
تدريب المدربين البرنامج 

التدريبي

اللغة العربية لغة البرنامج 

ساعة24

ساعات يوميا3

مدة 

البرنامج                  

:كتسب المشاركون المعرفة والمهارات والسلوكية االتيةالدورة الى ان يتهدف

مفهوم التدريب -

تحضير واعداد الجلسات التدريبية-

تحديد االحتياجات التدريبية-

تنظيم وادارة الجلسات التدريبية-

ادارة الجلسات بمناخ فعال ايجابي وتحقيق النتائج عند التدريب-

استخدام الوسائل المساعدة الصوتية والمرئية-

التعامل مع المشاركين بانواعهموتحقيق اعلى النتائج-

اهداف 

البرنامج          

مفهوم التدريب-

المصطلحات المستخدمة في التدريب-

توضيح نموذج جلسة تدريبية-

االحتياجات التدريبية-

التقنيات واالدوات المستخدمة في تحضير الجلسات التدريبية-

اعداد جلسة تدريبية-

تنفيذ جلسة تدريبية-

محتويات 

البرنامج      
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التعامل مع االنواع المختلفة من االفراد والجماعات

تقييم فاعلية التدريب

قياس اثر التدريب

:يتمكن المشاركون في نهاية البرنامج من•

تحديد االحتياجات التدريبية•

تحضير جلسة تدريبية•

تنظيم وتنفيذ جلسة تدريبية•

ادارة التدريب الجماعي•

التعامل مع انواع االفراد المشاركين•

استخدام تقنيات التدريب واداوته•

قياس اثر التدريب•

مخرجات التعلم 

التدريب مسؤولية كل مدير وكل مشرف في المؤسسة

المدراء في االدارة العليا

المدراء في االدارة الوسطى

المشرفين 

المدربين

الموظفين المخطط لترقيتهم لوظائف اشرافية

الفئة المستهدفة

الشرح والمناقشات -

الحاالت الدراسية-

التمارين العملية ولعب االدوار-

العصف الذهني-

/  المادة التدريبية 

التكنولوجيا المستخدمة
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مي عيسى/ دكتورة 

استشارية ادارة االعما ل

55557867: موبا يل

mayissa56@gmail.com: بريد الكتروني

سنة في مجال ادارة االداء المؤسسي 30تمتلك الدكتورة مي عيسى خبرة تقارب 

ت حكومية فقد عملت مع مؤسسا. و التخطيط االستراتيجي و التدريب والتطوير

ر وغير ربحية ومؤسسات ربحية في دول عديدة منها العراق وبلجيكا ومص

خبرة في وقد اكتسبت ال. وتونس والمغرب ونيجريا وجيبوتي ودول اخرى عديدة

قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسة قطر ووزارة الصحة وادارة

.  المستشفيات وصناعة الفندقة وقطاعات اخرى 

ريب وقد شغلت مناصب عديدة في مجال ادارة المشاريع واالدارة االقليمية لتد

ات والتطوير وادارة الجودة التامة كما شغلت مواقع ادارية على مستوى المقر

.  الرئيسية للمؤسسات الدولية

تعمل الدكتورة مي حاليا استشارية في مجال ادارة االعمال وتحمل شهادة 

.الدكتوراه في ادارة االعمال من المملكة المتحدة

ها في وبجانب حياتها المهنية فعلى المستوى الشخصي تطور مي من اهتمامات

قطع الفنية دراسة العاقة ما بين الفن والعلم والتكنولوجيا عبر الحضارات وجمع ال

.القديمة

بيانات المحاضر

نبذة مختصرة 

لاير قطري 2600

للتسجيل والدفع االلكتروني% 15خصم 

اشخاص أو اكثر 4للمجموعات من % 15خصم  رسوم البرنامج 
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