
 
 Training of Trainers (TOT) العىوان باللغة اإلوجليزية المدربيه تدريب العىوان باللغة العربية

 ( ساعة تدرٌبٌة. 21مدة البرنامج: )

 .12،19،03/4/1329 -األثنٌن، الثالثاء، األربعاء 

 .ظهرا  31:33إلى صباحا   23:33أوقات البرنامج: من:
 دينار أردني. 53الرسوم المقررة: 

 األهداف
 مهاٌوتقٌ وتنفٌذها  التدرٌبٌة البرامج تصمٌم  على قادرٌن محترفٌن مدربٌن لٌصبحوا وعملٌا   نظرٌا   المشاركٌن إعداد

 .ومضمونا   شكال   المستوى عالٌة وبمهارات علمٌة أسس على التدرٌبٌة اإلحتٌاجات تحلٌل خالل من اهدافها وتحدٌد

 المحتويات

 التدريب اساسيات: األول المحور
 والتطوٌر  التدرٌب مفهوم.  
 والتعلٌم التدرٌب بٌن الجوهرٌة الفروق . 
 المدربٌن وانماط  للمدرب الالزمة الجدارات. 
 التدرٌبٌة المواقف وادارة االتصال. 
 (.المحفزة واالنشطة الجلٌد كاسر)التدرٌبٌة االنشطة 
 العرض وشرائح التدرٌبٌة المادة وترتٌب إعداد. 

 التدريبية العملية ادارة :الثاني المحور
 االداء مشاكل وحل والتطوٌر التدرٌب . 
 واالستباقً الوقائً التدرٌب استراتٌجٌات. 
 المحتوى -التدرٌبٌة النتاجات _التدرٌب اهداف تحدٌد -التدرٌبٌه االحتٌاجات تحدٌد -الوظٌفً التحلٌل:) ةالتدرٌبٌ العملٌة مراحل 

 .(التدرٌب تقٌٌم -التدرٌبٌة البرامج واعداد تصمٌم _التدرٌبٌة االسالٌب _التدرٌبً
 واولوٌاتها وتقٌٌمها ومراجعتها البرنامج وموضوعات أهداف تحدٌد. 
 المالئمة التدرٌبٌة المساعدات تحدٌد. 

 . الحالي الرقمي العصر في المحترف المدرب :الثالث المحور
 المشاركٌن بٌن الفردٌة الفروق إدراك. 
 المشاركٌن بٌن التبادلٌة والعالقات االتصال. 
 التعلٌمٌة كولب ونظرٌة النشط التعلم مبادىء. 
 الصغار عند التعلم بنظرٌة بالمقارنة  الكبار عند التعلم نظرٌة. 
 التعلم انماط VAK. 
 التدرٌب وتلقً التعلم عملٌة فً وانعكاساتها اإلنسانٌة والحاجات بالدوافع اإللمام. 
 للمشاركٌن السلوكٌة االنماط كافة لتفعٌل االسئلة واستخدام المناقشات توجٌه. 
 للمتدربٌن التعلم وانماط الصعبة المواقف مع التعامل. 
 االشٌاء انترنت عصر فً التدرٌب مهنة ومستقبل الرقمً التدرٌبIOT. 

 التدريبة الحقائب اعداد:الرابع المحور
 وعناصرها المتكاملة التدرٌبٌة الحقٌبة مكونات. 
 التدرٌب واجندة االضافٌة والقراءات االنشطة ودلٌل المتدرب ودلٌل المدرب دلٌل. 

 :والتقديم العرض مهارات :الخامس المحور
 وااللقاء العرض وفنون ومهارات والبدنً  النفسً اإلستعداد. 
 التدرٌبٌة والقاعة  واألولوٌات الموضوعات وعرض ترتٌب. 
 االٌجابً االنطباع وترك والمقدمة وانماطهم المشاركٌن. 
 المشاركة وتفعٌل الحواجز وكسر  الممٌزة التعارف أسالٌب. 

 :التدريب تقييم: السادس المحور
 العائد وقٌاس  التدرٌب تقٌٌم ROI. 



 

 .التخصصات كافة من بالتدريب االحتراف على والمقبلين البشرية والموارد التدريب دوائر موظفي  المشاركون

لغة 

 التدريب
  ًانجلٌزي –عرب. 

 


