وثيقة مشروع دورة

مهارات التميز الدراسي
مؤسسة مهارات النجاح – Success Skills

Revision:

Doc. Coode :

Page :

Issue Date :

معلومات منوذج ميثاق مشروع دورة (مهارات التميز الدراسي)
قـام بإعـداد الوثيقـة:
نـوع الوثيقـة   :مسـودة

  نهائية

تصنيـف الوثيقـة  :سريــة  /وثيقة عامة   /اطالع حمدود
تـاريــخ اإلصـدار:
معتمدة من قبـل:
تاريخ املراجعات :
املراجعة

تاريخ النشر

الغرض














املوافقات :
االسم

الدور

التاريخ













Revision:

Doc. Coode :

Page :

Issue Date :

جدول احملتويات
معلومات منوذج ميثاق مشروع دورة (مهارات التميز الدراسي) 2 ...........................................................................................................
أوالً  :نبذة عن مؤسسة مهارات النجاح للتنمية البشرية 7 .................................................................................................................
من حنن ؟ 7 ..............................................................................................................................................................
ما الذي مييزنا ؟ 8 .....................................................................................................................................................
ما املقصود بوثيقة مشروع احلقيبة التدريبية ؟8 ......................................................................................................................
كيف تستفيد من هذه الوثيقة ؟8 ......................................................................................................................................
كيف تتواصل معنا ؟ 9 ..................................................................................................................................................
أوالً  :توصيف احلقيبة التدريبية 10.....................................................................................................................................
مقدمة 11...............................................................................................................................................................
مسمى الربنامج التدرييب 14...........................................................................................................................................
مهارات التميز الدراسي14..........................................................................................................................................
عدد األيام والساعات التدريبية 14..................................................................................................................................
توزيع فرتات التدريب لليوم الواحد 14................................................................................................................................
املستهدفون من الربنامج التدرييب15..................................................................................................................................
شروط جيب توفرها يف املتدرب للموافقة على ترشيحه حلضور الربنامج التدرييب15................................................................................
أهداف الربنامج التدرييب 16..........................................................................................................................................
الوحدات املعرفية و املهارية للربنامج 17..............................................................................................................................
الوحدة التدريبية األوىل  :مهارات التحفيز الذاتي 18............................................................................................................. :
الوحدة التدريبية الثانية  :مهارات التعلم الذاتي 18.............................................................................................................. :
الوحدة التدريبية الثالثة  :مهارات التفكري 18..................................................................................................................... :
الوحدة التدريبية الرابعة  :مهارات القراءة 19..................................................................................................................... :
الوحدة التدريبية اخلامسة  :مهارات الكتابة 20................................................................................................................... :
الوحدة التدريبية السادسة  :مهارات التواصل والتعلم حبجرة الصف 20.......................................................................................... :
الوحدة التدريبية السابعة  :املذاكرة وتنظيم الوقت 21........................................................................................................... :
Revision:

Doc. Coode :

Page :

Issue Date :

الوحدة التدريبية الثامنة  :مهارات االستعداد لالمتحان 21....................................................................................................... :
التوزيع الزمين للوحدات التدريبية ...................................................................................خطأ! اإلشارة المرجعية غير معرّفة.
ثالثاً  :التنظيمات الفنية للربنامج التدرييب ................................................................................خطأ! اإلشارة المرجعية غير معرّفة.
طريقة التدريب املتبعة يف تقديم احلقيبة التدريبية ...................................................................خطأ! اإلشارة المرجعية غير معرّفة.
- 1احملاضرة التدريبية ....................................................................... Lecture trainingخطأ! اإلشارة المرجعية غير معرّفة.
- 2التعليم املصغر ............................................................................ Microteachingخطأ! اإلشارة المرجعية غير معرّفة.
- 3املناقشة ........................................................................................ Discussionخطأ! اإلشارة المرجعية غير معرّفة.
- 4الورشة الرتبوية ............................................................. Educational Workshopخطأ! اإلشارة المرجعية غير معرّفة.
- 5التعلم بلعب األدوار .............................................. Role Playing Learning Strategyخطأ! اإلشارة المرجعية غير معرّفة.
- 6التعليم التعاوني ..............................................................Cooperative Learningخطأ! اإلشارة المرجعية غير معرّفة.
- 7التعلم الذاتي ................................................................ Autonomous Learningخطأ! اإلشارة المرجعية غير معرّفة.
- 8التعلم بأسلوب حل املشكالت ........................................ Problem – based instructionخطأ! اإلشارة المرجعية غير معرّفة.
- 9دراسة احلالة ................................................................................... Case Studyخطأ! اإلشارة المرجعية غير معرّفة.
- 10العصف الذهين ......................................................................... Brainstormingخطأ! اإلشارة المرجعية غير معرّفة.
- 11التغذية الراجعة ................................................................................ Feedbackخطأ! اإلشارة المرجعية غير معرّفة.
األدوات واملستلزمات املكتبية للربنامج التدرييب .........................................................................خطأ! اإلشارة المرجعية غير معرّفة.
مواصفات القاعة التدريبية املطلوبة .....................................................................................خطأ! اإلشارة المرجعية غير معرّفة.
البوفيه ....................................................................................................................خطأ! اإلشارة المرجعية غير معرّفة.
احلقائب التدريبية واملذكرات و املواد .....................................................................................خطأ! اإلشارة المرجعية غير معرّفة.
أساليب تقييم الربنامج التدرييب .........................................................................................خطأ! اإلشارة المرجعية غير معرّفة.
1ـ وسائل تقويم من قبل املدرب و إدارة الدورة .........................................................................خطأ! اإلشارة المرجعية غير معرّفة.
 2ـ وسائل التقويم من قبل املتدربني ...................................................................................خطأ! اإلشارة المرجعية غير معرّفة.
بطاقة املتدربني ودورها يف حساب احلضور والغياب للمتدربني ...........................................................خطأ! اإلشارة المرجعية غير معرّفة.
شروط اجتياز الربنامج تدرييب ...........................................................................................خطأ! اإلشارة المرجعية غير معرّفة.
شهادات الربامج التدريبية.................................................................................................خطأ! اإلشارة المرجعية غير معرّفة.

Revision:

Doc. Coode :

Page :

Issue Date :

ضوابط عامة البد من مراعاتها أثناء تنظيم الربنامج التدرييب ........................................................خطأ! اإلشارة المرجعية غير معرّفة.
التغطية اإلعالمية للربنامج التدرييب ....................................................................................خطأ! اإلشارة المرجعية غير معرّفة.
رابعاً  :السرية الذاتية للمدرب ................................................................................................خطأ! اإلشارة المرجعية غير معرّفة.
السرية الذاتية للمدرب  :الدكتور حممد العامري .........................................................................خطأ! اإلشارة المرجعية غير معرّفة.
 .1معلومات شخصية ....................................................................................................خطأ! اإلشارة المرجعية غير معرّفة.
 .2معلومات لالتصال و املراسلة ........................................................................................خطأ! اإلشارة المرجعية غير معرّفة.
.3الرؤية والرسالة والنطاق والنموذج القيادي املفضل ...............................................................خطأ! اإلشارة المرجعية غير معرّفة.
 .4السرية التعليمية خالل مراحل الدراسة .............................................................................خطأ! اإلشارة المرجعية غير معرّفة.
 .5السرية املهنية و الوظائف اإلدارية يف القطاع احلكومي ......................................................... :خطأ! اإلشارة المرجعية غير معرّفة.
 .6الدورات التدريبية الفصلية ( دراسات جامعية ختصصية عليا ) حاصل عليها .................................. :خطأ! اإلشارة المرجعية غير معرّفة.
 .7املشاركات يف الفعاليات واألنشطة وامللتقيات واملؤمترات والندوات واالجتماعات التنظيمية................. :خطأ! اإلشارة المرجعية غير معرّفة.
 .8املهام واألعمال واللجان املشارك فيها............................................................................ :خطأ! اإلشارة المرجعية غير معرّفة.
 .9التأهيل التدرييب كمدرب معتمد يف التطوير اإلداري ............................................................ :خطأ! اإلشارة المرجعية غير معرّفة.
 .10التأهيل التدرييب كمدرب معتمد يف علم الربجمة اللغوية العصبية ............................................ :خطأ! اإلشارة المرجعية غير معرّفة.
 .11التأهيل التدرييب كمدرب معتمد يف علم العالج خبط الزمن .................................................... :خطأ! اإلشارة المرجعية غير معرّفة.
 .12التأهيل التدرييب كمدرب معتمد يف علم التنويم اإلحيائي ..................................................... :خطأ! اإلشارة المرجعية غير معرّفة.
 .13املشاركات و العضويات يف اجلمعيات و اللجان العملية و االجتماعية ........................................... :خطأ! اإلشارة المرجعية غير معرّفة.
 .14البحوث و النشرات و املقاالت .................................................................................... :خطأ! اإلشارة المرجعية غير معرّفة.
 .15الدورات التدريبية احلاصل عليها .............................................................................. :خطأ! اإلشارة المرجعية غير معرّفة.
- 16اجلهات اليت قدم هلا برامج تدريبية ..........................................................................خطأ! اإلشارة المرجعية غير معرّفة.
 .17خطابات الشكر والتقدير احلاصل عليها ....................................................................... :خطأ! اإلشارة المرجعية غير معرّفة.
 .18شهادات الشكر والتقدير احلاصل عليها ........................................................................ :خطأ! اإلشارة المرجعية غير معرّفة.
خامساً  :التنظيمات املالية واألجور التدريبية ...............................................................................خطأ! اإلشارة المرجعية غير معرّفة.
األجور التدريبية للدورة..................................................................................................... :خطأ! اإلشارة المرجعية غير معرّفة.
تذاكر الطريان للمدرب ....................................................................................................خطأ! اإلشارة المرجعية غير معرّفة.

Revision:

Doc. Coode :

Page :

Issue Date :

إقامة وضيافة املدرب ......................................................................................................خطأ! اإلشارة المرجعية غير معرّفة.
تصوير املستلزمات واملواد العلمية للربنامج التدرييب ....................................................................خطأ! اإلشارة المرجعية غير معرّفة.
آلية تسديد الرسوم التدريبية للمدرب ...................................................................................خطأ! اإلشارة المرجعية غير معرّفة.
سادساً  :النماذج وامللحقات التدريبية 23.................................................................................................................................
(  ) 1استمارة طلب حضور دورة تدريبية 28...........................................................................................................................
( )2استبيان قبل التدريب 29..................................................................................... PRE-TRAINING QUESTIONNAIRE
( )3استمارة بيانات مشارك يف برنامج تدرييب 30...................................................................................................................
(  ) 4استمارة تعريف مبشارك يف برنامج تدرييب 31.................................................................................................................

Revision:

Doc. Coode :

Page :

Issue Date :

أو ًال  :نبذة عن مؤسسة مهارات النجاح للتنمية البشرية
من حنن ؟
يطيـــــ ـ لبـــــــا ر اللـــــــد ؤس ةتمـــــــرن عحـــــ ـ م سســـــــت م سســـــــة مهـــــــارات الب ـــــــا الـــــ ـ
ةممل من ؤجح .
حنن م سسة مهارات الب ا لحتبمية اللشرية
SUCCESS Skills For Human Developing
م سســـــــة ساريـــــــة مســـــ ـ حة يـــــــوجارة الت ـــــــارة الســـــــمودية وجـــــ ـ ســـــ ـ ل ســـــــار ر ـــــ ـ
 5900009489يتـــــــــاري 1424/9/16هــــــــــ ومالمـــــــ ـةا رلـــــــــز مهـــــــــارات الب ـــــــــا لحتـــــــــدري
والتطــــــوير وا
وجــــــــــ ال

ــــــر لــــــن زاولــــــة التــــــدري مــــــن ا سســــــة المامــــــة لحتمحــــــي ال ـــــ والتــــــدري
ر ــــــــــ  214/1775وةـــــــــــاري 1427/5/17هــــــــــــ ومالمـــــــــــة لحمالمـــــــــــة

ـــــــــــي

 SUCCESSوشــــــريمة ر محميــــــة عــــــدد مــــــن ا رالــــــز التدريليــــــة

الت اريــــــة Skills

يالمـــــــاي المريـــــــي محميـــــــة مرةلطـــــــة يبةـــــــاة اعتمـــــــاد ةوليـــــــل

