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حسين رمضان                   البورد الذهبي العالمي/ المدرب الدولي  TOTدورة تدريب المدربين 

األهداف

احتراف التدريب وقوة اإللقاء-

ميزةإعداد وتصميم الحقائب التدريبية بطريقة م-
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مفهوم التدريب-1

التخصص -2

وكيفية اختيار 

التخصص

نافذة جو هاري -3

لتحديد المسار 

التدريبي

نتعرف على التجهيز -4

والتحضير الجيد للتدريب

التعريف عن النفس-5

كسر الحواجز مع الجمهور-6

نتعرف على طرق التغلب -7

على الخوف لمواجهة الجمهور

اسرار لغة الجسد-8

التعرف على أفضل طريقة -9

لختام المحاضرة

مفهوم الحقيبة -10

التدريبية وأهميتها

محاور الدورة

123

اليوم الثالثاليوم الثانياليوم األول

مكونات الحقيبة -11

وخطوات التدريبية 

تصميمها

مواصفات ومعايير -10

الحقيبة التدريبية

لمدة ساعتين

بدون بريك

لمدة ساعتين

بدون بريك
لمدة ساعتين

بدون بريك



المشاركة

لتحقيق اقصى استفادة
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قواعد العمل



ما هو التدريب ؟
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تعريف التدريب 

ية الجهد المنظم والمخطط له لتزويد الموارد البشر
,في المنظمة بمعارف معينة 

,وتحسين وتطوير مهاراتها وقدراتها 

وتغير سلوكها واتجاهاتها بشكل إيجابي بناء

مما قد ينعكس على تحسين األداء في المنظمة

2013( من كتاب نظرية التدريب ) محمود عبد الفتاح .د
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تغير قناعات

تغير سلوك
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knowledge
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Skills



تغير قناعات

تغير سلوك
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Attitude
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مرحلة ما قبل التدريب

خنتار التخصص–1

التحضري والتجهزي اجليد-2

الاحتياجات التدريبية-3

التعريف-4

كرس احلواجز-5

لقاء-6 الشجاعة وقوة الإ

لغة اجلسد-7
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التخصص

ما رأيكم في المدرب العام والمدرب المتخصص ؟
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ةتحديد مسيرتك التدريبي
تجاه األول وهو المدرب العام الذي يقدم العناوين الشائعة اال

تجاه اآلخر هو مدرب قرر أن يختار مجاالً يتميز فيه ويبدع اال
فيه ويسير في طريقه حتى يصبح عالمة مميزة في ذلك المجال
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نفسناهنسأل :درب فيه ما يلينعلى اختيار البرامج أو المجال الذي اومن األسئلة التي تساعدن

ماهو تخصصي ؟

ماهي المجاالت التي أحب أن اقرأ فيها واتعلمها ؟

من هو الجمهور الذي استطيع الوصول إليه ؟  بحسب عالقاتك ،عملك ، دراستك ، مدينتك

ماهي البرامج المطلوبة في السوق حالياً ؟

ماهو البرنامج الذي اشعر بأن السوق يحتاجه ولم يقدم ؟

يهوف تتخصص فكل هذه األسئلة وغيرها تساعدك في اختيار البرنامج أو المجال الذي س
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قصة قصيرة
لماذا وقع المدرب في هذا الموقف الصعب ؟
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، قد العمل الذي بصورة جيدة" يقول الفيلسوف بالتو 

"  انتهى نصفه

تحضير ، فشلك في ال" فرانكلين أيضا بينيامينويقول 

هو بداية تحضيرك للفشل
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هل المدرب في كل مرة يدرب 

يقوم بالتحضير ؟
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خطوات التحضير

تحضير 

أدوات 

التدريب

قراءة الكتب 

المتعلقة

بالمجال

عمل

مراجع

للنقاط

أنشطة

وتمارين 

على النقاط

وضع 

محاور 

للدورة

حفظ جمل

وقصص

وأمثلة



من خطوات التحضير

النقوم بجلب جميع الكتب المتعلقة بالمج-1
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من خطوات التحضير

