معهد االدارة العامة

الدبلوم التدريبي
تدريب المدربين
المقدمة
اصب من ببهناة نببزناالعببل ناةم ببلةنناص ح ببنزنراصب مناصة ببرنزنعلعببزن اعببزنةزة ب نمان ببلنا از ن

نراهنصاللمزن زبن عةزفنأ ثزناص فل نمنا نبزنراصةبتنة بل مناهن
اص ح لتن ش ةنفلمةنر ة ن ن
ةبمن الز ة ببلن شب ةنصببعنمنفببتناصةفزنبؤن ببنهناص ح بلتناصسل نببزنراص ح ببلتناص ة نب نراصةببتنة ببس ن

اص نةعانؤنا اف لنرازضلءن ةااتناصخ ز ن

اهمية البرنامج
نضب ناص زالببل هنا ب افنخلصببزنصا ةب زبنعنب ننةسبزفننماب ناص فببل نمناي ل ببنزنصاس انببزناصة زن نببز ن
ر ةل بزناي ب افنراص عةرنببلتناصة زن نببزن الببلءنماب نةع نب ناةعةنلعببلتنرناصةب زبنماب نة از ناصس انببزن

اصة زن نزن(اخةنلزناص زب نراصة عنة نراصة رنؤ نرةع ن ناص لهنرام ا ناص ن االنلت)رن ذصكننسة ز

اصة زبنما نفهنام ا ناص ل ناصة زن نبزنرامب ا ناصعان بزناصة زن نبزنرايصسبلبنراصة بلزنهنرةر نب ناصر بتن

اص ةلحنمان لنض هنافضةناص لز لتناصسلص نز
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األهداف:
.1

اصةسزفنما ناص فل نمناي ل نزنصاس انزناصة زن نز نر ةل زناي افنراص عةرنلتناصة زن نزن اللءنما ن
ةع ن ناةعةنلعلت.

.2

اصة زبنما نة از ناصس انزناصة زن نزن(اخةنلزناص زب نراصة عنة نراصة رنؤ نرةع ن ناص لهنرام ا ن
اص ن االنلت).

.3

اصة زبنما نفهنام ا ناص ل ناصة زن نزنرام ا ناصعان زناصة زن نزنرايصسلبنراصة لزنهنرةر ن ناصر تن
اص ةلحنمان ل.

.4

اصة زبنما نةم ا ناصسزرضناصةا ن تنراص زؤناا امنزنصاة زنب .ن

.5

ةا نمن را نة زن نزنم انلننصنةمنةاننمناص ة زبن اللءننمان لنفنةسزفنما نأ لصنبناصةاننمنرنض نخ زن
شخصنزنصة رزهن

.6

زبن عةزف.

اصة زبنما نفهنااصالءنرة ننفهنصاة زنب .ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
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محتوياـت دبلوم مدرب محترف

الفصل

الموضوعات

ساعات اصفصة ن

الوحدة األولى

الوحدة الثالثة

محور اساسيات التدريب:

محور مهارات العرض والتقديم

 -1مدخل إلى التدريب
 مفهوم التدريب والفرق بين التدريبوالتعليم.
 أهمية التدريب وفوائده وآثاره. قواعد ومبادئ التدريب. -مجاالت التدريب.

 -1مهارات االتصال.
 مفهوم االتصال التدريبي. حلقة االتصال التدريبي. التشويش في حلقة االتصال التدريبي. كيفية التعامل مع التشويش في حلقةاالتصال التدريبي.

 -2االحتياجات التدريبية

 -2فن اإللقاء:
 النموذج العام لإللقاء Ps 5 التخطيط Planning اإلعداد Preparation التسلسل Pattern اإللقاء Presentation. تقييم األداء الخطابي Performance .Evaluation

 التوصيف الوظيفي. التطوير الوظيفي وخطة اإلحالل. تحديد االحتياجات (المعارف ،المهارات،القيم والسلوك).
 اعداد الخطة التدريبية. -3كتابة األهداف والمحتويات التدريبية.

الفصل
االول

الموضوعات

 تعريف الهدف التدريبي وأهميته. -المصطلحات واألفعال لصياغة الهدف.

الفصل
الثالث
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 القاعدة العامة لبناء المحتوى التدريبي. -ربط األهداف بالمحتوى.

 -3التدريب المسبق:
 صقل المهارة. عالج الخوف. التمكن من المادة. الساعة األخيرة. -4التسلسل:
 المقدمة وأهدافها ومحتواها وطرقها. صلب الموضوع والمادة التدريبية. الخاتمة وأهدافها ومحتواها وطرقها. -إدارة الوقت.