يـــــــزات المالمـــــــة الت اريـــــــة

فرنشــــــايز وماحنــــــة لبةــــــاة العتمــــــاد التــــــدري ومالمــــ ـةا و ــــــا مهــــــارات الب ــــــا لحتبميــــــة
اللشرية . www.sst5.com
وم سســــــــة مهــــــــارات الب ــــــــا لحتبميــــــــة اللشــــــــرية وي ــــــ ـ تها مالمــــــ ـةا رلــــــــز مهــــــــارات
الب ــــــا لحتــــــدري والتطــــــوير وا
ولــــ ـن وجــــ ـ

ال ــــ ـ والتــــــدري

ــــــر لــــــن زاولــــــة التــــــدري مــــــن ا سســــــة المامــــــة لحتمحــــــي
لــــ ـ يالتــــــدري وفــــــم نةــــــاة ا سســــــة المامــــــة لحتمحــــــي

ال ـــــ ـ والتـــــــدري يا محمـــــــة المرييـــــــة الســـــــمودية و ـــــــو

ـــــــب شـــــــهادات ةدريليـــــــة وفـــــــم

نةاة م سسي .
ولــــــنل فـــــ س م سســــــة مهــــــارات الب ــــــا لحتبميــــــة اللشــــــرية ةبشـــــ لليــــــع ـــــ ة عريــــــي
ر جمـــــــــا التبميـــــــــة اللشـــــــــرية يـــــــ ـ ةتمـــــــــاوس مـــــــــا مرالـــــــــز وم سســـــــــات وشـــــــــرلات
التــــــــدري والستشـــــــــارات التدريليـــــــــة ر ةمـــــــــاوس ســــــــ اةي ي ـــــــــمن مبةومـــــــــة شـــــــــرلا
التـــــــدري ر ةقـــــــدي

ـــــــدماةها التدريليـــــــة واكستشـــــــارية وةمتمـــــــد ممـــــــاي جـــــــودة لمافـــــــة
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ؤنشـــــــطتها وفماليتهـــــــا وةرعــــــ التريـــــــدي ا ســـــــتمر ـــــــن ا مـــــــاي وةشـــــــرن عحــــــ ةطليقهـــــــا
ي رامة عح يراجمها وفماليتها .
رســــــالتبا نســــــم لح ــــــودة و التميــــــز والريــــــادة الما يــــــة يقــــــي ســــــالمية و ــــــات عرييــــــة
ر جمــــــــا ةبةــــــــي وةســــــــويم يــــــــرامه التبميــــــــة اللشــــــــرية و ةزويــــــــد مبســــــــوييها وعمالئهــــــــا
وؤفـــــراد جمتممهـــــا يمافـــــة الـــــ ات وا هـــــارات الـــــ ةبمـــــي ـــــدراةه مـــــن ـــــال التــــــدري
والتطـــــــوير واكستشـــــــارات الب ســـــــية والداريـــــــة والتســـــــويقية  .وهـــــــي ةممـــــــل لليـــــــع ـــــــ ة
عريــــــي ر جمـــــــا التبميــــــة اللشـــــــرية يــــــ ةتمــــــاوس مـــــــا مرالــــــز وم سســـــــات وشـــــــرلات
التـــــــــدري والستشـــــــــارات التدريليـــــــــة ر ةمـــــــــاوس ســــــــ اةي ي ـــــــــمن مبةومـــــــــة شـــــــــرلا
ـــــــدماةها التدريليـــــــة واكستشـــــــارية وةمتمـــــــد ممـــــــاي جـــــــودة لمافـــــــة

التـــــــدري ر ةقـــــــدي

ؤنشـــــــطتها وفماليتهـــــــا وةرعــــــ التريـــــــدي ا ســـــــتمر ـــــــن ا مـــــــاي وةشـــــــرن عحــــــ ةطليقهـــــــا
ي رامة عح يراجمها وفماليتها .
رؤيتبا م سسة رائدة ر جما ا مطورة بسوييها و عمالئها و جمتممها .
نطا بـــــــا ةرلـــــــز م سســـــــة مهـــــــارات الب ـــــــا لحتبميـــــــة اللشـــــــرية عحــــــ ةقـــــــدي

ـــــــدمات

ةدريلية و ستشارية واللم ونية ر جما التدري الدار وال يو .

ما الذي مييزنا ؟
ما املقصود بوثيقة مشروع احلقيبة التدريبية ؟
كيف تستفيد من هذه الوثيقة ؟
 1ــــــ ـــــ يا تيـــــار ال نـــــامه الـــــن ةـــــر ؤس يتباســـــ مـــــا اجـــــات مبطقتـــــ و مبةمتـــــ و
جمتممـــ ـ و ســـــدة رســـــالة التـــــدري الـــ ـ ةســـــم لســـــد ال ـــــوة يـــ ـ الوا ـــــا و ا ـــ ـ مو مـــــن
ائمة ال امه ا مدة

من احلقائ ا تا ة.

2ـــــــ ؤطحـــــــا عحــــــ ال نـــــــامه و ســــــت د ؤنبـــــــا ف ــــــحبا لـــــــل يرنــــــامه ةـــــــدري لــــــ

يــــــ

ســـــــت د اســـــــ ال نـــــــامه و ا ـــــــدر و عـــــــدد ا يـــــــاة و الســـــــاعات التدريليـــــــة و ا ســـــــتهدفوس
لحمشــــــــارلة فيــــــــن و ؤهــــــــدان ال نــــــــامه و م رداةــــــــن ا مرفيــــــــة و ا هاريــــــــة و ا ــــــــنلرات و
مواصــــــــــ ات ال ــــــــــالة التدريليــــــــــة و وســــــــــائل المــــــــــر

والتــــــــــدري و اللوفيــــــــــن و ا ــــــــــواد

ا ســـــــــتذدمة و ا ـــــــــنلرات التدريليـــــــــة و رســـــــــوة ا ـــــــــدر و رســـــــــوة ا تـــــــــدر و طريقـــــــــة
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ســــــــا صــــــــار الــــــــري و نســــــــلة مهــــــــارات الب ــــــــا ونســــــــلة ا ــــــــبة و ال ــــــــواي الــــــ ـ
ةش طها مهارات الب ا ر يراجمها .
3ــــــ ر ــــــا موافقتـــــ عحـــــ عر ــــــبا ـــــ ياكة ــــــا يبــــــا ليــــــت التبســــــيم ا لاشــــــر ممـــــ
لتب ين ال نامه ا و و العالس عبن.
4ـ ةستطيا ةب ين ؤلثر من يرنامه ر الشهر .
5ــــــــ يمــــــــد ةب يــــــــنب لح نــــــــامه ا و ةســــــــتطيا طحـــــــ فــــــــت فــــــــرع بطقتـــــــ و تحــــــ ـ
مهارات الب ا

بطقت .

كيف تتواصل معنا ؟
www.sst5.com
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أوالً  :توصيف احلقيبة التدريبية

مشروع دورة " مهارات التميز اإلداري"
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مقدمة
يــــــــــدرب اتميــــــــــا س التميــــــــــز الدراســــــــــي عحــــــــ ـ وفــــــــــن

يــــــــــا

س الطــــــــــال ر

مرا حـــــــه التمحيميـــــــة ةتـــــــاجوس س ممرفـــــــة ا هـــــــارات الدراســـــــية و ةقانهـــــــا ةحــــــ ا هـــــــارات
الـــــ ـ التســـــــلوها وةمحموهـــــــا ـــــــال مرا حـــــــه الدراســـــــية الســـــــايقة يا اولـــــــة والطـــــ ـ
ةــــــارة ؤو التقحيــــــد لا ــــــرين واكس شــــــاد يــــــا محم وا يــــــا ةــــــارة ؤ ــــــر

ومــــــن ا ــــــده

ممرفــــــــة ؤس نســــــــلة الطحلــــــــة الـــــــ ةــــــــتقن فبــــــــوس ومهــــــــارات الدراســــــــة واكســــــــتنلار حيحــــــــة
جدا. ".
وحنــــــــن نســــــــم مــــــــن ــــــــال هــــــــن احلقيلــــــــة التدريليــــــــة س ةزويــــــــد ا شــــــــارل يــــــــا طر
ا مرفيـــــــــة والـــــــــ ات وا هـــــــــارات وا دوات ال مالـــــــــة الـــــــ ـ ةســـــــــاه ر رفـــــــــا ل ـــــــــا ةه
وفمــــــــاليته ر جمــــــــا التري ــــــــيل الدراســــــــي ــــــــا ةقــــــــم التميــــــــز لــــــــديه وةقــــــــم ــــــ ـ
نبــــــا هبــــــا نــــــدرث ؤتــــــا الشذ ــــــية لحمــــــتمح ومــــــد ةــــ ـ ث ة

نتاجيــــــة عاليــــــة
الدراليـــــــة عحــــــ

يـــــــز الدراســـــــي لمـــــــا حنـــــــدد ســـــ ـ اةي يات فمالـــــــة لحـــــــتمح متوافقـــــــة

مـــــا نةريـــــات الـــــتمح احلديثـــــة
ال ييــــــة والــــــتمح
لطــــــال

ــــــيالةن

نبـــــا هبـــــا نقـــــدة لمـــــ

ـــــيحة ـــــ ة الـــــ ا ر جمـــــا

فهبــــــا ســــــتتمح ليـــــ ةــــــتمح نهــــــا فرصــــــة قيقــــــة لحتميــــــز لــــــي

فقـــــ

را ــــــل الدراســــــة فــــــالتمح عمحيــــــة مســــــتمرة ـــــ مبتهيــــــة ومهاراةــــــن مــــــن ا هــــــارات

ا ساسية لحريياة .
س الدراســــــة ا بتةمـــــــة انطال ـــــــا مـــــــن مهـــــــارات ســــــحيمة لالســـــــتنلار ةـــــــوفر
احليـــــــاة وهـــــــي ال الـــــ ـ ا ســـــــتمر لحممحومـــــــات

ـــــــد متـــــــا

ـــــــا يلمـــــ ـ ر ا ـــــــتمح متمـــــــة ممرفـــــــة

ا زيــــــد عــــــن ا شــــــيا وا و ــــــوعات الــــ ـ يهــــــت يهــــــا وهــــــن ا محومــــــات يــــــدورها ســــــتبم
ثقتــــــن يب ســــــن وةســــــاعد عحــــ ـ الشــــــمور يــــــال ذر مــــــن اــــــاج هــــــاة التري ــــــيل ا ذتح ــــــة.
وحنــــــن نمــــــد هــــــن احلقيلــــــة التدريليــــــة قيلــــــة ؤساســــــية ــــــا

تويــــــن مــــــن مهــــــارات ؤساســــــية

ر جمــــــــا التري ــــــــيل والت ــــــــوا الدراســــــــي فهــــــــي ةــــــــزود ا شــــــــارل فيهــــــــا هــــــــارات
احلياة يشمل عاة ومهارات الت وا ر جما ا جما التميز الدراسي .
يــــ ـ ةســــــتهدن هــــــن احلقيلــــــة التدريليــــــة ةــــــدري الطــــــال والدارســــ ـ ر التمحــــــي المــــــاة
واتـــــــاممي ولافـــــــة الـــــــرا ل ر التســـــــا مهـــــــارات الـــــــتمح والتميـــــــز الدراســـــــي وا يـــــــا
وا محمــــــ وا ــــــري وا ــــــدري .

ةشــــــتعل هــــــن احلقيلــــــة التدريليــــــة عحــــــ ةقــــــدي ة ــــــور
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ممــــــرر شــــــامل لحــــــتمح وؤتاطــــــن وك ةقت ــــــر هــــــن احلقيلــــــة عحــــ ـ هــــــنا التقــــــدي
ةت ــــــــاوج س ســــــــار ةطليقيــــــــة مــــــــن وا ــــــــا

ارســــــــات فمحيــــــــة مــــــــن

يــــــل

اةبــــــــا التدريليــــــــة

والتمحيمية نبقحها لحمشارل ر ال نامه التدري .
س هــــــن الت ريــــــة الــــ ـ ةقــــــدمها هــــــن احلقيلــــــة التدريليــــــة ةتال ــــ ـ مــــــا ةوجهــــــات م سســــــة
مهـــــــارات الب ـــــــا لحتبميـــــــة اللشـــــــرية الــــــ ةمـــــــت يتةـــــــافر اتـــــــانل البةـــــــر والتطليقـــــــي
ر ســــــياا ةــــــدري عمحــــــي كــــــد لــــــن ممانــــــة ر الــــــت م البةــــــر وا مارســــــة الممحيــــــة ر
ـــــــرة ال ـــــ ـ  .و ر ـــــــو هـــــــنا التوجـــــــن فـــــ ـ س مهـــــــارات الب ـــــــا ةتطحـــــــا س ةقـــــــدي
قيلـــــــــة ةدريليـــــــــة كـــــــــد فيهـــــــــا ا شـــــــــارلوس مـــــــــا ةاوجنـــــــــن ومـــــــــا ي يـــــــــدوس مبـــــــــن ر
ارساةه التمحيمية .
نبــــــا نتطحــــــا س ؤس ةمــــــوس هــــــن احلقيلــــــة التدريليــــــة و
الب ـــــــا
ةــــــ ـ د
ال

ال حلـــــــوار ؤوســـــــا ومممـــــــم ي
مـــــــد ع
س

ــــــــداا

هــــــا

ــــــا نبت ــــــن ر مهــــــارات

ـــــــي س حـــــــم مبا ـــــــات ةريويـــــــة ة اعحيـــــــة

ــــــــو ر الممحيــــــــة ال يويــــــــة

محــــــــها و ــــــــا كــــــــر ر

ــــــــرة

يشمل اص ر طارها اكجتماعي ي يماد لافة .

