برنامج اعداد املدرب املتألق

) Train Brilliant Trainer ( T.B.T

ان للتدريب دور فعال يف حل الكثري من املشاكل اليت تواجه مجيع املؤسسات بأنواعها
والعاملني فيها على خمتلف أدوارهم وال يقوم التدريب بهذا الدور إال إذا مت تفعيله بصورة
علمية خمططة  ،فيبدأ بإعداد وصياغة املادة التدريبية بشكل جيد وفق أحدث نظريات
التعلم وبالتالي فإن هذا الربنامج يركز على إيصال املهارات ليتمكن املدرب من التعامل
مع املتدربني بطرق وأساليب إبداعية يف إيصال املعلومة وتعزيزها باملهارة اليت تعزز االجتاه
لدى املتدرب وبالتالي الوصول إىل السلوك املرغوب وحتقيق اهلدف العام الذي وضع
للتدريب
أهمية البرنامج :
نظرًا للثورة املعلوماتية و املعرفية يف عصرنا احلالي وتطور وسائل تقنيات االتصال و
التواصل فإن جماراة كل ما هو جديد يف خمتلف اجملاالت اليت تدفع و ترتقي بالعملية
التعليمية و التدريبية،و حيث أن التطور املستمر للعلوم واملعارف فقد جند قصورا يف األداء و
مفاهيم خاطئة لدى كثري من القياديني يف جمال التدريب ،وعدم اإلميان بالتطوير لدى
اإلنسان الذي هو أساس العملية التنموية وال توجد هناك معايري وآليات علمية وعملية
يف االختيار من قبل املسئولني يف مراكز التدريب والقطاعات اليت متارس التعليم والتدريب
مما اضعف العملية التدريبية  ،فقد نتج عن ذلك عدم حتقيق األهداف املرجوة  ،وقد خنسر
قدرات و مواهب واعدة عندما ختضع لبيئة تدريبية مقننه وفق إطار ومفاهيم غري علمية.
فلذلك كان لزاما علينا تطوير املواهب اليت أبدعت و أعطت نتائج جيدة و اجيابية من خالل
تقديم برامج تدريبية مدروسة ووفق أسس ومعايري ترقى إىل العاملية .
من هو المدرب ؟
هو الفرد الذي يوظّف املعارف واملفاهيم والقدرات واملهارات وينقل خربته املهنية و
األكادميية من خالل عملية تدريب منظمة لفئات مهنية معينة ،و جييد استخدامها بطرق
احرتافية و إبداعية يف العملية التدريبية باستخدام الطرق والوسائل واألساليب املناسبة
ليحدث التطوير املطلوب يف املتدرب سلوكًا وأدا ًء للوصول إىل النتائج املرجوة.
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الشرائح المستهدفة :
يشارك يف هذا الربنامج األفراد ذو العالقة مبجال التعليم و التدريب يف شتى ختصصاته:
املقدمون على العمل يف جمال التدريب والتنمية البشرية.
املدراء والعاملون يف جمال التدريب ( مبختلف أنواعه ) يف القطاعني العام و اخلاص.
املدربون واملشرفون و املعلمون العاملون يف جمال التعليم والتدريب بالرتبية والتعليم أو
املراكز واملعاهد احلكومية التابعة لوزارة التعليم الفين والتدريب املهين يف خمتلف اجملاالت
التدريبية..
املدربون يف حقل تنمية املوارد البشرية يف خمتلف التخصصات.
احملاضرون و الطالب بالكليات و اجلامعات.
لكل الراغبني يف تطوير أنفسهم يف جمال األداء العملي أو التحصيل العلمي.
الهدف من البرنامج :
صناعة مدربني حمرتفني  ،مؤهلني ،و متميزين  ،وإعدادهم نظريا وعمليا وتزويدهم
باملعارف واملهارات واخلربات والسلوكيات اليت تساعدهم يف إعداد وتصميم الدورات
وتقديم الربامج التدريبية وفق نظام التدريب احلديث على أسس علمية ومبهارات عالية
املستوى مما يساهم يف اثراء عملية التعلم والتواصل مع املتدربني داخل القاعة التدريبية
و االرتقاء مبستوى األفراد واجملتمع واملؤسسات واألمة بأكملها

