
مهارات ادارة التدريب

يالبرنامج التدريب

العربية  لغة البرنامج 

ساعة15

ساعات يوميا3
مدة البرنامج                    

في التدريباداراتالمهارات االدارية والقيادية الدارة المعرفة  وإكساب المشاركين 

.اتالقطاع العام والخاص الربحي وغير الربحي نحو تحقيق رؤيا واهداف المؤسس

اهداف البرنامج          

:  االتيةالمواضيع البرنامج التدريبي تتضمن ي

االنظمة التدريبية -1

 ماهية النظام التدريبي

 اقسام النظام التدريبي

موقع ادارة التدريب في التنظيم

عالقة ادارة التدريب باالدارات والوحدات االخرى

الوصف الوظيفي لفريق عمل ادارة التدريب

 تطبيقات عملية

اعداد وتحضير الخطة التدريبية 2.

وضع االستراتيجيات التدريبية

برامج تحويل االستراتيجيات التدريبية الى خطط تفصيلية و

تدريبية

 عملية التخطيط للتدريب مراحل

 التدريبيةتحديداالحتياجات

محتويات 

البرنامج      



وضع خطط التدريب لكافة المستويات واالدارت والوحدات 

الميزانية المالية للتدريب-

الميزانية المالية للتدريب-

التنفيذ والمتابعة-3

جداول التدريب التفصيلية

المتابعة والتصحيح

تقييم التدريب

العائد من االستثمار

قياس اثر التدريب

اعادة التخطيط

:بنهاية البرنامج، يكتسب المشاركين االتي 

معرفة مهنية للنظام التدريبي •

معرفة مهنية لدور ادارة التدريب في التنظيم•

مهارات التواصل الوظيفي مع االدارات في المؤسسة•

كتابة وتوثيق الوصف الوظيفي لفريق عمل التدريب•

ادارة و اعداد الخطة التدريبية للمؤسسة•

وضع االستراتيجيات التدريبية•

تحديد االحتياجات التدريبية•

تحويل االستراتيجيات التدريبية الى خطط تفصيلية •

قيادة  االدارات والوحدات في اعداد خطط التدريب •

اعداد الميزانية المالية للتدريب•

التنفيذ والمتابعة للفعاليات التدريبية•

تقييم التدريب وقياس اثره•

مهارات اعادة التخطيط•

مخرجات التعلم 



في ادارة التدريب والموارد البشرية العاملين -

مدراء التدريب-

منسقي التدريب-

مدراء الموارد البشرية-

مسؤولي الوحدات في ادارة الموارد البشرية-

الراغبون والمرشحون للعمل في ادارة التدريب-

ة الفئة المستهدف

جلسات تدريبية  تتضمن الشرح والتوضيح  وتبادل اآلراء والمناقشات. 

حاالت دراسية • 

تمارين عملية • 

ادوات التقييم الذاتي• 

ادوات التخطيط الذاتي• 

/المادة التدريبية 

التكنولوجيا 

المستخدمة 

دكتورة مي عيسى: االمدرب

استشارية ادارة االعما ل

55557867: موبا يل

mayissa56@gmail.com:بريد الكتروني

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

غير ربحية فقد عملت مع مؤسسات حكومية و. التخطيط االستراتيجي و التدريب والتطوير

جريا ومؤسسات ربحية في دول عديدة منها العراق وبلجيكا ومصر وتونس والمغرب وني

حث العلمي وقد اكتسبت الخبرة في قطاع التعليم العالي والب. وجيبوتي ودول اخرى عديدة

.ومؤسسة قطر ووزارة الصحة وادارة المستشفيات وصناعة الفندقة وقطاعات اخرى 

طوير وقد شغلت مناصب عديدة في مجال ادارة المشاريع واالدارة االقليمية لتدريب والت

سات وادارة الجودة التامة كما شغلت مواقع ادارية على مستوى المقرات الرئيسية للمؤس

.  الدولية

بيانات المحاضر

نبذة مختصرة 

mailto:mayissa56@gmail.com


ي تعمل الدكتورة مي حاليا استشارية في مجال ادارة االعمال وتحمل شهادة الدكتوراه ف

.ادارة االعمال من المملكة المتحدة

ة العاقة وبجانب حياتها المهنية فعلى المستوى الشخصي تطور مي من اهتماماتها في دراس

.ما بين الفن والعلم والتكنولوجيا عبر الحضارات وجمع القطع الفنية القديمة

لاير قطري 1700

للتسجيل والدفع االلكتروني% 15خصم 

اشخاص أو اكثر 4للمجموعات من % 15خصم  رسوم البرنامج 