لقــــــد رلزنــــــا ر مهــــــارات الب ــــــا اس ةمــــــوس دورة

تمــــــة وم يــــــدة و ــــــنا ر علــــــارة عــــــن

مشعل ةدري فمحي يتمح وميارث فيها ا شارب التمح البش .
س هــــــــنا ال نــــــــامه التــــــــدري هــــــــو

ــــــــيحة ســــــــبوات مــــــــن الممــــــــل ر جمــــــــا ا نشــــــــطة

الطالييــــــــة وا مارســــــــات ا ســــــــتمرة ر يي ــــــــة الممــــــــل التــــــــدري و اولبــــــــا فيــــــــن ؤس نتمقــــــ ـ
مســـــــــار ا دوات الداريـــــــــة ال مالـــــــــة القـــــــــادرة عحـــــــ ـ التعـــــــــي الدار ي ماليـــــــــة ول ـــــــــا ة .
يـــــ ةشــــــتعل هــــــن احلقيلــــــة التدريليــــــة عحـــــ ةقـــــدي ة ــــــور ممــــــرر شــــــامل عــــــن مهــــــارات
التميـــــــز الدراســـــــي وك ةقت ـــــــر هـــــــن احلقيلـــــــة عحـــــ ـ هـــــــنا التقـــــــدي
ســــــــار ةطليقيـــــــــة مــــــــن وا ـــــــــا

ارســــــــات فمحيـــــــــة مــــــــن

يـــــــل ةت ـــــــاوج س

اةبـــــــــا التدريليــــــــة والداريـــــــــة

والستشارية نبقحها لحمشارل ر ال نامه التدري .
س هــــــن الت ريــــــة الــــ ـ ةقــــــدمها هــــــن احلقيلــــــة التدريليــــــة ةتال ــــ ـ مــــــا ةوجهــــــات م سســــــة
مهــــــارات الب ــــــا لحتبميــــــة اللشــــــرية الــــــ ةمــــــت يت ــــــافر اتــــــانل البةــــــر والتطليقــــــي
ر ســــــياا ةــــــدري عمحــــــي كــــــد لــــــن ممانــــــة ر الــــــت م البةــــــر وا مارســــــة الممحيــــــة ر
ـــــــرة التـــــــدري  .و ر ـــــــو هـــــــنا التوجـــــــن فـــــ ـ س مهـــــــارات الب ـــــــا لحتبميـــــــة اللشـــــــرية
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ةتطحــــــا س ةقــــــدي

قيلــــــة ةدريليــــــة كــــــد فيهــــــا ا شــــــارلوس مــــــا يحـــــ

وما ي يدوس مبن ر

ارساةه الدارية .

نبــــــا نتطحــــــا س ؤس ةمــــــوس هــــــن احلقيلــــــة التدريليــــــة و

هــــــا

الب ـــــــا لحتبميـــــــة اللشـــــــرية مـــــــد الع حلـــــــوار ؤوســـــــا ومممـــــــم ي
داريــــــة ة اعحيــــــة ةــــ ـ د
ر

اجــــــاةه التدريليــــــة

س

ــــــداا

ــــــو ر الممحيــــــة ال يويــــــة

ــــــا نبت ــــــن ر مهــــــارات
ـــــــي س حـــــــم مبا ـــــــات
محــــــها و ــــــا كــــــر

ـــــــرة التـــــــدري يشـــــــمل ـــــــاص ر طارهـــــــا اكجتمـــــــاعي ي يمـــــــاد لافـــــــة .

لقـــــــد

رلزنــــــا ر مهــــــارات الب ــــــا لحتبميــــــة اللشــــــرية ؤس ةمــــــوس هــــــن احلقيلــــــة مبطحقــــــة لتقــــــدي
تـــــــا وم يـــــــد و ـــــــنا فهـــــــي علـــــــارة عـــــــن مشـــــــعل ةـــــــدري فمحـــــــي يـــــــتمح

يرنـــــــامه ةـــــــدري

وميــــــارث فيهــــــا ا شــــــارب ي ســــــحو الــــــتمح البشــــ ـ الــــــن كمــــــل مــــــن ا شــــــارل حمــــــوراع
لحممحية التدريلية .
لقــــــد م ة ــــــمي هــــــنا ال نــــــامه التــــــدري ليمــــــوس مقدمــــــة ة سيســــــن لحمــــــامح ر ا يــــــداس
ال يو يشمل عاة ور جما دارة ا نشطة ا درسية .
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وفيما يلي معلومات عن الدورة:
مسمى الربنامج التدرييب
مهارات التميز الدراسي

عدد األيام والساعات التدريبية
عدد ال ات التدريلية ر

عدد الساعات التدريلية

عدد ا ياة

جمموع عدد الساعات

اليوة الوا د

ر ال ة الوا دة

التدريلية

التدريلية

5

5

 25ساعات ةدريلية

ف

ةدريلية

توزيع فرتات التدريب لليوم الواحد
ستار ا بةم ؤ د ال ات ؤما ال لا ية ؤو ا سائية ل امة ال نامه ا يتباس ما ممانيات
ور لات ا تدري وا تياجات الممل وفم التوجيا الزم التالي
ال ة ال لا ية

ال ة
الزمن

10- 8 30

10 20- 10

البشا

ال ة ا وس

اس ا ة

ال ة
الزمن
البشا

12 20- 12 12- 10 20
ال ة الثانية

صالة الةهر

1 30- 12 20
ال ة الثالثة

ال ة ا سائية
6 40- 5

7- 6 40

8 30- 7

8 50- 8 30

10- 8 50

ال ة ا وس

اس ا ة

ال ة الثانية

صالة المشا

ال ة الثالثة

مال ةة ميمن لح هة ا بةمة التمديل ر جمن يداية ونهاية ال ة ا يتباس ما ا بةقة الزمبية لتب ين
ال نامه والثقافة السائدة ر ا بطقة وا بةمة ما ا افةة عح ن

ا قدار ا دد لح ات التدريلية

واكس ا ات.
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املستهدفون من الربنامج التدرييب
شروط جيب توفرها يف املتدرب للموافقة على ترشيحه حلضور الربنامج التدرييب
 .1ال شي وفم ا ماي الشرو هن .
 .2ؤس يمـــــــوس ا رشـــــ ـ حل ـــــــور ال نـــــــامه التـــــــدري مـــــــن ـــــــمن ال ـــــــة ا ســـــــتهدفة مـــــــن
ال نــــــامه التــــــدري وهــــ ـ

يــــ ـ م ة ــــــمي ال نــــــامه التــــــدري ليتوافــــــم مــــــا

تياجــــــاةه

ا ــــــــددة وم ةميــــــ ـ ا مثحــــــــة والبمــــــــا ت ؤثبــــــــا ة ــــــــمي ال نــــــــامه التــــــــدري ليتباســــــ ـ
حمتوياةن ما

تياجته ال محية وطليمة عمحه .

 .3ؤس يموس مت ر اع لحتدري

ال لامل ال ة التدريلية لح نامه التدري .

 .4اكلتــــــزاة ا ــــــور لامــــــل ال ــــ ـ ات التدريليــــــة  .يــــ ـ لــــــن تــــــب شــــــهادة ــــــن يت ــــــاوج
ياين  %10من لامل ال ات التدريلية .
 .5ؤس يحتـــــــــزة يتطليـــــــــم لافـــــــــة التقبيـــــــــات وا هـــــــــارات ا طحويـــــــــة مـــــــــن مـــــــــدر ال نـــــــــامه
التدري .
 .6ي هــــــ ـ ا رشــــــ ـ حل ــــــــور ال نــــــــامه التــــــــدري ؤس جمــــــــرد

ــــــــور لح نــــــــامه ك يمــــــ ـ

اجتيــــــاج لح نــــــامه يــــــل كــــــ ؤس يلــــــن اتهــــــد الــــــن كمحــــــن كتــــــاج ال نــــــامه التــــــدري
ليــــــتممن مــــــن احل ــــــو عحــــ ـ شــــــهادة ال نــــــامه التــــــدري  .ؤس يمــــــوس
ال ـــــــ ات الب ســــــــية واتســــــــدية والو ي يــــــــة والمحميــــــــة الـــــــ

ــــــن ةتــــــوفر فيــــــن

مبــــــــن مــــــــن القيــــــــاة يالمحميــــــــة

التدريلية .
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أهداف الربنامج التدرييب
ؤو عك ا دن الماة لح نامه التدري
يبهاية هنا ال نامه التدري نتو ا ؤس ا شارلوس د ققوا البتائه ا ةية ( شي ة اهلل )
ةهدن هن احلقيلة التدريلية س ةبمية ا مرفة وا هارات وال ات ال ةسه يشمل فما ر
قيم البمو الشذ ي لحمتمح
احلياة  .لما يهدن س ؤس ة

ور استمرار تو يوص ن مبةومة م تو ة لحتع والتقدة مد
ةح ا مرفة وا هارات وال ات م ادر شذ ية لحمتمح يرةمز

عحيها ةوجهن ر احلياة  .نها مبهه شذ ي وؤسحو

ياة لحتمح والتمامل واكرةقا .

فبرين نسم من ال هن احلقيلة التدريلية لتبمية ممارن ومهارات واساهات ا شارل
التري يل الدراسي والممل عح لسايه مهارات التميز الدراسي ما

افة ممارن ومهارات

جديدة لحمشارل ر جما التميز الدراسي من ال لسايه س اةي يات فمالة ر جما
التميز الدراسي وري ا اهي يالتطليم الممحي يم ا ة.وفاعحية ووفقاع ستويات و

ات

ا شارل ر ال امه .
ويهنا يموس ةقاس مهارات التمح الناةي م ادر فمالة لحتبمية الناةي ر مشو ا توان
الشذ ية وةو ي ها ر جماكت احلياة ا ذتح ة .
ثانياع ا هدان الت

يحية لح نامه التدري

ةهدن هن احلقيلة التدريلية س لسا ا شارل ا مارن وا هارات التالية
 .1ؤس يتمرن ا شارل عح م هوة مهارات التميز الدراسي .
 .2ؤس يتمرن ا شارل عح تو ت مهارات التميز الدراسي .
 .3ؤس يتمرن ا شارل عح مهارات وةقبيات التري يز الناةي .
 .4ؤس يتمرن ا شارل يتمرن عح مهارات التمح الناةي .
 .5ؤس يتمرن ا شارل عح مهارات الت م و س اةي اةن .
 .6ؤس يتمرن ا شارل عح مهارات القرا ة ال اعحة .
 .7ؤس يتمرن ا شارل عح مهارات المتاية ال اعحة .
 .8ؤس يح ا شارل

هارات التواصل والتمح ا رة ال

.
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و

 .9ؤس يمتس ا شارل يمض ؤه مهارات ا نالرة وةبةي الو ع .
 .10ؤس يمتس ا شارل مهارات ل ا شمالت واختا القرارات .
 .11ؤس يتمرن ا شارل مهارات اكستمداد لالمترياس .
 .12ةزود ا شارب يا مارن وا هارات ال ةساعده عح التري يل المحمي.
.13

يز ا شارل

س م اع ة اجملهود المحمي لتريقيم البتائه ا رجوة مبه .

 .14مماتة ا ذاون واكعتقادات ا قيدة السحلية سا ف ات اك تلارات.
 .15ؤس يقي الطال عال ة كايية ما ا مح .
 .16ؤس يتقن الطال مهارة ال ليز واكستماع .
 .17ؤس يتقن الطال مهارة ةدوين ا ال ةات .
 .18ؤس ة ز الطال ن سن اةياع لزيادة دافمية التمح .
 .19ؤس يمتش الطال ت التمح ا

ل لدين .