عمل مراجع للنقاط-2

حسين رمضان                   البورد الذهبي العالمي/ المدرب الدولي  TOTدورة تدريب المدربين 



من خطوات التحضير

أنشطة وتمارين على النقاط-3
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من خطوات التحضير

وضع محاور للدورة-4
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من خطوات التحضير

حفظ جمل وقصص وأمثلة-5
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من خطوات التحضير

تحضير أدوات التدريب-6
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سالتعريف عن النف

(ثانية أو أقل 30في ) في وقت قصير جداً 

حسين رمضان                   البورد الذهبي العالمي/ المدرب الدولي  TOTدورة تدريب المدربين 



ما هو فن حديث المصعد ؟
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قصة عن فن حديث المصعد ؟



وطريقة عرضها ؟  التقديمية كيف تجهز رسالتك 

ماذا تقدم أو ماذا تبيع, تخصصك , اين تعمل , اسمك : الجزء األول 

خلق الحافز وبناء الثقة : الجزء الثاني 

قصة قصيرة–طموح –بجملة لديك 
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:هامةمالحظات 

ياغتها ستطيع صنالتعريفية دائماً حتى الجملةكتابة-

.بأفضل وأقصر الجمل لكي تصبح واضحة و مفهومة

لنا ت دائماً في أي وقت لو أُتيحينكون جاهزنو حتى -

.الفرصة
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ما هو كسر الحواجز ؟
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لماذا نحتاج الى كسر الجليد ؟
تقليل التوتر بين الحضور-

تشجيع الحضور على المشاركة وإزالة الرهبة-

إزالة الخوف من المدرب-

ولكي نرى االبتسامة والمرح في وجه الجمهور-
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بعض أساليب كسر الحواجز

قصة قصيرةاتتحديد االحتياجتعارف

تجربة شخصيةارقام واحصائياتألعاب
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الشجاعة والتغلب على الخوف
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المخاوف العشرة الكبرى

لدراسة أمريكية
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المياه العميقة-5المشكالت المالية-4الحشرات-3االرتفاعات-2التحدث امام الجمهور-1

الكالب-10الوحدة-9الطيران-8الموت-7المرض-6
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كيف نتغلب على

الخوف ؟

االقتناع أن
الجمهور يريد لك 

النجاح

التغلب على 

الجانب النفسي

على التدريب

الفواصل

التدريب 

للتدريب
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التدريب للتدريب
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التدريب على الفواصل
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التغلب على الجانب النفسي
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الجمهور يريد لك النجاح
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ما سر نجاح التواصل مع الحضور ؟

المحتوى-1

الصوت-2

لغة الجسد-3
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:اليوم الثاني تعرفنا على 

التجهيز والتحضير الجيد للتدريب•

التعريف عن النفس•

كسر الحواجز مع الجمهور•

الشجاعة والتغلب على الخوف لمواجهة الجمهور•

أسرار لغة الجسد للمدرب الناجح•

التعرف على أفضل طريقة لختام المحاضرة•
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ما هي الحقيبة التدريبية ؟
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أضالع التدريب الثالثة
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المدرب

الحقيبة

المتدرب



تعريف الحقيبة التدريبية
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محتوى تدريبي في أحد المجاالت

ويتم استخدام هذا المحتوى بواسطة مدرب

من أجل تحقيق مجموعة من األهداف المحددة



للحقائب التدريبية مجموعة من المفاهيم
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د هي مجموعة من األدوات واآلالت والمعلومات والرسائل التي تساع: الحقائب التدريبية* 

الطالب أو الفئة المستهدفة على فهم المادة التدريبية واكتساب مجموعة من المعارف 

.والمهارات وذلك من خالل التعامل المباشر مع مكونات الحقيبة التدريبية

ادها من هي مجموعة من الخبرات التدريبية والتي يتم تصاميمها وإعد: الحقائب التدريبية* 

