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 توقعات املتدربني





أٚ رىْٛ لبدسًا عٍٝ اإلٌمبء ٚ اٌزأث١ش فٟ ا٢خش٠ٓ أٚ رسعٝ ٌزط٠ٛش ِٙبساره , أْ رىْٛ ِذسثًب ِحزشفًب فٟ أٞ ِدبي

رذس٠ت ) فال ثذ ٌه ِٓ اٌزّىٓ ِٓ اٌّعٍِٛبد ٚاٌّٙبساد ٚ اٌمٕبعبد ٚ اٌسٍٛو١بد اٌزٟ ٠مذِٙب ٌه ثشٔبِح , اٌم١بد٠خ

 .، إْ ٘زا اٌجشٔبِح ثشٔبِح ِٙبسٞ ٠ٙذف إٌٝ ثٕبء اٌمذساد اٌم١بد٠خ فٟ اٌّمبَ األٚي(اٌّذسث١ٓ
 

  عٍٝ %80 ٚثٕسجخ ٌٍّذسة إٌّٙدٟ اٌعٍّٟ اٌزأس١س عٍٝ %20 ثٕسجخ ٠شوض اٌزذس٠جٟ اٌجشٔبِح ٘زا إْ

 اٌّشبسن رمذ٠ُ عٍٝ اٌزشو١ض خالي ِٓ اٌزطج١م١خ اٌّٙبساد ٚر١ّٕخ رى٠ٛٓ عٍٝ رٙذف اٌزٟ اٌع١ٍّخ اٌزطج١مبد

 فش٠ك ِٓ اٌّجبششح اٌشاخعخ ٌٍزغز٠خ ٚرٍم١ٗ ٚرم١١ّبد الخزجبساد ٚخضٛعٗ اٌع١ٍّخ اٌزطج١مبد ِٓ وج١شح ٌّدّٛعخ

 اٌزذس٠ت

 

 ح١ث (رخصصىُ ِدبي وبْ ِّٙب)  ٌٍزذس٠ت اٌع١ٍّخ ٚاٌطشق  األسبس١خ اٌّٙبساد اٌّذسث١ٓ رذس٠ت ثشٔبِح ٌىُ مذ٠َ

 فٓ ٚر١ّٕخ ,اٌزذس٠ج١خ ٚاٌّحز٠ٛبد اٌحمبئت ثٕبء ٚ األ٘ذاف ٚإعذاد اٌزذس٠ت ثأسبس١بد اٌزعش٠ف عٍٝ اٌجشٔبِح ٠شوض

 لٛاعذ اٌّشبسوْٛ ف١زعٍُ اٌزذس٠ج١خ اٌع١ٍّخ إلداسح ثىُ ٠ٕزمً ثُ ,اٌجشاِح رٕف١ز ٚاسزشار١د١بد ,االرصبي ٚ اإلٌمبء

 اٌزذس٠ت ٌذٚساد اٌّب١ٌخ ٌٍذساسبد ثبإلضبفخ ,اٌزس٠ٛك رفع١ً ٚ اٌّىبْ ٚرد١ٙض اٌزسد١ً ٚإداسح اٌفعبي اٌّذسة

 

 اٌّصغش اٌزذس٠ت إسزشار١د١خ رفع١ً ف١ٗ ٠زُ رذس٠جٟ ِشغاًل ٠ىْٛ ألْ ٌٗ خطظ اٌزذس٠جٟ اٌجشٔبِح ٘زا
Microteaching ٛ٘ٚ اٌزذس٠ج١خ ٌٍج١ئخ ِشبثٙخ رذس٠ج١خ ث١ئخ فٟ اٌّذسث١ٓ ٌزذس٠ت فعبي أسٍٛة   

 

 اهدافةحمتوى برنامج التدريب و 





 التعليمالتدريب و 
 ما لفرم بينهما



 (1)ورلة عمل 

 

حدد مع زمالء المجموعة الفرق بين التعليم و  

 التدريب  

 

 دلائك 5





 اهمية التدريب



 اطراف التدريب/عناصر 







 2ورقة عمل 









 انواع املدربني 



































 (3)ورقن عول 

تاستخذام طزيقة العصف الذهني عذد هع سهالء  

الوجوىعة الصفات التي يجة اى يتحلى تها الوذرب 

 الوتويش

 (دقائق 5)