 .20ؤس يستذدة الطال الوسائل ال مالة ر ةثليع ا محومات .
 .21ؤس ةدد الطال ؤه ا عما لدين لتبةي و تن .
 .22ؤس ي ب الطال ا قررات اس الطريقة ال مالة لتمحمها .
 .23ؤس يتمح الطال مهارة لتاية ا حذ ات لحمقررات .
 .24ؤس ي ا الطال جدوكع ميسراع نالرة ا واد ليل اك تلارات .
 .25ؤس يتمح الطال مهارة اكس

ا وا دو ر اعة اك تلار .

 .26ؤس يتقن الطال مهارة التمامل ما ور ة ا س حة ولي ية الجاية عحيها .
 .27ؤس يستذدة الطال الوسائل النلية لإلجاية عح ا س حة ال ك يتنلر جايتها .

الوحدات املعرفية و املهارية للربنامج
الو دات ا مرفية وا هارية ال ةت مبها احلقيلة التدريلية
سيتمح ي س اهلل ا شارل ر هنا ال نامه التدري الو دات التدريلية ا مرفية وا هارية التالية
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الوحدة التدريبية األوىل  :مهارات التحفيز الذاتي :
وةشمل هن الو دة التدريلية ا ردات التدريلية ا هارية وا مرفية التالية
• م هوة مهارات التميز الدراسي .
• تو ت مهارات التميز الدراسي .
• م هوة التري يز .
• م هوة الدوافا .
• ا قارنة ي الدافا الدا حي والدوافا الارجية
• ةقبية الراي .
• ةقبية دائرة المتياج .
• ةقبية مولد السحوب اتديد .
• ةقبية ا ستويات ا بطقة .
• ةقبية يبا مستقلل مشرا .

الوحدة التدريبية الثانية  :مهارات التعلم الذاتي :
وةشمل هن الو دة التدريلية ا ردات التدريلية ا هارية وا مرفية التالية
• م هوة التمح الناةي .
• ؤهمية التمح الناةي .
• مهارات التمح الناةي .
• تو ت س اةي ية لحتمح ال ما متمامل اتوان .

الوحدة التدريبية الثالثة  :مهارات التفكري :
وةشمل هن الو دة التدريلية ا ردات التدريلية ا هارية وا مرفية التالية
• م اهي مهارات الت م .
• ال ليز .
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• الت م البقد .
• الت م الملقر .
• الرائ ا اهيمية لحتمحّ .
• مهارات ل ا شمالت واختا القرارات
 م هوة ا شمحة .
 م هوة القرار .
 البمو ت المحمي حلل ا شمالت .
 لي ةتمامل ما الجهاد .
 اختا القرار التمي ي .
 ةبةي ا شاريا الدراسيّة المل ة .

الوحدة التدريبية الرابعة  :مهارات القراءة :
وةشمل هن الو دة التدريلية ا ردات التدريلية ا هارية وا مرفية التالية
• م اهي القرا ة .
• ؤهدان القرا ة

ا ا نقرا ؟

• مشمالت القرا ة وعوائقها .
• ؤنواع القرا ة ومهاراةها و و ائ ها .
• وسائل القرا ة .
• الوصايا المشر لحقرا ة ا اسرية .
•

حيل ا ادة القرائية ا طلوعة .

• طريقة لحدارسة .A.S.P.I.R.E
• نةاة الطوات الم

لحقرا ة الدراسية ( . ) SQ3R

• موجهات عمحية لتبمية مهارات القرا ة لحتمح الناةي .
• مهارات القرا ة و س اةي يتها .
• عادات م يدة لحمراجمة .
• را ة ا واد ال ملة .
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• سرعة القرا ة واكستيما .
• و ا عالمات الت ش ( التوليد وال َوسْ ) ر لتاي ا قرر .
• لي ةقرؤ مقالة .
• اللري عن م ادر ا محومات ع الن نع .

الوحدة التدريبية اخلامسة  :مهارات الكتابة :
وةشمل هن الو دة التدريلية ا ردات التدريلية ا هارية وا مرفية التالية
• م اهي مهارات المتاية .
•

حيل مهارات المتاية .

• مهارات ةدوين ا ال ةات .
والتمثي .

• مهارات التحذي

• مهارات لتاية المباوين وال قرات و حيها .
• مهارات لتاية التقارير الدراسية .
• لتاية منلرات الدرث .
• مهارات لتاية ا قا .
• مهارات وؤ ال يات اك تلاث و عادة ال يا ة والتوثيم .

الوحدة التدريبية السادسة  :مهارات التواصل والتعلم حبجرة الصف :
وةشمل هن الو دة التدريلية ا ردات التدريلية ا هارية وا مرفية التالية
• م هوة

.

رة ال

• م هوة مهارات التمح ر
• م هوة مهارات التواصل ر

رة ال
رة ال

• مهارات ا شارلة ال اعحة ر ؤنشطة
• التمح ر ال

.
.
رة ال

.

ل.
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• الت ث عح ا درث .
• لتاية منلرات الدرث .
• ا شارلة ر البقاش ال

حي .

الوحدة التدريبية السابعة  :املذاكرة وتنظيم الوقت :
وةشمل هن الو دة التدريلية ا ردات التدريلية ا هارية وا مرفية التالية
• م هوة

.

رة ال

• ا نالرة وةبةي الو ع .
• ة اد الهما ةمحَّ التمحُّ .
• عمل ائمة لحمهاة .
• ةبمية مهارات
•

ل الب

.

دارة ا ولويات



ديد ا هدان  /و ا يرنامه .



ديد ا هدان  /و ا يرنامه جم .

 المتاية و َو اَ ا ولوياتَ .
 اتدو

من ةقوي ِ مدرست َ .

الوحدة التدريبية الثامنة  :مهارات االستعداد لالمتحان :
وةشمل هن الو دة التدريلية ا ردات التدريلية ا هارية وا مرفية التالية
• م هوة اكمترياس واك تلار .
• التمامل ما حم اكمتريانات .
• التري

لالمترياس .

• ختم حمتو اكمترياس .
• ا نالرة ا مث ة .
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• وسائل ا راجمة .
• نة و ت .
• طريقة ال هرسة لحمنالرة .
• التري

الطار

لالمترياس .

• ةقدي اكمتريانات
 ةبليهات م يدة عبد ةقدي اكمترياس .
 امتريانات ال وا والط .
 امتريانات اليارات ا تمددة .
 اكمتريانات ا قالية .

مــالحظـة  :نسم ر م سسة مهارات الب ا لحتبمية اللشرية دوماع لحتريس ا ستمر لحريقائ التدريللية
و ا ةقت ية
ال نامه التدري

رون التدري
ف س ا در

الت اعل والسم احلثي
د ي ي

لتحلية ال تيات التدري

 %20يالزيادة ؤو البق

ال محي لحمشارل

ر

عح حمتو احلقيلة التدريلية ت

ةتباس موا ا التدري ال محي لحمشارل ما مراعاة اتودة و ا هبية ر ةقدي ال نامه التدري .
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النماذج وامللحقات التدريبية
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النماذج و امللحقات التدريبية
مماي اتودة التدريلية لمي ن من

حنرص ر م سسة مهارات الب ا لحتبمية اللشرية عح ةطليم ؤ

ي س اهلل ر ا عمالؤنا و قيقبا هدان التدريلية و نا نممل ي جتهاد عح التريس ا ستمر لممحياةبا
التدريلية .
و فيما يحي سد يرفقن عدداع من البما ت التبةيمية ال ةستذدة ر دارة ال نامه التدري ما ةو ي
استمماكت لل تو ت ونرجو المباية يها والت ليد عح ستذدامها ر التذطي والتب ين لح نامه
و

التدري ور ا ست سارات يرجي التواصل ملاشرة ما ا در

ل .

سد يرفقن تا ت و محريقات ميمن اكست ادة مبها ر دارة وةب ين وةطليم ال نامه التدري .
الرقم

مسمى النموذج

1

استمارة طلب حضور

استعماالت النموذج

املسؤل عنه

متى يستخدم

يســتذدة هــنا البمــو ت حل ــر ال تيــات التــدري لطال ـ

دورة تدريبية

ا شارلة ر ال نامه التدري
ال نــامه التــدري لــن وي
لعــــر

والتمرن عح مد مالئمة

لل يداية ال نامه

ــل رســالن مــا ةممــي ال نــامه

التدري وما

ؤس يســــتذدمن ا و ــ ـ ؤو را ــ ـ ا شــــارلة ر

العالس عبن

ال نامه التدري ر طح

ؤ

ائي التدري
ر ا بةمة

ور ال نامه .

يســـتذدة هـــنا اكســـتلياس لـــل عقـــد ال نـــامه التـــدري
استبيان قبل

2

التدريب PRE-
TRAINING
QUESTION
NAIRE

ويهــدن س التمــرن مســلقاع عح ـ ةو مــات ا شــارل ر
ال نامه التدري وؤهدافه من
ؤجـــل مســـاعدة ا ـــدر وؤ

ـور هـن الـدورة مـن

ـــائي التـــدري عحـــ ة هـــ

ةو مــــاةه مســــلقاع والتذطــــي لتحليتهــــا ويرجــــي رســــالن
لحمشارل
لحمدر

لل عقـد ال نـامه التـدري و

لل يداية ال نامه
التدري وما

ؤ

ائي التدري
ر ا بةمة

العالس عبن

مـن و رسـالن

لل يد ال نامه التدري يو ع لار .

ةمـــــد هـــــن الســـــتمارة مطحـــ ـ ؤساســـــي لحتمـــــرن عحـــ ـ
ا شارل و

3

استمارة بيانات
مشارك يف برنامج
تدرييب

ا ييبـاةه وممحومـاةه الساسـية لتمـوين

اعدة ييانات عبه وعح

ر اليوة ا و

وئها ة در الشـهادة التدريليـة يوجع

ؤ

رد د و

ر ا بةمة +

وةقـــدة ـــدمات اللم ونيـــة ةدريليـــة جمانيـــة ـ ـ يمـــد ا شارل لحقاعة
التــــدري

يــــ يــــت يشــــمل دور ةزويــــده يمتــــ

اللم ونيــة ومقــاكت ومــواد عحميــة ـا عال ــة يال نــامه

التدريلية وكما
لل يد التدري

ائي التدري
مبسم ال نامه

التدري  +ا در

التدري من ؤجل ةمزيز ا ثر التدري لح نامه التدري .

4

استمارة تعريف
مبشارك يف برنامج
تدرييب

يســتذدة هــنا البمــو ت لحتمــارن ي ـ ا شــارل ودراســة

ر اليوة ا و

ويمــد ل تلــار ؤولــي يوجع

ؤ

ةو مــاةه

ــو ال نــامه التــدري

لدراسة

ات ا شارل السـايقة وةمـوين ة ـور ؤولـي ا شارل لحقاعة

و ةو ماةه واتاطه ال مرية والشمورية وال مرية

رد د و

ائي التدري
ر ا بةمة +

التدريلية وكما

مبسم ال نامه
التدري  +ا در
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ويت ةثليع ؤوراا ا شارل ر رلن يارج ر القاعة .

الرقم

استعماالت النموذج

مسمى النموذج

متى يستخدم

يستذدة هنا البمو ت ر دارة ال نامه التـدري وةمـوين

5

ضوابط وتعليمات
املشاركة يف الربامج
التدريبية

ة ا يات عمل ما ا شـارل ر ال نـامه التـدري و لـ
لحمساهمة

ـل الدارة التدريليـة ـ

يـ يطلـا عحـ

ور ــــة  A3ويمحــــم ر ممــــاس يــــارج ر القاعــــة التدريليــــة
يالتبسيم ما ا در

لل يد التدري

لمـا يطلـا عحـ ؤوراا  A4وةسـح

نسذة لمل مشارب لل يد ال نامه التدري .

املسؤل عنه

ر اليوة ا و
يوجع

ؤ

رد د و

ر ا بةمة +

ا شارل لحقاعة
التدريلية وكما
لل يد التدري

ائي التدري
مبسم ال نامه

التدري  +ا در

يستذدة هنا البمو ت ر دارة ال نامه التـدري وةمـوين
ة ا يات عمل ما ا شـارل ر ال نـامه التـدري و لـ
لحمساهمة

6

شروط اجتياز
الربنامج التدرييب

يـ يطلـا عحـ

ـل الدارة التدريليـة ـ

ر اليوة ا و

ور ــــة  A3ويمحــــم ر ممــــاس يــــارج ر القاعــــة التدريليــــة يوجع
يالتبسيم ما ا در

لمـا يطلـا عحـ ؤوراا  A4وةسـح

ؤ

رد د و

ر ا بةمة +

ا شارل لحقاعة

نسذة لمل مشارب لل يد ال نامه التدري ويت ةو يا

التدريلية وكما

الور ة من لحن ث عادةها لدارة ال نامه التدري لتموس

لل يد التدري

ائي التدري
مبسم ال نامه

التدري  +ا در

وثيقة يحتزة يهـا ا شـارب وي هـ مـا هـي ا مـاي الـ كـ
عحين

قيقن لحري و عح شهادة ال نامه التدري .

