم والتدريب، وكل من لها ايين المؤسسات التربوية والتعليمية، واالستشاروليالبشرية، ومسؤ

 بعض المزايا للمشاركين بهذه الدورة

  .، ووضع اسمه في قائمة المدربين المعتمدينCertified Trainer (CT)الحصول على لقب وشهادة مدرب معتمد  �

 .MHRDAعضوية مجانية مدى الحياة في األكاديمية البريطانية لتطوير الموارد البشرية واستعمال لقب  �

 . به على موقع األكاديمية تشمل كافة المعلومات الخاصة به من معلومات اتصال وسيرة ذاتيةصفحة خاصة  �

 . صفحة لجدول التدريب الخاص به حيث يستطيع المدرب أن يدخل الدورات التي سيدربها ويعرضها على موقع األكاديمية �

 .)CDباور بوينت على (مادة تدريبية لثالث دورات  �

  
  !إضافة جديدة إلى دورة تدريب المدربين

سيحصل مشاركو دورة تدريب .  أيام3-1أضيفت إلى دورة تدريب المدربين ثالث دورات قصيرة مدة كل منها تتراوح بين 
  :الدورات هي. المدربين على المادة التدريبية لهذه الدورات الثالث على شكل ملفات باور بوينت في قرص مدمج

  لتخطيط االستراتيجيا �

  فن القيادة �

  أدوات الجودة السبع �

 .ستتيح هذه الدورات للمدربين المعتمدين فرصة ثمينة حيث يمكنهم إقامة هذه الدورات بعد تخرجهم مباشرة كمدربين معتمدين
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 �دورة ��ر
	 ا���ر��

����� ����ى ا��ورة

  مقدمة: 1الوحدة 

  ا����ق ��� ا���ر�� : ��ق ا���ر�� �

  ��ق ا���ر�� ا������  �

   � ه� ا���رب ا����؟  �

  وأه���%�دور ا��%�رة ا���ر�#�� "! ا���ر��  �

   %� �ا*��( وا���ارة �

  ���ذج ا���ارة ����ر+��  �

  +��.����  - (EOSC) وا��.��� ����ر�� ا���ارة ���ذج �

  أ���/�ا  - (FAS) وا��.��� ����ر�� ���ارةا ���ذج �

 ا����4ت – (ASTD) وا��.��� ����ر�� ا2 ����1 ا�����0 ���ذج �
  ا����5ة 

   ibstpiا���ر��  ���ا*��ت ا����0! ا����6 ���ذج �

  ��TCM�ذج ا2آ�د���� ا�#��.���� ���ارة ا���رب  �

  TAM(��9;  %�رة ا���رب +�����0ل  ��9س  �

  لتعلمنظرية ا: 2الوحدة 

   نظرية التعلم2.1
    � ا�<ي 0�ُّ�; و � ا�<ي �0��ُ;؟   � ه� ا���0;؟  �

  ���C ،!���� ،!"�0  – !Eآ!: ���A�/B) ;�0 +��م و ��4ت  �

�  � �F/  ;��0ا�� ;G�0ع، :وا���I�ق ا��0ّ�;، ا���0ّ�;، ا����Eا�   

ا��4#�رات وا��L��  ����0 ا��Kاف، ه��/� ا���0;،  ا��ور ا�����9ي، �
  �9M"�� ا�

  ا���0;، ُ�ّ�; ا��0ّ�;   /5/� �

   �9و � ا���0; وأ�#�+%� �

  ا�/���F ا�#/���N ا�/���F ا��E�آ��، ا�/���F ا���0"�� و: ����Fت ا���0; �

   أنماط التعلم2.2 
� O�N��أ���ط ا���0; وو  

  VARK "�رك  ا��#��ن  �

  آ�ري) ���ذج ا�#��B( ���ذج ا�.#�9ت ا�UMث -���ذج أ���ط ا���0;  �

   ��ق ا���ر�6 ا������ -ا���0; أ���ط  �

��0�� ا���0� �ت -أ���ط ا���0;  �  L��   

   ��L ا���BXY ا���0"�� -أ���ط ا���0;  �

   كولب– دورة التعلم 2.3
  آ��� ����0;  دورة �

  أ���ط ا���0; �ـ آ���  �

  ) آ�A ��0ف(آ�A ُ��رك  �

�  [��0� Aآ�);%�� Aآ�(  

� !#���  دا�Nة ا���0; ا��

  را������ذج آ��� وا���BBXت ا�� �

   هوني ممفورد – دورة التعلم 2.4
   و ���رد ه��!  ���ذج �

   �9ر�� +��  �اC\ دورة آ��� وأ���ط ا���0; �%��! و ���رد �

   �%��! و ���رد أ���ط ا���0; �

   ���2ط ا��LSQ ;�0ا��#��ن  �

   مكارثي– دورة التعلم 2.5

  4MAT®ا2��س ا�/�Fي �/�Fم  �

�  ،��E�Nق ا���ر�وا���2ط ا2ر+�0 ا���� L�� \1� �#��/6 ا��  

�  �Y0ات ا��.Xو*�� ا�  

���� ا�� �غ �)  

   "! ��Fم "�ر �ت���0;� ا���اC\ ا2ر+_ �

   تعليم الكبار2.6
  ����F (��0; ا�1#�ر �

  ���ذج  ��1�م ����6  �

  ا�#��ا`�`�� و ا��2را`�`�� �

   �.�#�ت (��0; ا�1#�ر  �

   �Bدر (a��5 ا����ر+�� �

� a��5ا�� bNا��  

  �Kوط ا���0; �

� ���/B) ���.)�����0م، `�ول ا2ه�اف ا����+   

   التعلم السريع2.7
�  _��Eا���0; ا�  

� a��5ا��  

  ا���9�0ات ا�<ا(�� �

  c�C وا���`�ع ا���0� �ت �

� _��Eة ا���0; ا��Nدا 

� _��E�0; ا���� _Eا�� \Cا���ا  

   (���Uت ا�5�اس، (�0د ا�<آ�ء–أ����� ا���0;  �

  (.#��9ت ا����0; وا���0;  �

  التصميم: 3الوحدة 

   النظام التدريبي تصميم3.1
   ��B)ISD; ا�/�Fم ا���ر�#!  �

�  �E�Xذج ا���ءات ا����ADDIE  

  ا���E���ت ا��E�X ����9; ا���ر�� �

  RPDا����B; ا���E_ ��/��ذج ا2و���  �
�  ���Y#ارد ا��ا�� ���.) �"��B   

   تحليل االحتياجات التدريبية3.2
  ا���C4`�ت ا���ر�#�� ودورة ا���ر��  �

�  [N��/+�ا��اا��.� �ر��  ���   

   ا���C`�ت ا���ر��(��5\�����  �

   ا���C`�ت ا���ر��+���5\ �.�#�ت ا���9م  �

�  ����� \Cت ا���ر��(��5\ �ا�`���Cا  

   ا���C`�ت ا���ر�� (f\��5.�ات �����  �

  أ����� درا�� ا���C`�ت ا2"�اد وا���E�gت �

  أ����� (��9; ا���C4`�ت �

   � ه! ا�.�ق ا��/��#� ���_ ا���0� �ت؟  �

  يد األهداف التدريبية تحد3.3
  ���ر��� ا2ه�اف ا��E�آ�� �

  أ��اع ��ا(] ا���0;  �

� A�/B) م�ت +�����E�� ;�0ا2داء أ"�0ل – ا��  

  و*A أه�اف ا���ر�� وا��iض  /%� �
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  (����0ت أ"�0ل ا��E�ك 2ه�اف ا���ر�� �

  ا��Fوف ، ا���ا*��ت، أ"�0ل ا2داء:  1���ت ا�%�ف ا���ر�#! �

  ا���ر�� أه�اف ����9 آ��+� �

   تصميم الدورات التدريبية3.4
  ����F ��ض ا�0/�*�  �

  ا�9�ا��: ا�`�اءات: ا�����0ت: ا��B�رات: ا�bN�95: ا���5�ى �

  ا��<آ�، ا4����0ل، ا�9�K4ق: ا2داء �

  ا2و���، وا���M���، وا��I"�� : أ�1Kل ا��0ض �

   �B�"� ا���5�ى وا2داء �

 أ��اع ا4���ا(����ت ا�������0 �

��ى ا���0� �ت �E���ت ا���0� �ت و �   

�  \�Bا��� ���F�  

  ����� ا��1#�� ا���0"�� : ا��0�� ا��1#�ة �

� Oا��وأ� �k�0#!: ا����ا�� �k�0ا�� ،!��I�ا�� �k�0ا��  

   وحدات التعلم3.5
  RLOو�Cات ا��0ّ�; ا��9+�� ���دة ا4����0ل  �

  RIOو�Cات ا���0� �ت ا��9+�� ���دة ا4����0ل  �

 �ت، (/�F; ا���0� �ت، ��ض (��5\ ا���0�:  .�+�9 ا���0� �ت �
  ا���0� �ت

�  �Nا�"RIO و RLO ��+ر����   

  ه�1\ و�Cات ا���0� �ت وا���Cات ا���ر�#��  �

  RLO(.��� ا���Cات ا���ر�#��  �

  ا����B;، ا��.���، ا��/��<، ا����9;:  �اC\ (.��� ا���Cات ا���ر�#�� �

  2±7ا��k; ا��5Eي  �

  ا���E���ت ا2ر+�0 �����9; �

  بالتدري: 4الوحدة 
   متطلبات التنفيذ4.1
�  O)�`���Cر وا�د ا��5��  

  آ�A (�9م �2�اع  ����X  � ا��5�ر �

  ا����9 وا����س �

�; �K�K ا��0ض وا���E"�ت ا��/��#� �%�، �C   

   n�M ا��0ض، زاو�� ا��k�ف، آ�A ا�9�ة �

  ا�/�Fم ا�B�(!وا��Iءة،  �

� ���B#��0 وا��Eا� \N���ا�  

   aا�� ا����Cت ا��ر��k و���+%�  �

أ��اع ا�X.�ط، �U �ت ا����k;، :  ا�/B�ص و ا��Yا+-pN��o/ +�ور  �
"! ا���i (ا���C�Eت ا�#���ء، ا�X.�ات ا�����k، ا��5وف ا�1#��ة 

��a����; ا��5ف)،  �9س ا�#/( Lا��C(  

��� ا�2�ان: ا�2�ان �� ،��r�/ان ا����ان ا����� � وا�2�ا�2  

   تقديم التدريب4.2
� ;��0��� _Eات ا���.Xا�  

  ا ا�X.�ات ا2ر+_ ����B; ا��a��5: آ��� �����a��5�ذج �

� oEت ا����  ا4���ا(�

� a��5اع ا���أ� ،a��5ا�� ����� \Cوا2داء،  �ا a��5ا��  

� a��5ت ا�����F�  

  ���ذج  ���� �

�  ��5Bوا��5`�ت ا� a"ا�ه��ز+��غ-ا�5   

� ���F� ��": ا��ر�د، ا4ر(#�ط، ا�/��`�ا�  

� ���F� نUة :  �آ���ز، ا4ر(#�ط، ا�9��  ا��

� a��5ت �/��ذج ا�����ا���5 b+�.)  

   مهارات اإللقاء4.3
  ا���#6، ا�.���9، �#�ة ا�B�ت، ا���0"�  �

   0��kت ا�B)4ل �

�  ��s�ة”أ��  “ �kرب ا�/

  !ا����i ��� ره#� ا����9; �

 (��5\ ا���%�ر �

  !أآ#� ��Yة أf.�ء ��(1#%� ا���9م �

� �0N�Yت ا��.�iا� �/��) Aنآ��ا��! �9_ "�%� ا���9  !  