محاور البرنامج
أوال :العملية التدريبية ودورة حياة التدريب
 تعريف التدريب وما هي أهميته.
 أركان التدريب الناجح.
 مفهوم التدريب.
 الفرق بني املدرب واحملاضر
 انواع املدربني من حيث الشخصية
 دورة حياة التدريب
 اساليب التدريب مبختلف انواعها
 عشرة انواع من املتدربني ذوي الشخصيات الصعبة وكيفية التعامل معهم
 كيفية احلفاظ على املعلومات يف الذاكرة وزيادة القدرة على ذلك
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 تاريخ التدريب
 مفاهيم جيب أن تعرف ( املدرب – املتدرب – مدير التدريب – خمطط التدريب – منسق
التدريب – مسوق التدريب – معد احلقائب التدريبية – حملل االحتياجات التدريبية –
سكرتارية التدريب  ..اخل )
ثانيا :تحليل االحتياجات التدريبية وقياس العائد من التدريب
اهلدف اكتساب القدرة على حتليل االحتياجات التدريبية مبنهجية علمية لتقديم الربامج
التدريبية وفق االحتياج الفعلي ،وتقويم العملية التدريبية وقياس العائد على التدريب
ومدى مساهمة التدريب يف حتقيق األهداف املنشودة للمنشآت.
المحتويات:
 مفهوم حتليل االحتياجات التدريبية.
 حتليل الوضع احلالي للتوجهات اإلسرتاتيجية يف العملية التدريبية.
 مراحل حتليل االحتياجات التدريبية.
 مهارات القائمني بتحليل االحتياجات التدريبية.
 مراحل حتليل االحتياجات التدريبية
 مرحلة مجع البيانات.
 تقويم العملية التدريبية ( قبل وأثناء وبعد التدريب )
 مرحلة الدراسة والتحليل.
 األسئلة اخلمس قبل عملية التقويم (ماذا وملاذا وأين ومتى وكيف )
ثالثا :إعداد الحقائب التدريبية
اهلدف :تزويد املشاركني بأسس ومهارات تصميم احلقائب التدريبية وإخراجها بشكل مهين
فعال يليب االحتياجات التدريبية املطلوبة حيث أن هذا الربنامج التدرييب املتميز يوضح
األسلوب العلمي يف إعداد وتصميم احلقائب التدريبية على أساس األهداف التدريبية
واملعارف واملهارات و التدريب ووسائله اليت مت اختاذ قرارات بشأنها يف مرحلة تصميم
الربنامج التدرييب وذلك لضمان ختطيط وتنفيذ التدريب على أساس معايري علمية وفنية
سليمة وحيتوي على:.
 احلقائب التدريبية " األسس ـ املفاهيم ـ األهمية" .
 أنواع احلقائب التدريبية (حقيبة املتدرب  -حقيبة املدرب  -حقيبة امليسر)
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 متطلبات احلقائب التدريبية.
 مراحل إعداد احلقائب التدريبية.
 خطوات تصميم احلقائب التدريبية.
 مكونات احلقائب التدريبية.
 احلاالت والتطبيقات التدريبية.
رابعا :مهارات العرض واإللقاء
اهلدف :جيري املشارك عرضا مؤثر أمام اآلخرين ويكون متمكنا مما يلي:
 إجراء وإلقاء عرض تقدميي مؤثر أمام اجلمهور
 يشد انتباه اجلمهور ،ويؤثر فيه
 يتعامل مع منصة اخلطابة بشكل إجيابي.
 التخطيط والتسويق االسرتاتيجي لربناجمه التدرييب.
المحتوى
 ماهية العرض التدرييب وأهميته.
 مكونات العرض التدرييب.
 خطوات اإلعداد اجليد للعرض.
 التواصل مع احلضور وشد االنتباه.
 التعامل مع األسئلة املطروحة.
 لغة اجلسم
 عملية االتصال الفعال.
 أمناط البشر ( احلسي والسمعي والبصري)
 اخلطابة
 احملاضرة
 التدريب التمثيلي


مهارات أخرى تطبيقات عملية ومتارين.