يستذدة هنا البمو ت ر دارة ال نامه التـدري وةمـوين
ة ا يات عمل ما ا شـارل ر ال نـامه التـدري و لـ

7

اجلدول الزمين
للربنامج التدرييب

لحمســــاهمة

ــــل الدارة التدريليــــة ـــ واكة ــــاا عحـــ

مواعيد التدري وةوجيا اتحسات التدريليـة

يوجع

رد د و

ر ا بةمة +

يـ يطلـا ا شارل لحقاعة

عحـ ور ـة  A3ويمحـم ر ممـاس يـارج ر القاعـة التدريليــة
يالتبسيم ما ا در

ر اليوة ا و

ؤ

لمـا يطلـا عحـ ؤوراا  A4وةسـح

التدريلية وكما
لل يد التدري

ائي التدري
مبسم ال نامه

التدري  +ا در

نسذة لمل مشارب لل يد ال نامه التدري .
يستذدة هنا البمو ت ر التقوي اليومي لح نامه التـدري
ي يطلـا عحـ ؤوراا مقـاث  A4ويقـوة مبسـم ال نـامه
التــدري يتوجيمــن عح ـ ا شــارل ر ال نــامه التــدري
يشمل يومي ال اتحسة التدريلية الثالثـة يمـد التبسـيم

8

استمارة التقييم

مــا ا ــدر وميــب ا شــارل

اليومي للربنامج

كمـــا ويقـــوة مبســـم التـــدري ي د ـــا يياناةـــن لح نـــامه

تدرييب

ا لم وني ال

ـائي اليـومي ثـ

د ــائم لتمليتــن ثــ

ـ

ـرات البتي ـة وةمحيـم

نســذة مبهــا ر ممــاس يــارج ر القاعــة التدريليــة وكتمــا
فريم الممل ( ا در ومبسم التدري وؤ

ائي التدري )

يشمل يومي و دة  15د يقة لدراسة نتائه التريحيل والممل

ر نهاية لل يوة
ةدري من ؤياة
ؤ

ال نامه التدري

ائي التدري

يوجع عح

ر ا بةمة +

ا شارل وكما

مبسم ال نامه

لل روجه من

التدري  +ا در

اعة التدري
لريد ؤ

عح التريس ر اليوة التالي لح نامه التدري .
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ةبليــن كـ مــن التقيــي اليــومي مــن ؤجــل ةــالر ا

طــا

والتريسي ا ستمر لح نامه التدري .

الرقم

استعماالت النموذج

مسمى النموذج

املسؤل عنه

متى يستخدم

يستذدة هنا البمو ت ر التقوي البهائي لح نامه التدري
ي يطلـا عحـ ؤوراا مقـاث  A4ويقـوة مبسـم ال نـامه
التدري يتوجيمن عح ا شارل ر ال نـامه التـدري ر
استمارة تقييم

9

برنامج تدرييب
TRAINING
EVALUTIO
N FORM

اليـــوة التـــدري ا

ـ ـ لح نـــامه التـــدري و لـ ـ

ـــال

اتحســة التدريليــة الثالثــة يمــد التبســيم مــا ا ــدر وميــب
ا شــارل

ـ

د ــائم لتمليتــن ث ـ كمــا ويقــوة مبســم

التدري .
ةبليـــن ميبريبــــا هــــنا البمــــو ت فرصــــة قيقــــة لتريســـ
عمحياةبا التدريلية وعمحيات دارة التدري وك المباية ين
والهتماة يتوجيمن و

ر نهاية اليوة
التدري ا

ؤ

يوجع عح

ر ا بةمة +

ا شارل وكما
لل روجه من
اعة التدري

ائي التدري
مبسم ال نامه

التدري  +ا در

لريد ؤ

من من ا شارل .

يســــتذدة هــــنا البمــــو ت ر التقــــوي التــــامي لح نــــامه
التدري

يـ يطلـا عحـ ؤوراا مقـاث  A4ويقـوة مبسـم

ال نــامه التــدري يتوجيمــن عح ـ ا شــارل ر ال نــامه
التدري ر اليوة التدري ا
استمارة استقصاء

10

ختامي ألراء

لح نامه التـدري و لـ

ــال اتحســة التدريليــة الثالثــة يمــد التبســيم مــا ا ــدر
وميــب ا شــارل

ـ

د ــائم لتمليتــن ث ـ كمــا ويقــوة

املشاركني يف برنامج مبسم التدري .
ةبلين ميبريبا هنا البمو ت فرصة قيقـة لتريسـ لقيـاث
تدرييب
النطلــــاع التــــامي لحمشــــارب وة ــــور ؤوس عــــن مــــد

ســت ادةن مــن ال نــامه التــدري ويو ــ مــد مســاهمة
تاجــن التــدري

ال نــامه التــدري ر ســد

ر نهاية اليوة
التدري ا

ؤ

يوجع عح

ر ا بةمة +

ا شارل وكما
لل روجه من
اعة التدري

ائي التدري
مبسم ال نامه

التدري  +ا در

لريد ؤ

ــا ميبمبــا

من ياث ؤثر التدري عح ا شارل .
يســــتذدة هــــنا البمــــو ت ر

11

يـ يطلــا عح ـ ؤوراا

ةدري يوجع عح

بيان باحلضور

ال نــامه التــدري ومتايمــة العيــا

اليومي بدورة

مقــاث  A4ويقــوة مبســم ال نــامه التــدري يتمريــر عح ـ

ا شارل وكما

تدريبية

ا شــــارل ر يدايــــة اتحســــة التدريليــــة ا وس ونهايــــة

لل يدؤ اتحسة

استمارة ضبط

12

ــــل احل ــــور اليــــومي ر

ر لل يوة

ؤ

اتحسة اليومي التدري .
يستذدة هنا البمو ت ر

عبد وجود الة

احلضور واالنصراف

الستناس والت ر لحمشارل ر ال نامه التدري و لـ

ة ر ؤو ستناس ؤو

واألستاذان

لحريد من ـاهرة التسـر والعيـا و تـ ك يت ـاوج يـا

يا لد ؤ د

للمشاركني يف
برنامج تدرييب

ا شارب ؤلثر من البسـلة ا سـمو يهـا ومـن ؤجـل متايمتـن
و شــمار مرجمــن ارلــة

ــور

ر ا بةمة +
مبسم ال نامه
التدري  +ا در

التدريلية
ل احل ور اليـومي وعمحيـات

ائي التدري

ؤ

ائي التدري
ر ا بةمة +
مبسم ال نامه

ا شارل ر

ي ـ يطلــا عح ـ ؤوراا ال نامه التدري .

التدري  +ا در
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مقاث . A4

الرقم

استعماالت النموذج

مسمى النموذج

املسؤل عنه

متى يستخدم

يســتذدة هــنا البمــو ت لتقيــي ؤثــر المائــد التــدري عح ـ
ا تــدر ومــد اســت ادةن الممحيــة مــن ا شــارلة يالــدورة
التدريليـــة  .وممرفـــة مـــد ةطليـــم ا محومـــات الــ ةحقاهـــا

13

استمارة متابعة
املتدربني وقياس
العائد من التدريب

ا شارب ر الدورة ا بمقـدة و ويحـها س مهـارات ةطليقيـة

يمد سلوع من

و ي يـــة  .والتمـــرن عحـــ ؤثـــر الـــدورة ر مســـار التطـــور

تتاة ال نامه

الـــو ي ي لحمتـــدر دا حيـ ـاع و ارجيـ ـ عا  .ومتايمـــة متـــدريي

التدري وعودة

مهارات الب ا الـنين شـارلو يـدورة ةدريليـة وا ـدة عحـ

ا شارل فين

ا ل و ياث المائد التدري عحيه ل ماس اتودة .
ي ـ يقــوة ؤ

س ؤعما

ــائي التــدري ر ا بةمــة ا ســت يدة مــن

ؤ

ائي التدري

اليومية العتيادية

ر ا بةمة +

ي يرسل ليه

مبسم ال نامه

مـــن

وكما وةحل

التدري  +ا در

و حيحها و شمار ا ـدر وم سسـة مهـارات الب ـا لحتبميـة

ويستذدة ر

قـم مـن

ياث المائد

آثــــار ةدريليــــة يمــــد ال نــــامه التــــدري ومــــد ســــت ادة

التدري من

ال نامه التدري يتوجيمن يمد ؤسلوع من ال نامه التدري
عحـ ـ ا شـــارل ر ال نـــامه التـــدري ومـــن ثـ ـ
اللشرية وشرلا الب ا ا ب نين ل اجمها ا

ال نامه التدري .

ا شارل مبن .
ةبلين يرجـا الهتمـاة يهـنا البمـو ت و جـرا هـن المحميـة
ا ســريية لقيــاث ا ثــر التــدري ل اجمبــا التدريليــة ت ـ
نتممن من التريس ا ستمر ل اجمبا التدريلية ي س اهلل.

14

سجل رصد

يستذدة هنا البمو ت ر ةمـوين سـ ل شـرن ةـو عـن

انطباعات املشاركني

نطلاع ـات ا شــارل ر ال ـ امه التدريلي ـة ال ـ يقــدمها

يف الربنامج
التدرييب ( ماذا
قالوا عن الربنامج
التدرييب )

ا ــدر الــدلتور حممــد المــامر

و ل ـ لتو ــي مــد

ست ادةه ولشـهادات مـن وا ـا الـ امه التدريليـة يـ
ســــتمر

هــــن النطلاعــــات

التامي لح نامه التدري .

ــــمن التقريــــر ال لــــار

ر نهاية اليوة
التدري ا

ؤ

يوجع عح
ا شارل وكما
لل روجه من
اعة التدري

ائي التدري
ر ا بةمة +
مبسم ال نامه

التدري  +ا در

لريد ؤ
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(  ) 1استمارة طلب حضور دورة تدريبية
أوالً  :بيانات الربنامج التدرييب

اسم الربنامج التدرييب

إىل :

تاريخ انعقاد الربنامج من :

ثاني ًا  :قسم خاص باملوظف املرشح ( يرجى تعبئة البيانات كاملة مع وضع اخلتم اخلاص باجهة املعنية بالتدريب )
رقم اهلوية الوطنية

اسم املشارك
املسمى الوظيفي

املؤهل العملي

اإلدارة اليت يعمل بها

تاريخ التوظيف

هاتف املرشح النقال

الربيد اإللكرتوني

ثالث ًا  :خاص الستعمال اجلهة املرشحة ( يرجى وضع عالمة (  ) يف اخلانة املناسبة )

مطابقة االحتياجات التدريبية للموظف للربنامج التدرييب
فض ًال أكتب هنا وصف موجز للمهام الوظيفية للموظف اليت تربر ترشيحه :

هل اطلع املدير املباشر واملوظف على توصيف احلقيبة التدريبية ؟
 ال  ،يف حالة مل تطلع عليها فض ًال وضح السبب :

 نعم

 مل ترسل مع خطاب الربنامج التدرييب .
 أسباب أخرى ( اذكرها ) :

مربرات الرتشيح
 تطوير وظيفي

 إحالل وظيفي

 ) 1 ( أولي

 ) 2 ( ثانية

 حتسني األداء

 إعداد مستقبلي
أولوية التدريب

 )4 ( رابعة

 ) 3 ( ثالثة

مذكرة تفصيلية عن أسباب ترشيح املوظف للربنامج التدرييب وتوصيف الحتياجاته التدريبية

موافقة املدير املباشر على ترشيح املوظف للربنامج التدرييب
رئيس القسم ( االسم )

التاريخ

رقم اهلاتف

التوقيع

رقم الفاكس

ثالث ًا  :خاص الستعمال إدارة التدريب وإدارة شريك النجاح ( يرجى وضع عالمة (  ) يف اخلانة املناسبة )
1



2



3



يقبل املرشح النطباق معايري الربنامج التدرييب عليه وترشيح مرجعه له
يرفض املرشح لألسباب



ليس ضمن الفئة املستهدفة



اكتمال عدد املرشحني

التالية :



التأخر يف وصول اإلستمارة



جتاوز عدد املرشحني احملدد جلهة العمل

أسباب أخرى حددها :



سبق تدريبية يف نفس اجملال

 مت تأجيل الربنامج

مالحظة

 مت إلغاء الربنامج

املوعد اجلديد للربنامج
االسم

االعتماد

التوقيع

التاريخ

اخلتم

مدير التدريب
مدير مركز التدريب
املدرب

 ترسل نسخة منه إىل جهة العمل وحيفظ نسخة يف ملف الربنامج التدرييب وملف املتدرب ويراعى التأكيد على دقة تعبئة كافة اخلانات 
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PRE-TRAINING QUESTIONNAIRE ) استبيان قبل التدريب2(
You are due to attend the following program and it
would be useful if you could complete this
questionnaire and return it prior to the program in
order to give the trainer some background information
on attendees

 فأنت مرشح حلضور دورة... عزيزي املتدرب مرحباً بك يف مهارات النجاح
تدريبية ويسعدنا التعرف مسبقاً على توقعاتك وأهدافك من حضور هذه الدورة
 املنظم قبل البدء/ وعليه يرجى ملئ هذه االستمارة وإعادتها للمدرب
: االسم

Program:

: التاريخ

Date :

: الربنامج التدرييب

Name :
Company :

: الوظيفة

: جهة العمل

Position:

Please list brief of the work you and organization
regularly undertake :

: ما هي الوظيفة اليت تشغليها وأهم مهامك الوظيفية

How do you plan for this training to benefit you in
your role ?

