تدريب

المدربين TOT

عن البرنامج
فــي ظــل التنامــي المســتمر فــي عالــم المعرفــة وإرتفــاع قيمــة التدريــب وأهميتــة فــي العصــر الحديــث
لرفــع كفــاءات وتطويــر العنصــر البشــري وذلــك فــي مختلــف المجــاالت كان لزامــأ أن يتزمــان مــع هــذا التطــور
ً
تطــورا فــي عالــم التدريــب مــن حيــث المنهجيــات  ،األســاليب ،التقنيــات والوســائل
ولــذا فــإن ســمارت شــارت يقــدم هــذا البرنامــج كمدخــل أساســي لمفهــوم التدريــب وأهميتــه ومقارنتــه
بمفهــوم التعليــم أنــواع وأشــكال التدريــب ونظريــات التدريــب والتعليــم التعــرف علــى أنمــاط المدربيــن
والمراحــل التــي يمــر بهــا المــدرب والســمات األساســية للمــدرب المحتــرف وســلبيات المــدرب أنمــاط
المتدربيــن وكيفيــة التعامــل معهــم معرفــة كيــف يفكــر جمهــورك مهــارات االتصــال الفعــال وأنواعــه
مهــارات اإللقــاء والعــرض الفعــال معينــات ووســائل التدريــب معرفــة تقنيــات و أســاليب التدريــب ونبــذة
عــن الحقائــب التدريبيــة و كيفيــة صناعتهــا كيفيــة إعــداد و ومقدمــة فــي إعــداد الخرائــط الذهنيــة وكيفيــة
اســتخدامها عنــد االســتعداد للــدورة التدريبيــة االســتعداد لــدورة تدريبيــة ( قبــل ـ أثنــاء ـ بعــد ) التدريــب
يقوم على تقديم البرنامج
صفــوة مــن استشــاريون وأســاتذة متخصصــون فــي إدارة و تدريــب المــوارد البشــرية ،علــى أعلــى مســتوى
مــن الكفــاءة والخبــرة العمليــة والعلميــة.
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أهداف البرنامج
أن يتعرف بأهمية االتصال ومدى عالقته بالتدريب
أن يتعرف على كيفية التعامل مع الجمهور ومهارات العرض واإللقاء
أن يتعرف على حياة التدريب واالحتياجات التدريبية
أن يستطيع المتدرب القيام بالتدريب ويمارسه بإتقان
أن يتعرف على األساليب الحديثة في التدريب
أن يتعرف على كيفية اعداد الخرائط الذهنية واالعداد للدورة
مقدمة في إعداد الحقائب التدريبية وأسس إعدادها
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لمن هذا البرنامج
مدراء التدريب المدربون والمدربات القائمون على عملية التدريب بالمؤسسات والشركات
المدربين ذوي العمل الحر
الباحثون عن فرص عمل أفضل
المهتمون بمجال تنمية الموارد البشرية
المشرفون والعاملون بمجال التعليم
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محتوى البرنامج
الوحدة األولى

الوحدة الثانية

•مفهوم التدريب

•ماهي فنون اإللقاء

•الفارق بين التدريب والتعليم

•مفهوم التواصل ( مكوناته  /أهميته  /معوقاته )

•هل التدريب فن أم علم ؟

•المهارات الالزمة للتواصل الفعال مع المتدربين

•ملكات وسمات المدرب الناجح

•المهارات الالزمة لتقديم النفس واألفكار بفعالية

•مهارات اعداد العروض التقديمية

•كيف تكون مرسل ومستقبل جيد

•كسر الحاجز النفسي للتقديم أمام الجماهير

•ادارة وقت الدورة

•كيف تذيب الجليد بينك وبين جمهورك
•اعداد مادة للعرض التقديمي واكتساب مهارة
االلقاء
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محتوى البرنامج
الوحدة الثالثة
•لغة الجسد وكيف نقرأها ونستخدمها بالشكل
الصحيح
•مواصفات الملقي المؤثر

•ماهو TNA
•كيفية تحليل االحتياجات التدريبية لالشخاص
والمؤسسات

•مهارات وفنون االلقاء المؤثر

•التعرف إلى آلية إعداد الحقيبة التدريبية

•التواصل مع المتدربين وطرق تجاوز األسئلة

•حقيبة التدريبية ووضع المحاور للدورة

المحرجة
•التعامل مع الشخصيات الصعبة أثناء التدريب
•تطبيقات عملية
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الوحدة الرابعة

•التعرف أيضا الى مكونات الحقيبة التدريبية
•تطبيق عملي إلعداد الحقيبة

محتوى البرنامج
الوحدة الخامسة
•أهمية التقييم في التدريب
•مراحل التقييم في الدورة ( قبل – بعد – أثناء )
•نبذة عن أدوات التقييم في التدريب
•إطلق المدرب الذي بداخلك ( تدريب عملي)
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معتمدة من
فريق التنفيذ
فريق التدريب بالبرنامج هو فريق استشاري متخصص في ادارة التغيير
تعد سمارت شارت من الشركات الرائدة في مجال استشارات ادراة التغيير والتي ساعد
العديد من أصحاب األعمال والشركات على تطبيق مبادراتهم .وكذلك العديد من
شركات الشرق األوسط وشمال افريقيا على اإلستجابة السريعة لمتطلبات العمالء في
السوق وضبط مخرجات المشاريع ،وفائدتها وكذلك زيادة العائد على االستثمار من
خالل تقليل التكاليف المرتبطة بالتغيير
8

00966 11 4330 555
training@smartchart.com.sa
www.smartchart.com.sa