  ا��0دات ا�w� �s�Eداء  �

  ! ��fم ا����9; �

   مهارات األسئلة4.4
  (�`�O ا��s�2 وا�`�+� �/%�  �

  “ رد ا��0\”، و “ا���اب”، “ا�gEال”: ����9 ه����ن �

� ��s�2ا �ا�`�+� �  

  آ���� ا�gEال  �

� ��s�2�9ر+�� ا��#����� وا� ا�  

   التعامل مع المشاغبين4.5
   وا���YآE�نا��r�Y#�ن �

�  o�Yل -ا����Xا� o �Bا� - n��5ا� ��Mآ - ��s�2�+ ا����0ض - ا����5ي 
 – ا�%�� ! – ا�C2د�n ا����#�� - ا��5�ح – ا��0وا�! - ا����ج -ا����دل 

 ا�<ي - ا�<ي ��iدر  #�1ا - ا�<ي ���fy "! ا��5�ر - ا��/a0ل –ا�/ّ��م 
 – ا�<ي ��0ف آ\ K!ء - ا����`; – ا����0ض – ا���z1Y –��1ر و���0 

 \iY/ا��- !��X6 "! ا���09 ا����   ا��%ّ�ج- ا���b�>5 – ا���/�*�ر – ا�

  تقييم الدورات التدريبية : 5الوحدة 

   تقييم التدريب5.1
  (��9; ا�XK2ص، و(��9; ا���ر�� : ا����9; ����ن �

 (�E  ���5)- ����0  ���5�ى ا��f-  ;��9.�ات ا����9;  -ا�%�ف  � ا����9;  �
   ا���9م +����0 ا��.) -;��9��� f.� ا����9; -ا����9; 

  )���ذج آ��+�(��z(���ذج ا���E���ت ا2ر+�0 �����9;  �

  ا��N�0  � ا��M��4ر: أ�E  A�I�ى �f 6 ه� �

   أ��اع ا�f4#�رات، و aا��ه� و���+%� �

  ا���CUB وا�M#�ت  �

   ر"_ ���N] ا����9; - إ��اد ا�X.� -(���9 ا����9;  �

  لمدرب تقييم ا5.2
  ا�f4#�ر ا�����5ي �

 ��kس ا2داء �
 


ت أو : �(�)���� ���ورة ��� ���ن ه��ك �����&�%$ ا��#�"! ا�
�كما يتم في بعض . �0""�ات أو إ.���ت -�, +�دة ا��ورة &"! )"! و('

األحيان، تغيير المدربين أو عددهم، أو توقيت الجلسات، أو مكان انعقاد 
  .الدورة
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���
��� � �ارة ا���رب ���ذج ا�آ�د�!
 TCM ا�#"

 قامت بتطويره األكاديمية  الذيTraining Competency Model (TCM) تعتمد هذه الدورة على نموذج جدارة المدرب
نظرية التعلم وأنماطه، وتصميم المحتوى : يتألف النموذج من ثالث وحدات أساسية. البريطانية لتطوير الموارد البشرية

ويحتوي النموذج على . وفي كل وحدة أساسية ثالثة عناصر، كما هي مبينة بالشكل. وتقييم التدريبالتدريبي، والعرض 
  : مقياسين هما

     تقاس باختبار تحريري–معرفة المدرب  �

  . الذي طورته األكاديميةTrainer Assessment Model (TAM) تقاس بمقياس أداء المدرب –مهارة المدرب  �

 

   

    

���ذج $�ارة ا���رب TCM ارة ا���رب�$ �%��&�  

  �TAM&��س أداء ا���رب 

 
  �TAM&��س أداء ا���رب 
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رسخت هذه الدورة أشياء جديدة في عقلي وأنتجت تغييرا في سلوكي "
  ."شعرني بالرضا عن نفسي وحبي للتعلم والتدريبأ

  هادي حمزة 
   بيروت، لبنان–مدير قسم تنمية الموارد البشرية في مؤسسة النهضة 

  
مواضيعها رائعة، . كانت الدورة كحلم وأصبح حقيقة بالنسبة لي"

. لكن أروع من ذلك كله كان المدرب نفسه. وطريقة عرضها أروع
  ." دوماجزاكم اهللا كل خير ووفقكم

  حنان الجشم  
  السعودية– جامعة الملك عبد العزيز –معيدة بقسم االقتصاد 

  
دورة تنقلك من عدم المعرفة بأي شيء عن عالم التدريب إلى معرفة "