ما هي أهدافك الوظيفية والشخصية من حضور هذه الدورة ؟

How do you plan for this training to benefit
organization?

Please list other skills/Qualifications which you hold:

Please list other skills you wish to acquire after
attending this course :

ما هي الدورات والربامج التدريبية اليت حضرتها مسبق ًا ؟

: يرجى ذكر أهم مؤهالتك العملية واالحرتافية

: يرجى ذكر توقعاتك من حضور هذه الدورة

  الرجاء ملء االستمارة وتسليمها إىل املدرب أو موظف شريك النجاح أو املنظمني أو موظفي مركز التدريب:  مالحظة
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( )3استمارة بيانات مشارك يف برنامج تدرييب
أوالً  :بيانات الربنامج التدرييب
د .حممد العامري

اسم الربنامج التدرييب

املدرب

تاريخ االنعقاد

مكان االنعقاد

شريك النجاح املنفذ

اجلهة املستفيدة

ثانياً :بيانات املشارك ( يرجى تعبئة البيانات كاملة )

) Participant's Data ( Kindly provide all data

(فضالً تأكد من صحة كتابة أمسك رباعي ًا ومعلوماتك و بأحرف كبرية و مطابقاً ملا هو يف جواز سفرك ما أمكن كي تظهر بياناتك يف النظام اإللكرتوني والشهادات صحيحة )

االسم باللغة العربية *
اسم األب

االسم األول

اسم اجلد

االسم باللغة اإلجنليزية *

العائلة

) Make sure form your name ( Kindly provide all data
Grand father

Family name

First name

Father name

معلومات اهلوية الوطنية * (رقم اهلوية الوطنية هو رقم معرفك يف نظام مهارات النجاح للتنمية البشرية ونرجو العناية بدقة تسجيله ).
رقم اهلوية الوطنية :
مقر السكن احلالي :

اجلنسية :

معلومات التواصل واإلتصال * (فضالً مراعاة دقة تدوين بيانات التواصل معك ليتم إدخاهلا ضمن النظام علماً بأنها ستعامل ببالغ السرية ).
رقم اهلاتف

رقم اهلاتف

مفتاح الدولة

النقال (اجلوال) *

0 0
حتويلة

رقم اهلاتف

مفتاح املدينة

رقم اهلاتف

مفتاح الدولة

الثابت

0 0
حتويلة

رقم الفاكس

مفتاح املدينة

رقم اهلاتف

مفتاح الدولة
0 0

الربيد اإلكرتوني*
العنوان الربيدي

الدولة

الرمز الربيدي

املدينة

ص.ب

العنوان :

معلومات التأهيل والعمل * (تساهم هذه البيانات يف التعرف على احتياجاتك التدريبية ).
التخصص

املؤهل العملي

اللقب األكادميي
مسمى الوظيفة

جهة العمل

ثانياً :معلومات التسجيل يف النظام اإللكرتوني ملهارات النجاح

FOR OFFICIAL USE ONLY

للتنمية البشرية
اسم املستخدم

حالة التسجيل

الرقم السري

توقيع املشارك باستالمه إشعار بالتسجيل يف النظام

 مت تسجيل املشارك

 تعبئ هذه االستمارة لكافة املشاركني يف برامج مهارات النجاح للتنمية البشرية 
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(  ) 4استمارة تعريف مبشارك يف برنامج تدرييب
مهارات النجاح لتنمية البشرية ترحب بكم يف الربنامج التدرييب ويطيب هلا أن تقدم لكم بطاقة تعريفية ملشارك يف الربنامج التدرييب

أوالً  :بيانات الربنامج التدرييب
اسم الربنامج التدرييب

املدرب

تاريخ االنعقاد

مكان االنعقاد

شريك النجاح املنفذ

اجلهة املستفيدة

د .حممد العامري

ثانياً :بيانات املشارك
االسم

معلومات عن املؤهل واخلربات والسابقة

اهلوايات واألنشطة االجتماعية

الدورات والربامج التدريبية اليت شارك فيها سابقاً

أهدافك من املشاركة يف الربنامج التدرييب

شعار حمفز لك خالل الربنامج التدرييب

رسالة تود إرساهلا لكافة املشاركني

 تعبئ هذه االستمارة لكافة املشاركني يف برامج مهارات النجاح للتنمية البشرية 
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( )5ضوابط وتعليمات املشاركة يف الربامج التدريبية
عزيزي الكريم  ،املشارك يف الربنامج التدرييب :
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ..
يطيب لابا يف مربارال الا ببان للتاليبة الوشبرية ولببركام الا بان مبابا مع نريفب ببا مبابا يف نورتابا ب أ البد نتلابي مب اهلل مع ن بدم لبا يرببا
املفيد و امللتع و نون إلبارك بتبليلال وضوابط الدورة التدريوية ونأمل ماا يف يفال موا تا علي املشاركة يف الدورة اإللتزام برا :
1ب مياع التدخني يف الصالة التدريوية مو يف رن ال و ممرال امل ر التدرييب .
2ب ال جيوز لللتدرب الغياب مكثر م  %10م ساعال الدورة و يف يفال غيابه مكثر م ذلا يبترب غري مستويف لشروط يفضور الربنامج التبدرييب
وال حيق له املطالوة بشرانة يفضور الربنامج التدرييب .
 3ب سيتم مخ ل طال وتوغرا ية للدورة و املتدربني لغرض التوثق يف موقبع مربارال الا بان  ) WWW.SST5.COMو يف مطووعبال و منلبة و
مبارض املؤسسة و يف كل ما م لأنه إبراز خدمال املؤسسة التدريوية عللاً بأناا نراعي الا اط التالية عاد عللية التوثيق :
1ب عدم تصوير املشاركال إال بالتاسيق و ق ضوابط اجملتلع و قيله.
2ب يلتزم ريق البلل مبرارال الا ان ببدم التصوير لغرض التصوير بل يكوع التصوير للتوثيق .
3ب سيتم يف ف كل صورة نرى منرا ال حتا ظ علي رونق التدري و املتدربني .
و يف يفال عدم رغوتا يف التصوير التوثي ي للدورة نرجو إبالغاا و إع كات ال متانع يف ذلا ارجو إكلال الويانال التالية :
) موا ق علي مع تظرر صوري ضل التوثيق اإلعالمي للدورة و حيق ملرارال الا ان االستفانة م تلا الصور يف توثيق الدورة و استخدامرا
يف موقبرا اإللكرتوني وعروضرا التدريوية يف البامل البربي .
4ب مياع التلفظ مبا يسئ إال مي جرة مو كياع و سياسة مو ث ا ة مو ملخاص مو نولة خارج إطار الدورة التدريوية .
5ب ال جيوز احلديث مو توزيع إي إعالع مو برلور نعائي ألي جرة تدريوية مو مدربني مو جرال مخرى مرلا كاع نشباطرا ناخبل البدورة التدريويبة مو يف
سياقرا مو يف رن اترا .
6ب ال جيوز مرامجة املدربني اآلخري مو اجلرال التدريوية احلكومية و اخلاصة مو االستخفاف برم مو اإلسامة إليرم .
7ب يف يفال يفاجتا للتصوير بكامريا اخلاص البد م إبالغ إنارة الدورة و اإلستئ اع م الشخص مو اجمللوعة الد تون تصوير ا .
8ب يف يفال رغوتا يف تس يل الدورة صوتيًا مو تس يل يديو ال بد م التاسيق مع إنارة الدورة و مخ موا ترم و حن يف البانة نسبد مبثبل ب ا
التوثيق و نريف به ط نرجو التاسيق مباا .
9ب ال جيوز جل االطفال إىل م ر الصالة التدريوية مطل اً يفتي ال يؤثر ذلا علي جمريال البللية التدريوية .
 10ب ال جيببوز جلب ميفببد األ ببران مرلبا كانببت صببفته مل بر الصببالة التدريويببة و الطلب ماببه يفضببور جبزم مب الببدورة مرلبا كانببت الظببروف ويف يفببال
رغوتا يف ذلا نرجو التاسيق املسوق مع إنارة الدورة .
11ب جراز اهلاتف اجلوال احمللول  /اخللوي  /الا ال ) وسيلة بالة لالتصال و التواصل إال منه غبري مريفب ببه مثابام سبري البدورة التدريويبة و هلب ا
نأمل ماا عدم استبلاله مطل ًا مُثاام الربنامج التدرييب و م امللك مع يكوع مما مغلق مو علي الصامت .
التوقيع :

أس م املتدرب :

التاريخ :

 تطبع هذا البيان ويوزع على كافة املشاركني يف الربنامج التدرييب ويطلب منهم توقيع العلم مبا فيه ومن ثم إعادة اإلستمارة للمدرب أو
منسق التدريب لتكون وثيقة معتمدة لقواعد السلوك للمشاركة يف الربنامج التدرييب 
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( ) 6شروط اجتياز الربنامج التدرييب
أوالً  :بيانات الربنامج التدرييب
د .حممد العامري

اسم الربنامج التدرييب

املدرب

تاريخ االنعقاد

مكان االنعقاد

شريك النجاح املنفذ

اجلهة املستفيدة

تنبيه  :احلضور فقط ال يعين اإلجتياز  ،فحتى حتصل على شهادة الربنامج التدرييب جيب أن جتتاز املعايري التالية .

ثانياً :شروط إجتياز الربنامج التدرييب

ت يتممن ا شارب من اجتياج ال نامه التدري
.1

يد من ةوفر الشرو و ال واي التالية فين

ور ا تدر ما ك يقل عن  %90من عدد ساعات ال نامه التدري مهما لانع الةرون ال

يقدمها ا تدر ور ا

يا ا تدر

دة ة ل ر جمموعها ال لامل ف ة ال نامه التدري

دة ةزيد عن  %5من ساعات ال نامه التدري ساعة ون

يقوة مدير ال نامه التدري يتوجين

طا ةبلين ؤولي لحمتدر ور ا ةواصل يا ا تدر

دة ةزيد عن  % 10من جمموع ساعات

ال لامل ال نامه التدري يت

ال نامه التدري

اجتياج ال نامه التدري فين نةاماع وك يت مبرين ي

اطلة ا تدر و شمار يمدة ةوفر شرو
ا من ا

وا شهادة اجتياج ال نامه

التدري .
 .2ؤس يب ن ا تدر لافة التمارين المحمية ال يطحلها مبن ا در ر طار ال نامه التدري .
 .3ؤس يشارب ا تدر ر التمارين الممحية لح نامه التدري ي مالية ما جمموعتن .
 .4ة اعل ا تدر ي كايية ما جمموعتن التدريلية .
 .5لحمدر و د

م ةقدير مد مشارلة ا تدر وفماليتن ويالتالي ؤ قيتن ر مبرين شهادة

ور

ال نامه التدري من عدمها و ل يبا عح البقا ا ريا السايقة .
 تطبع على ورقة  A3وتعلق يف مكان بارز داخل القاعة التدريبية ويف حال اجراء تعديل سيتم إشعار املشاركني مسبقاً 
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( )7اجلدول الزمين للربنامج التدرييب
أوالً  :بيانات الربنامج التدرييب
د .حممد العامري