م قبل مجموعة من الخبراء المختصين وذلك بطريقة منهجية، منظمة، ومنسقة، وتستخد

.كوسيط للتدريب من قبل المدرب

ريب وذلك من هي عبارة عن وثيقة تتضمن بيانا تفصيليا إلجراءات التد: الحقائب التدريبية* 

أجل استخدامها من قبل مدرب أو أكثر من مدرب وذلك من أجل تحقيق األهداف المرجوة من 

.البرنامج التدريسي

عداد المادة هي الخطة التنفيذية لعملية التدريب الفعلي وذلك من خالل إ: الحقائب التدريبية* 

.ةالعلمية واألنشطة والخطوات اإلجرائية الالزمة للتنفيذ على أساس األهداف التدريبي



ما هي أهمية الحقيبة التدريبية ؟
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ما هي أهمية الحقيبة التدريبية

بالنسبة للمدرب ؟
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هي االناء اللي يصب فيه كل ما يخص دورته-1

تجعل المدرب منظم ومنسق للعرض وأسلوب -2

العرض وتوزيع الوقت لكل جزئية

داء بترفع اداء المدرب وتقلل من االرتجالية في األ-3



ما هي أهمية الحقيبة التدريبية

بالنسبة للمتدرب ؟
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يمكنه الرجوع اليها للمراجعة والمذاكرة ليتعرف 

على األهداف والمحاور واألنشطة 
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مواصفات الحقيبة التدريبية المتميزة

المرونة والوضوح

التوثيق العلمي

تركيز النقاط واالختصار

إيضاح المصطلحات

إمكانية اإلضافة والحذف



ةمكونات الحقيبة التدريبي
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مقارنة من حيث الباوربوينت-1

صيغة الملف

العرض التقديمي

دليل المتدرب

دليل المدرب
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طريقة عرض الباوربوينت-1

المادة العلمية

العرض التقديمي

دليل المتدرب

دليل المدرب

عرض مبسط 

كلمة1000والصورة بـ 

عرض تفصيلي للشرح

عرض بطريقة 

تساعد في الشرح



ةغالف الحقيبة التدريبي
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اسم الجهة
الشعار او 

اللوجو

اسم 

الحقيبة

اسم المعد 

طوتعريف بسي

التاريخ
صورة 

معبرة



دورة الموهبة واإلبداع 

في التدريس

2019/8/31



2الشريحة 
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4الشريحة 3الشريحة 

أهداف البرنامج 

التدريبي

المحاور التي 

سنتعرف عليها

مع تقسيم الوقت

لكل محور

قواعد العمل
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ثالثة أنواع من المحتوى العلمي

المحتوى 

المعرفي

المحتوى 

المهاري

المحتوى 

السلوكي
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مصادر تجميع المحتوى التدريبي

البحث في االنترنت

في المواقع 

المتخصصة

كتب وأبحاث

الفيدوهات
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ونضع كل وسائل التواصل مع المدرب

....واتس وفيس وتويتر وايميل والخ
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خطوات

تصميم

الحقيبة

التدريبية

الفئة 

المستهدفة

تحديد 

المهام

تحديد 

المهارات

صياغة 

األهداف

تحديد 

المحتوى

تصنيف 

المحتوى

إعداد 

خطط 

الجلسات

تصميم 

مواد 

التدريب

إعداد 

الحقيبة 

ةالتدريبي

اختبار 

الحقيبة

تعديالت

إنتاج 

الحقيبة 

وإخراجها
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0201003338547رقم جوال المدرب 

0201008876057رقم التسويق 

0201095480634goldenboard1@gmail.comرقم التسويق 

twitter.com/goldenboard1

facebook.com/goldenboard2030

instagram.com/goldenboard/

https://twitter.com/goldenboard1
https://www.facebook.com/goldenboard2030
https://www.instagram.com/goldenboard/