خامسا:األنشطة التدريبية
 مفهوم األنشطة التدريبية (تقنيات – وسائل – معينات (..
 أسئلة رئيسية قبل حتديد النشاط التدرييب
 أهم أنواع األنشطة التدريبية
 من قواعد استخدام األنشطة التدريبية
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 تطبيقات عملية يف األنشطة التدريبية
سادسا :تقييم التدريب
 تقييم مرحلة ما قبل التدريب
 تقييم أثناء التدريب
 تقييم املدرب من خالل عرضه اخلتامي
 تقييم حقيبة املدرب
 تقييم مرحلة ما بعد التدريب
 عروض تدريبيه ينفذها املدربون نهاية الربنامج التدرييب لتقييمهم من قبل
املتدربني الزمالء.
 تقييم املتدربني للمدرب وتقييم املدرب للمتدربني
 مهارات تدريبية مهمة لكل مدرب.
سابعا :التدريب بالمبادئ والقيم ( أهم صفات المدرب)
أوال :الصفات الشخصية  :لكى تكون مدربا ناجحا ومتميزا ،فإن عليك أوال أن تتحكم فى
كل املشاعر السلبية التى تؤثر على أدائك كمدرب ،مثل اخلوف املرضى ،والتوتر والقلق
واإلحباط ،وعندها سيكون باستطاعتك أن تصل اىل أقوى حاالتك الذهنية واجلسدية التى
تؤهلك للتحكم التام فى العملية التدريبية.
وفى هذا اجلزء سوف تقوم بالتاىل:
التخلص من مجيع أنواع اخلوف املرضى التى قد تعانى منها حاليا.
التعرف على عائلة اخلوف من التحدث أمام اجلمهور.
عالج اخلوف من التحدث أمام اجلمهور.
التحكم فى التوتر والقلق.
بناء الثقة فى النفس.
ثانيا :الصفات الوظيفية ويطلعك على أسرار االتزان املتكامل و التحكم التام فى قاعة
التدريب.وأسرار اإللقاء واتزان الطاقة
فى هذا اجلزء من الربنامج ستتعرف على أسرار اإللقاء وأساليبها الستة ،وكيف تستخدمها،
وكيف تكتشف أسلوبك فى اإللقاء وتطوره وتنميته .وستتعرف كذلك على فنون اتزان
الطاقة فى قاعة التدريب ،مما يشيع جوا من الراحة النفسية واهلدوء واالنسجام املتكامل،
والتحكم التام ،ومن شأن ذلك أن يسهم إسهاما فاعال فى إجناح العملية التدريبية.
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فى هذا اجلزء ستتعلم وتتعرف على:
فن اإللقاء وأساليبه.
كيفية تطوير أسلوبك الشخصى لإللقاء ،وتقويته مبهارات جديدة.
ما هى حلقة الطاقة؟
نقطة الرتكيز ،وكيفية توزيع الطاقة البصرية فى قاعة التدريب.
تدريب عملى على اإللقاء وكيفية التحرك على مسرح التدريب وبني املتدربني.
روابط املسرح باجلسم أو بتحركات العني.
اتزان الطاقة البشرية
ثالثا :الصفات املهنية بعد بناء الشخصية التدريبية من الداخل ،ينتقل املدرب اىل اكتساب
املعرفة الالزمة واملهارات الضرورية التى تؤهله لدخول عامل التدريب بثقة وقوة.
ففى هذا اجلزء من الربنامج ستتعرف على:
 التدريب وفوائده.
 أسرار املدرب الناجح.
 أحدث النماذج العاملية فى التدريب.
 القيم العليا التى تبنى وتصقل املدرب املتميز روحانيا وشخصيا ومهنيا.
 الفرق بني املدرب القوى واملدرب الضعيف.
 االساليب اخلمسة للتقديم.
 فنون االتصال الفعال بني املدرب واجلمهور.
 أحدث األساليب العاملية لتجهيز قاعات التدريب.
 األخطاء الواجب تفاديها عند جتهيز قاعة التدريب.
 األسباب التى تؤدى إىل فشل التدريب.
 الوصايا التسع للتدريب الناجح.
 توجيه األسئلة واإلجابة عليها.
 املعيار.
رابعا  :الصفات العقلية والصفات البدنية والصفات االجتماعية
ثامنا:اسرار المدرب المتألق :
كيف حيقق صناعة النجومية والشهرة يف عامل التدريب
الشخصية الكاريزماتية للمدرب الناجح
كيف ومن اين يبدأ التدريب وكيف خيتار ختصصه
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كيف تنشر حملاضراتك وبراجمك التدريبية
ماهو الطريق الي الفضائيات والتواجد االعالمي
كيفية اعداد اخلطط واحلمالت االعالمية
انواع التعاقد على التدريب وكيفية حترير العقود وبنودها وجتنب مشكالتها
ماهو الطريق المتالكك كتب ومؤلفات وفيديو خاص بك
كيف تستخدم التكنولوجيا الشهارك كمدرب
ميثاق التدريب
يف نهاية الربنامج التدرييب سيوقع املدرب اخلريج على ميثاق املهنة الذي مبوجبه جياز
كمدرب حمرتف معتمد.
شهادة التخرج وإنهاء البرنامج :
ستمنح شهادات للمشاركني معتمدة من اجلهات التالية -:

 .1ابين نفسك أكادميي للتدريب واالستشارات
Shine International Academy. .2

وهللا ولي التوفيق ،،،،،،
رئيس جملس اإلدارة

م  /أمحـــد مجــــعة
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