اسم الربنامج التدرييب

املدرب

تاريخ االنعقاد

مكان االنعقاد

شريك النجاح املنفذ

اجلهة املستفيدة

ثانياً :عدد األيام والساعات التدريبية
عدد ال ات التدريلية ر

عدد الساعات التدريلية

اليوة الوا د

ر اليوة التدري
ساعات

ثالا ف ات ةدريلية

عدد ا ياة التدريلية

جمموع عدد الساعات التدريلية

 5ؤياة ةدريلية

 25ساعة ةدريلية

ثانياً :توزيع فرتات التدريب لليوم الواحد

ال لا ية

ال ة
الزمن

8

ا قدار

ساعن ون

البشا

ال

9 30-

10 - 9 30
ن

التدريلية اكوس

12 - 10
ساعتاس

ساعن
ال

اس ا ن

الثانية

ثانياً :أوقات الصالة ملدينة الرياض  -شعبان 1435 /هـ
ا

التدريلية

ر

ال ر

الةهر

الم ر

ا عر

المشا

26

3 34

11 56

3 17

6 46

8 16

27

3 34

11 56

3 17

6 46

8 16

28

3 34

11 56

3 17

6 46

8 16

29

3 34

11 56

3 17

6 46

8 16

12 30 – 12
ن

2 - 12 30

ساعن

اس ا ن +صالة

ساعن ون
ال

الةهر

التدريلية
الثالثة

االلتزام بالوقت
سر النجاح

 تطبع على ورقة  A3وتعلق يف مكان بارز داخل القاعة التدريبية ويف حال اجراء تعديل سيتم إشعار املشاركني مسبقاً 
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( )8استمارة التقييم اليومي للربنامج تدرييب
أوالً  :بيانات الربنامج التدرييب
اسم الربنامج التدرييب

املدرب

تاريخ االنعقاد

مكان االنعقاد

شريك النجاح املنفذ

اجلهة املستفيدة

اسم املتدرب ( اختياري )

تقيم يوم

د .حممد العامري

املوافق

/

/

ثانياً  :التقييم املعياري
أخي املتدرب  /أخيت املتدربة  :إن رأيك مهم جدًا يف تقييم مجيع عناصر العملية التدريبية  ،لذا نرجو منك تعبئـة هـذا النمـوذج بكـل حياديـة وجتـرد ،
شاكرين لك مساهمتك الفعالة يف تطوير العملية التدريبية  ( .ضع عالمة (  ) أمام اخلانة املناسبة حسـب وجهـة نظـرك علمـاً بـأن  تعـين مناسـب
و مناسب حلد ما   ،غري مناسب):

م

املوضوع

1

املدرب

2

املتدربني

البند

   سبب اختيارك غري مناسبة

بداية اجللسال التدريوية يف موعد ا
است وال املتدربني والتبارف بيارم
توضيح اإلرلانال والتبليلال
االستلاع لتوقبال املتدربني م اجللسة التدريوية
توضيح م داف الربنامج وموضوعاته الرئيسية
ل كاع يفديث املدرب متااس ًا و ماط يًا و سرالً يف تتوبه
املظرر البام لللدرب
ل بدم املدرب واث اً م نفسه و م قدراته
ل كاع صول املدرب و كللاته و املدرب واضحة و مفرومه لا
استخدام لغة اجلسد
جتا اللوازم اللفظية واحلركية
ل بسط املدرب املوضوع ممامكم بطري ة يفساة مت ولة
تش يع املتدربني علي املشاركة
التلك م املانة واستخدام األمثلة التطوي ية
إنارة املااقشال حباكة ومباجلة التبص للرمي
ت ديم التغ ية الراجبة لللتدربني
الت يد باحل يوة التدريوية
حما ظة املدرب علي الوقت
ل قابلت جلسال األسئلة ايفتياجاتا
ل لبرل بأع اجللرور كاع مست يواً لللدرب
ل تتفق األ داف التدريوية ويفاجاتا التدريوية
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مشاركتا يف األنشطة التدريوية
استفانتا م الربنامج
استفانتا م زمالئا

م

املوضوع

3

الوســـــــــائل
التدريبية

4

املــــــــــــــــادة
التدريبية

البند

   سبب اختيارك غري مناسبة

ل كانت الوسائل التدريوية املستخدمة مفيدة
تو ر األنوال التدريوية يف قاعة التدري
جونة املساعدال املرئية والوسائل التدريوية الد مت استبلاهلا
ائدة حمتويال الربنامج وحت ي ه لتوقباتا
وقت الربنامج ومدته
وضون ونقة صياغة األ داف وحتديد ا وارتواطه باملانة البللية
مشولية األ داف للل االل املبر ية واملرارية والوجدانية
تلوية األ داف اليفتياجال املتدربني
وضون املانة البللية وسرولترا
التسلسل والرتابط يف موضوعال املانة التدريوية
سالمة املانة التدريوية م مخطام الطواعة
سالمة املانة التدريوية م األخطام الاحوية
واقبية املوضوعال البللية وإمكانية تطوي را
الدقة البللية لللبلومال والويانال يف املانة التدريوية
يفداثة املبلومال والويانال يف املانة التدريوية
وضون األنشطة التدريوية وسرولة رلرا
ل كاع املوضوع و احملتوى البللي ذاته مثرياً لال تلام

5

البيئـــــــــــــة
التدريبية

ل سبة قاعة التدري مااسوة لب د اجللسال التدريوية
ل كانت الكراسي مرحية
ترتي امل اعد يف قاعة التدري
جونة التكييف يف قاعة التدري
مستوى الاظا ة يف قاعة التدري
مااسوة الطاوالل يف قاعة التدري
ل كانت اإلضامة جيدة

6

البوفيــــــــــه
واخلـــــدمات
الفندقية

ل كاع الوو يه اليوم مااسواً
ل كانت رتال االسرتايفة مااسوة
تو ر مياأ الشرب الوارنة علي طاولة املتدرب
تو ر علوة حمارم علي طاولة املتدرب
تو ر احللوى علي طاولة املتدرب
تو ري صالة اسرتايفة لللتدربني
نظا ة نورال املياأ
تو ر مصلي مااس ونظيف لألنام الصالة

7

اخلـــــــدمات

جونة اخلدمال اإلنارية والكانر اإلناري للربنامج مع املتدربني
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اإلدارية

جونة اخلدمال والتسريالل امل دمة لللتدربني
الت ديد واالبتكار يف اخلدمال اإلنارية للربنامج التدرييب
ل كاع موقع الدورة مااسواً

ثالثاً  :التقييم املفتوح

أوالً :مقرتحات ترى التنبه هلا يف اليوم التالي:

ثاني ًا  :إجيابيات ترى احملافظة عليها وتطويرها يف اليوم التالي :

ثالثاً  :رسالة تود إرساهلا للمدرب للتحسني يف اليوم التالي:

رابعاً  :رسالة تود إرساهلا إلدارة الدورة لتحسني يف اليوم التالي :

خامساً  :أمور أخرى حتب ذكرها :

 مالحظة  :الرجاء ملء االستمارة وتسليمها إىل املدرب أو موظف شريك النجاح أو املنظمني أو موظفي مركز التدريب  3-3

( )9استمارة تقييم برنامج تدرييب TRAINING EVALUTION FORM
Training program :

الربنامج التدرييب :

Date :

فرتة اإلنعقاد :
املدرب :



Trainer :

د .حممد العامري

الدرجات
RATING
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5
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ممتاز
Excellent

4

جيد جداً Very
Good

3

جيد
Good

2

متوسط
Average
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ضعيف
Poor

5

4

3

2

1































البند
التنظيم واملتابعة

Organisation & Follow up
Organisation and administration was efficient
Suitability of the course date , deys and timing
Suitability of the course venue / training hall
Staff at Success Skills were helpful and courteous
The course was well structured

طري ة اإلست وال و التس يل
تاريخ انب ان الدورة
مكاع انب ان الدورة
تباوع ومتاببة وعااية موظفو مرارال الا ان مثاام الدورة
كانت الدورة ماظلة ببااية

حمتويات الدورة

Content
The course was aimed at the right level for me
The course content met with my expectations
The length of the course was adequate

















تااس الدورة مع مستواي البللي والفكري





مدى اإلستفانة م مواضيع وحمتوى الدورة
املدة الزماية للدورة كانت كا ية

 املدرب/ التقديم

Trainer's Delivery
The training methods used were appropriate
The course was delivered in a clear, understandable
way
The training include sufficient practical exercises
The instructor was able to attract the attention
Enough time was given for feedback

Conclusion











مسالي التدري املستخدمة كانت متاوعة











ًتوصيل املبلومال واأل كار كاع واضحاً ومفيدا





















كلية ونوعية التطوي ال البللية











رص املااقشة واملشاركة بالرمي

احملصلة
تقيمك النهائي بشكل عام

General and Final Evaluation
What skill/s the course has imparted you that will help
improve your performance in the company ?

أ الدورة لتحسني مستوى منامك يف

Would you recommend this course to others ? Yes  NO 
Can you suggest any way in which the course could have
been improved ?
Is/Are ther any other course/s you are interested in studying
at Success Skills ? NO  Yes  , What particular course ?

@ البريد
الوظيفة

ما ي م م املرارال واملبارف الد مضا ترا
عللا ؟

ل كات تفضل الرتكيز مكثر علي جزم خاص م حمتوى الدورة ؟

Would you have like the course to have covered a particular
aspect in more depth ? NO  Yes  what particular topic ?

Your name
Email
Company

عرض املدرب ممتباً ولاناً لإلنتواأ

 ما و ؟،  إذا كاع نبم نبم

  ال أ الدورة ؟ نبم

 ال

ل تاصح زمالئا واآلخري حبضور

أ الدورة مست والً ؟

ل لديا اقرتايفال لتطوير

ل ترغ يف يفضور مي برنامج مي برامج مرارال الا ان التدريوية ؟
 اذكر ا ؟،  إذا كاع نبم،   نبم ال
االسم
رقم االتصال
جهة العمل

Contact
Position
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( )10استمارة استقصاء ختامي ألراء املشاركني يف برنامج تدرييب
عزيزتي  /عزيزي املشارك نتقدم لك بالشكر أجزله والتقدير أجله ملشاركتك يف الربنامج التدرييب التالي :
أوالً  :معلومات عن الربنامج التدرييب
اسم الربنامج التدرييب

د .حممد العامري

املدرب

تاريخ االنعقاد

مكان االنعقاد

شريك النجاح املنفذ

اجلهة املستفيدة

وحرص ًا منا على معرفة انطباعات املشارك ني بعد املشاركة يف الربنامج التدرييب والسعي لتطوير قدراتنا وضمان اجلودة  ،فإننا نأمل منكم التعاون معنا مبلء هذه اإلستبانة .
شاكرين ومقدرين لكم تعاونكم الكريم معنا .

ثانياً  :البيانات الشخصية  :هذا القسم اختياري وتوفري املعلومات سيعيننا ب التواصل معك بإذن اهلل
االسم

جهة العمل

مسمى الوظيفة

رقم هاتف العمل

رقم اهلاتف النقال

الربيد اإللكرتوني

ثالثاً  :املشاركة يف الربنامج ( فضالً ضع عالمة (  ) يف اخلانة املناسبة ):
1

هل كانت لديك الرغبة يف املشاركة يف الربنامج ؟

 نعم

 ال

رجاء يف حال (ال ) فسر :

2

هل سبق وأن شاركت يف برنامج مماثل ؟

 نعم

 ال

رجاء يف حال (ال ) فسر :

 نعم

 ال

3

هل مت إخبارك باملشاركة يف الربنامج قبل بدئه بوقت كاف
؟

رجاء يف حال (ال ) فسر :

رابعاً  :فعاليات الربنامج التدرييب ( فضالً بني مدى موافقتك ملا يلي بوضع عالمة (  ) يف اخلانة اليت تراها مناسبة يف اجلدول املقابل):
أ

كيف كانت حمتويات الربنامج التدرييب من حيث :
البند

م
1

صلتها بوظيفتك

2

تلبيتها ألهداف التدريب املطلوبة

3

مدى االستفادة من حمتويات موضوعاتها

4

تفاعل املشاركني مع حمتوى الربنامج

ب

كيف كان تنظيم الربنامج التدرييب من حيث :
البند

م
1

تاريخ انعقاده

2

اجلدول الزمين

3

مكان انعقاده

4

تنظيم عملية اإلسرتاحة

ممتاز
5

ممتاز
5

جيد جداً
4

جيد جداً
4

جيد
3

جيد
3

متوسط
2

متوسط
2

ضعيف
1

ضعيف
1
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غري مناسب
0

غري مناسب
0

ج

قدرات واستعداد قائد حلقات الربنامج ( املدرب ) :
البند

م
1

قدرة قائد احللقة ( املدرب ) على إدارة الربنامج وتوصيل املعلومات

2

تنويعه ألساليب التدريب

3

استخدامه ملعينات ( وسائل ) تدريبية متنوعة

4

تفاعل املشاركني مع قائد ( املدرب ) احللقة التدريبية

ممتاز
5

جيد جداً
4

جيد
3

متوسط
2

ضعيف
1

غري مناسب
0

خامساً  :املردود بعد التدريب:
1

ما هي أهم املعلومات واملهارات اليت أضافها الربنامج التدرييب إىل رصيد خرباتك بعد مشاركتك فيه ؟
أهم املعلومات