كاملة ودقيقة عن كل ما يخص التدريب لتخرج منها وأنت مدرب 
مادة غنية، ومعرفة . محترف ومؤهل لالنخراط في عالم التدريب

  ." ومدرب مؤهل بشكل عاليحقيقية،
  الكويت – خبيرة في علم النفس –ريم الناشي 

  
في الحقيقة تعلمنا الكثير خالل هذه الدورة حيث اتحفنا المدرب "

  ."بمعلومات متميزة وذلك إللمامه بالموضوع، ورحابة صدره، ونشاطه
  سعد مسعد السهيف

   المملكة العربية السعودية- محافظة أملج –مشرف أمن 
  
فرغم كون . قد كانت هذه الدورة ثروة معرفية هائلة لتنمية عقولنال"

هذه الدورة أسبوعين إال أن كمية ما أخذ من معلومات ومهارات يعادل 
ومن أجمل األمور في هذه الدورة أسلوب . دراسة مدة زمنية طويلة

  ."التعامل الراقي جدا للمدرب
  نورة القحطاني 

  سة نور القرآن الكريم مشرفة برنامج توجيه السلوك بمدر
  
  "أجمل الدورات التي حضرتها على اإلطالق"

   جدة-تركي عبد اهللا العجمي مدرب 
  
لقد تعرفت بل استقيت من . كانت الدورة مفتاحا ذهبيا لعلم واسع"

  "المعلومات التي لم أتوقع بأني سأحصل عليها يوما
   سوريا– المدربة رباب الشامي

هذه الدورة كنت كمن لديه بذرة يبحث لها عندما شرعت لالنضمام إلى "
هل هذه الدورة تمنح الظروف : فكنت في تساؤل. عن عوامل إلنباتها

والعوامل الجيدة لهذه البذرة؟ فما كان إال أنني وجدت أن البذرة هنا 
  ."ستصبح شجرة ليس فقط مظللة وإنما أيضا مثمرة بإذن اهللا

  السعودية - كيمياء أستاذة –هنادي إبراهيم القصير 
  
فاقت هذه الدورة كل توقعاتي، فقد وجدت فيها كل ما يحتاجه المدرب "

  ."الجديد والمحترف
 صالح الدين رضوان  . م

  جدة–مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتنمية –مهندس طيران وفضاء 
  
كانت لدي كثير من االستفهامات عن الدورة أهمها أنها لن تكون قادرة "

وما أن انتهت ... ا ذكر عنها من أهداف ومميزات على تحقيق كل م
الدورة فوجدت أن ما تحقق لي فيها فاق كل ما ذكر وتجاوزه حتى 

  ."أصبح حقيقة وعلى أرض الواقع
   جدة– إعالمي وصحفي –خالد القرني 

  
معلومات . وجدت في هذه الدورة عمقا في المحتوى وتميزا في األداء"

  ."رب أن يتعلمها ويتقنهاوافية، ومعارف قوية البد للمد
   اإلمارات-  مدير مركز الوسام للتدريب–معتز عبد الحي عمر 

  
. كانت دورة تدريب المدربين نقال من عالم المجهول إلى عالم المعلوم"

هذه الدورة . لن تتمكن من بلوغ الهدف إن لم تسلك المسار الصحيح
ي مجال تمثل ذلك المسار الصحيح الذي من خالله أحقق أهدافي ف

  ."التدريب بمشيئة اهللا
  شركة جنرال موتورز –هشام عويضة 

  
والمدرب هو أداة . أصبح التدريب اليوم هو السالح الماضي للتغيير"

اإلبداع التي تقدح زناد هذا السالح، وهذه الدورة تعد بمثابة منصة 
  ."االنطالق

 نبيل عبد الرحيم الرفاعي . م
  خطوط السعودية  ال–رئيس تنمية الموارد البشرية 

  
  ." دورة فريد من نوعها ومستوى مشرف"
  .  القوات المسلحةى محلل نظم مستشف–مهنا محمد الزهراني . م
  

  

 :للتسجيل في دورة تدريب المدربين، أو لمزيد من المعلومات يرجى االتصال بالعنوان التالي
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