 احلواجس النفسية اليت تعيل املدرب 



 اخلىف مصادره وأنىاعه وطرق التخلص منه•

 القلق والتىتر أثناء اإللقاء وكيفية التخلص منه•

 اخنفاض الثقة بالنفس وكيفية عالج ذلك•

 



   
 

 .....بـطزق كضز احلواجش واهيت تعزف 
 (Ice Breakingكضارة اجلويد  ) 

 

 أثٕبء اٌع١ٍّخ اٌزذس٠ج١خ ٚاٌزع١ّ١ٍخ  
 

 

 بداية قوية هالنطالقة Hot Pointاهنكطة اهضاخنة  – 1
   

 .  اهعزض اهكصصي  – 2
 

 .اعزف سًيوم  – 3
 

 (.أصئوة املناقشة)اهضؤاي املباشز  – 4
 

 .اهعصف اهذهين  – 5
 

 .األهغاس  – 6
 

 4MATأصووب  – 7
 

 رىّٓ أ١ّ٘خ 

 وسبسح اٌد١ٍذ

 فٟ وسش حبخض اٌش٘جخ

 ٚاٌخٛف ِٓ اٌّذسة

 ٚاٌّزذسة

 ٚثٕبء األٌفخ 
 ث١ُٕٙ



 

 

 

 

 
 اهتخوص ًن اهنكطة اهضاخنة وبناء االهفة بينم وبني اجلٌوور  ؟ - 1
 

 ؟( املتعوٌون  –املتدربون ) ثٍ ًعزفة كيف يفلز مجوورن  - 2
 

 ؟( املتعوٌون  –املتدربون ) ثٍ اهتعزف عوى مجوورن   – 3
 
 
 

 

 

 

 

 
 



 
 (تعشيش وظيفتم كٌدرب حمرتف ) ًن خالي : تذكز اهبداية تلون 

 
 

 ِعشفخ خّٙٛسن ؟ - 2اٌخشٚج ِٓ إٌمطخ اٌسبخٕخ ٚثٕبء األٌفخ ث١ٕه ٚث١ٓ اٌدّٙٛس  - 1

 ( اٌدّٙٛس)ِعشفخ و١ف ٠فىش اٌّزذسثْٛ  - 3  

 
   كيف جتذب انتباهوٍ ًن خالي 

حمبئك ( ) ِعٍِٛخ غشث١خ ( )رعش٠ف اٌّث١ش( )عشض اٌّجبشش= ) (أصووب كضز احلواجش)

 (ٔشبط ٚرّبس٠ٓ( )اٌغبص( )ٚإحصبئ١بد
 

 
 اال٘زّبَ ثسشد اٌّبدح اٌزذس٠ج١خ دْٚ رفُٙ حم١مخ خّٙٛسٖ؟؟؟؟ اكرب خطأ يزتلبى املدرب

 

 

 ً٘ لّذ ثىسش اٌحٛاخض ث١ٕه ٚث١ٓ خّٙٛسن ٌٚىٓ لجً رٌه ث١ٕه

 ٚث١ٓ ٔفسه ٚرغٍجذ عٍٝ اٌشعٛس ثبٌش٘جخ ٚاٌخٛف ٚاٌزٜ س١خٍصه ِٓ إٌمطخ اٌسبخٕخ ؟

 
بأصووب كضارة اجلويد وفم احلاهة وسش اٌحٛاخض ٚاٌزٜ ٠عشف )  احلى فى اصووب

 ( اهذهنية
 

 



 

 

 
 
 

 متزين هوتفلري
 

 ًضتخدًا اصووبم اخلاص  متثيوىدور  باداءقٍ  
هلضز حواجش اهزهبة بينم وبني اجلٌوور ًن خالي اصووب كضارة اجلويد 

 ًضتخدًا فن احياء اهضوطة واهكوة واهصورة اهذاتية 
  

 اصووب كضارة اجلويد وفم احلاهة اهذهنية   ًاهو
 هوتغوب عوى اهنكطة اهضاخنةاهذى صتتبعى عند قياًم بعٌوية اهتدريب 

 
   





















 شهرا جسيال لهم
 طاب يومهم  