2

هل سيساعدك التدريب الذي أخذته يف أداء مهام وظيفتك بشكل أفضل ؟ ( فضالً ضع عالمة (  ) يف اخلانة اليت تراها مناسبة)
 نعم  ،يف هذه احلالة فض ًال وضح كيف ؟

3

 ال  ،يف هذه احلالة فضالً وضح ملاذا ؟

هل ستساهم يف توصيل هذه املعلومات اجلديدة واملهارات املكتسبة إىل زمالئك يف العمل ؟ ( فضالً ضع عالمة (  ) يف اخلانة اليت تراها مناسبة)
 نعم  ،يف هذه احلالة فض ًال وضح كيف ؟

4

أهم املهارات

 ال  ،يف هذه احلالة فض ًال وضح ملاذا ؟

املقرتحات واإلضافات

دون مقرتحاتك اليت ترى أنها مهمة لتطوير الربامج التدريبية بشكل أفضل
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( ) 11بيان باحلضور اليومي بدورة تدريبية
أوالً  :بيانات الربنامج التدرييب
اسم الربنامج التدرييب

املدرب

تاريخ االنعقاد

مكان االنعقاد

شريك النجاح املنفذ

اجلهة املستفيدة

اسم املتدرب ( اختياري )

اليوم

د .حممد العامري

املوافق

/

/

ثانياً :بيانات احلضور
م

االسم

وقت احلضور

التوقيع

ماليفظال

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

 تطبع بهذا البيان كافة أمساء املتدربني ويف حال غياب أو تأخر أحد املشاركني يم تعبئة استمارة ضبط احلضور له 
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( )12استمارة ضبط احلضور واالنصراف واألستاذان للمشاركني يف برنامج تدرييب
أوالً  :بيانات الربنامج التدرييب
اسم الربنامج التدرييب

املدرب

عدد ساعات الربنامج

نسبة الغياب املسموح بها

عدد أيام الربنامج

د .حممد العامري
عدد األيام املسموح بها

تاريخ االنعقاد

مكان االنعقاد

شريك النجاح املنفذ

اجلهة املستفيدة

عدد الساعات املسموح بها

ثاني ًا  :قسم خاص باملوظف املرشح ( يرجى تعبئة البيانات كاملة )
اسم املشارك

رقم اهلوية الوطنية

جهة العمل

هاتف املرشح

ثالثاً  :معلومات احلالة ( يرجى وضع عالمة (  ) يف اخلانة املناسبة )
غياب

1
السبب :
2

حضور متأخر

بتاريخ :

/

/

مقدار التأخر

وقت احلضور

 غري معروف  معروف  ،يف حالة معرفة السبب أذكره :

انصراف مبكر

السبب :

بتاريخ :

/

هل اعتذر

/

 نعم  ال

هل جتاوز النسبة

 نعم  ال

 غري معروف  معروف  ،يف حالة معرفة السبب أذكره :
استئذان

4

/

 غري معروف  معروف  ،يف حالة معرفة السبب أذكره :

السبب :
3

بتاريخ :

/

هل اعتذر

 نعم  ال

هل جتاوز النسبة

 نعم  ال

بتاريخ :

/

/

إىل الساعة

من الساعة

السبب :
انسحاب

5
السبب :

بتاريخ :

/

هل اعتذر

/

 نعم  ال

هل جتاوز النسبة

 نعم  ال

 غري معروف  معروف  ،يف حالة معرفة السبب أذكره :

رابع ًا  :معلومات عن الرصيد السابق
عدد أيام الغياب

عدد ساعات الغياب

عدد دقائق الغياب

الرصيد املتوفر

عدد إنذارات الغياب

عدد إنذارات التأخر

عدد ساعات اإلستذان

عدد أيام اإلستذان

عدد دقائق اإلستذان

احلالة بإجياز :

خامس ًا  :مصادقة املشارك
االسم

التوقيع

التاريخ

سادساً :خاص الستعمال إدارة الدورة ( يرجى وضع عالمة (  ) يف اخلانة املناسبة )


يقبل عذر املشارك



ال يقبل عذر املشارك

مالحظة ( اذكر السبب ) :
اخلتم

االعتماد


املدرب

التاريخ

التوقيع



مدير التدريب

التاريخ

التوقيع

 ترسل نسخة منه إىل جهة العمل وحيفظ نسخة يف ملف الربنامج التدرييب 
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( )13استمارة متابعة املتدربني وقياس العائد من التدريب
أوالً  :األهداف


ت ييم مثر البائد التد رييب علي املتدرب ومدى استفانته البللية م املشاركة بالدورة التدريوية .



مبر ة مدى تطويق املبلومال الد تل ا ا املشارك يف الدورة املاب دة وحتويلرا إىل مرارال تطوي ية وظيفية .



التبرف علي مثر الدورة يف مسار التطور الوظيفي لللتدرب ناخلياً وخارجياً .



متاببة متدر بي مرارال الا ان ال ي لاركو بدورة تدريوية وايفدة علي األقل وقياس البائد التدرييب عليرم لضلاع اجلونة .

ثانياً :جمال التطبيق


تطوق

أ اإلستوانة علي عياة عشوائية متثل كا ة املشاركني بدورال مرارال الا ان الساب ة والد ع دل عرب لركام الا ان .



تطوق

أ اإلستوانة ببد مضي لرر م ع د الربنامج التدرييب يفيث ترسل لللشاركني يف م رال عللرم وجتلع بشكل رمسي .

ثالثاً :طريقة اإلجابة
يرجي م املست ي الكريم تبوئة املبلومال البامة املدرجة يف اجلدول منناأ و الد ستبامل بسرية تامة يفيث مع اهلدف مارا توثيق املبلومال اخلاصة
باملست يوني كشرط م لروط تطويق االستوانال البللية وم ثم اإلجابة علي كا ة باون االستوانة و اً جملاالل قياسرا الرئيسية واألسئلة الفرعية املرتتوة
علي كل جمال وذلا م خالل وضع إلارة  ) ممام البوارة الد تااس املست ي ويف يفالة رغوة املشارك بكتابة مي رمي خاص به ميكاه م خالل املكاع
املخصص ل لا تدوياه .

شاكرين لكم سلفاً حسن التعاون وحرصاً من مؤسسة مهارات النجاح للتنمية البشرية على تطور خدماتها التدريبية وإضاء كافة املتعاملني معها .
اجلزء األول :املعلومات العامة
االسم األول

اسم املشارك

اسم األب

العائلة

اسم اجلد

رقم اهلوية الوطنية
املدينة

الدولة
 ذكر  أنثى

اجلنس

التخصص

الدرجة العملية
رقم اهلاتف

رقم اهلاتف احملمول

مفتاح الدولة
0

الربيد اإللكرتوني
اسم اجلهة
اإلدارة
جهة العمل

تصنيف

القسم

جهة العمل

املسمى الوظيفي
سنوات اخلربة

 أقل من  5سنوات

عدد الربامج التدريبية اليت تلقاها املشارك عموماً

 أقل من  3برامج

عدد الربامج التدريبية اليت تلقاها املشارك مبهارات النجاح حتديداً

 أقل من  5برامج

 10-5 برامج  أكثر من  10برامج

فرتة املشاركة بأحدث برنامج عقدته مهارات النجاح



خاصة



شخصي

 5-10 سنوات  أكثر من 10سنوات
 5-3 برامج  أكثر من  5برامج

نوع الربامج التدريبية اليت تلقاها املشارك من قبل مهارات النجاح



حكومية

 إدارية  تربوية  تقنية  مجاهريية
 أقل من  3أشهر

 12-3 أشهر  أكثر من سنة
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0

اجلزء الثاني :جماالت االستبانة وبنودها الفرعية
م

البند

اجملال

أوافق

ال أوافق

أوافق

ال أوافق

























4

ترتم مرارال الا ان بإنارة الزم اخلاص بتافي الدورة مبا يتفق مع خطة تافي الدورة









5

ياس م حمتوى الربامج التدريوية مع توقباتي ويفاجد الوظيفية والشخصية



ي دم حمتوى الربنامج التدرييب مبارف جديدة وماوعة تثري خرباتي احلياتية والبللية



ت دم مرارال الا ان لللشاركني كا ة التسريالل الالزمة لضلاع جنان الدورة التدريوية

1
2
3

6
7
8

مبا يفوق توقباترم

االنطباع

ختتار مرارال الا ان املدربني األكفام لت ديم الدورال التدريوية يفيث ميتازوع باملبر ة

العام عن

ويفس التواصل مع املتدربني

الدورة

انب ان ا

تطور
املهارات
الوظيفية

11
12
13
14
15

تطور املسار
الوظيفي

القدرات
العامة

18
19
20

العوائد
املادية













يتفق الربنامج التدرييب مع متطلوال وايفتياجال تطور املسار الوظيفي املست ولي









يبد الربنامج التدرييب متطلواً مساسياً لرتقيد وظيفياً









سيكوع ملشاركد بالربنامج التدرييب بإذع اهلل تأثرياً موالراً لرتقيد وظيفياً

والشخصية
بفضل اهلل ثم مشاركد يف الربنامج التدرييب يفدثت ببض التحسياال عي ببض املرام

























يسا م الربنامج التدرييب وحمتوا ا يف تلوية يفاجد االجتلاعية بشكل عام









سا م الربنامج التدرييب يف توسيع مداركي وتاشيط قدراتي وحتفيزي ملتاببة التبلم









يبزز التحاقي بالربنامج التدرييب إجيابياً صورتي ممام زمالئي واملسؤولني









يؤثر الربنامج التدرييب يف قرار التحسياال املانية الد تطرم علي نخلي الشرري

















يبزز الربنامج التدرييب عالقد الوظيفية مع زمالئي بالبلل









يبزز الربنامج التدرييب مرارال وقدراتي احلياتية بشا عام









بفضل اهلل ثم مشاركد بالدورال التدريوية تو رل لي رص علل مكثر تطورًا ناخل

االجتلاعية

كاع للربنامج التدرييب األثر املوالر يف توجيه رسائل الشكر والثاام والدعم املباوي املوجرة
لي

واملعنوية









يبزز الربنامج التدرييب مراراتي وقدراتي احلياتية بشا عام مما يسا م يف تبزيز مكاند

تطور









ماظلد وخارجرا

16
17

يابكس مثر حمتوى الربنامج التدرييب إجيابياً علي تطور وحتسني مراراتي الوظيفية

الوظيفية الد مقوم برا .

9
10

حترص مرارال الا ان علي متاببة يفضور كا ة املشاركني يف الدورة التدريوية طوال رتة

بشدة

بشدة

اجلزء الثالث :املقرتحات
تشكر مؤسسة مهارات النجاح للتنمية البشرية املستجيبني الكرام ونرحب بالرأي أو املقرتح املقدم من قبله والذي ملخصه :
التاريخ  ..................................................... ....... :التوقيع ...................................................... :
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( ) 14سجل رصد انطباعات املشاركني يف الربنامج التدرييب ( ماذا قالوا عن الربنامج التدرييب )
أوالً  :بيانات الربنامج التدرييب
اسم الربنامج التدرييب

املدرب

تاريخ االنعقاد

مكان االنعقاد

شريك النجاح املنفذ

اجلهة املستفيدة

اسم املشارك

املسمى الوظيفي

د .حممد العامري

جهة العمل

ثانياً  :التقييم املعياري

ال سب ل إنطواعببا عب الربنــامج التــدرييب لللببدرب الببدكتور حملببد البببامري  ،بالشببكل الب ي حتب مع
ضب ً
يظرر يف ت رير الدورة التدريوية علل ًا بأع الكللال البد سبتكتورا سبتظرر يف موقبع مربارال الا بان للتاليبة
الوشرية لتوضيح إنطواع املشاركني يف الربنامج التدرييب .

التاريخ :

اإلسم :

التوقيع :

 مالحظة  :الرجاء ملء االستمارة وتسليمها إىل املدرب أو موظف شريك النجاح أو املنظمني أو موظفي مركز التدريب
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