 تقسيم الوقت لتغطية المادة التدريبية. -4إدارة العملية التدريبية
 تحديد الجمهور المستهدف. -اختيار المدرب والمادة وتقييمها.

 -5اإللقاء:
 األسلوب (التميز ،التنوع ،الصوت،الوقفات).
 الحركة (المظهر ،الوجه ،العين ،اليدين،المشي والوقوف).
 األسئلة والنقاش (أنواع المستمعون،إدارة األسئلة ،إدارة النقاش ،التعامل مع
أصحاب المشاكل ،الخروج عن
الموضوع).

 تسويق التدريب. تسجيل المتدربين والتواصل معهم. إعداد الميزانيات. تجهيز المكان والخدمات. الحقيبة التدريبية والهدايا. -التمارين واأللعاب واالختبارات
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ساعات

22

د

الوحدة الرابعة
 -5االفتتاح والتعارف
 االفتتاح واإلرشادات. تمارين التعارف. كسر الحواجز. التعريف باألهداف. -التعريف بالمحتوى والتوقيت.

محور المهارات التكميلية للمدرب
 -1مهارة تشجيع التعلم والمشاركة:
االستماع واالنتباه. تعليم الكبار. تشجيع المشاركة. -التحفيز.

 -6طرق التدريب
 المحاضرة النقاش العصف الذهني مجموعات العمل األلغاز. االختبارات. التمارين. األلعاب. المحاكاة ولعب االدوار. -طرق إبداعية.

 -2استخدام التقنيات الحديثة
 مهارات استخدام األجهزة المحمولةلغايات التدريب
 مهارات استخدام أجهزة العرضلغايات التدريب
 مهارات استخدام تقنيات اخرىلغايات التدريب.

 -7إدارة طرق التدريب
 اختيار الطريقة المناسبة. التوقيت. إدارة الطريقة. المعاني وتحقيق األهداف. -8التقييم والختام
 المراجعة. التقييم. الختام. الشهادات.-
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الوحدة الخامسة

الوحدة الثانية
محور اعداد الحقائب التدريبية

محور التطبيقات العملية للتدريب

.1الحقيبة التدريبية
 مفهوم الحقيبة التدريبية. أهمية الحقيبة التدريبية. الحقيبة التدريبية انعكاس للفرق بين التدريبوالتعليم.
 تغطية الحقيبة لألهداف التدريبيةواالحتياجات التدريبية.

الفصل
الرابع

.2مكونات الحقيبة التدريبية
 المادة التدريبية المطبوعة. مادة العرض وتقنياتها. التمارين واالختبارات واأللعاب. -القرطاسية واألدوات.

الفصل
الثاني

.3المادة التدريبية
 اختيار الموضوع. تحديد أهداف المادة التدريبية. مرحلة تجميع المراجع وتلخيصها. القاعدة العامة ( 3إلى.)5 كتابة المادة التدريبية. -إضافة االستشهاد والمراجعة.
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.4مادة العرض وتقنياتها
 أنواع مواد العرض وأسس اختيارها. أنواع التقنيات وأسس اختيارها. القواعد الفنية إلعداد الشرائح. القواعد الجمالية إلعداد الشرائح. -ترتيب المكان والشاشة.
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 ممارسة دور المدرب في قاعات معهداإلدارة العامة.
 االطالع والمشاركة في إدارة العمليةالتدريبية في معهد اإلدارة العامة.
 ممارسة التنسيق على البرامجالتدريبية.
 االطالع وبشكل عملي على كافة مراحلتقييم التدريب في معهد اإلدارة العامة.
 -اعداد مادة تدريبية وعرضها وتقديمها
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الفئة المستهدفة:ناص ز ره ن زاءناصة زنبنراصة رنزنر لم ن منفتناصا لمنهناصسلمن
راصخلص.

المدربين والمحاضرين:

ز نهنخ زاءنا فلءنرأصعلبنخ زاتنفتناصة زنب

الشهــــــــــــــــــادة :نعصببةناص ة ب زبنما ب نش ب ل ناص ب ارمناص الببتن ب زبن عةببزفن ببهن س ب ناا از ناصسل ببزن
ر سة

ن هنعل سزناصنز ركنر ص زن هناصةسانمناصسلصت ن

أسلوب التدريب:ن ع رملتناصس ة نة ثنةناي راز نعلةتن از نز نة نالتنرة لزنهنم انزن
عدد الساعات التدريبية )09( :ساعة تدريبية ن

معهد اإلدارة العامة األردني
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