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 مهارات تصميم وإعداد وتقييم الحقائب التدريبية

 
 :أهداف البرنامج التدريبي

 وفق  تصمٌم وإعداد وتقٌٌم الحقائب التدرٌبٌة تنمٌة معارف ومهارات واتجاهات المشاركٌن فً مجال
 .وفاعلٌة اجات التدرٌبٌة لمنظماتهم بكفاءةالمعاٌٌر العالمٌة و ربط ذلك بتحقٌق االحتٌ

  بمفهوم الحقائب التدرٌبٌة الحدٌثة.التعرٌف 

  .إدارك أهمٌة وجود الحقائب التدرٌبٌة، وتطوٌر األدوات التدرٌبٌة الملحقة بالحقٌبة 

  رفع كفاءة تقٌٌم الحقائب التدرٌبٌة ومالمستها الحتٌاجات الشركة 

  ممارسة خطوات تصمٌم الحقائب التدرٌبٌة 

  التدرٌبٌة.تقدٌم منهج عملً وبسٌط لطرق إعداد الحقائب 
 

 محاور البرنامج:

 أهمٌة التدرٌب ـ مجاالته ، عالقته بالتنمٌة اإلدارٌة ، مكونات  :المدخل المتكامل للعملٌة التدرٌبٌة
 .رٌب الفعال ، التدرٌب والتعلٌمالعملٌة التدرٌبٌة ، أسس التد

 الحقائب التدرٌبٌة ، ؟ ، أهمٌة رٌبٌة ، لماذا الحقائب التدرٌبٌةمفهوم الحقٌبة التد: مفهوم الحقٌبة التدرٌبٌة
وٌات وهٌكل الحقٌبة ، محت  ، متى وكٌف نعتمد على الحقائب الجاهزة ؟  أنواع الحقائب التدرٌبٌة

 .التدرٌبٌة

 محتوٌات وهٌكل الحقٌبة ونات األساسٌة للحقٌبة التدرٌبٌةالمك: المكونات األساسٌة للحقٌبة التدرٌبٌة ،
 .الحٌوٌة فً الحقٌبة التدرٌبٌةت ، المتغٌرا IMASالتدرٌبٌة مع مصفوفة 

 خطوات بناء وتصمٌم الحقٌبة التدرٌبٌة ، أسس إعداد الحقائب ، تحدٌد : أسس إعداد الحقائب التدرٌبٌة
الوقت المحدد للتدرٌب ، معاٌٌر تجمٌع وتنظٌم محتوى التدرٌب ، أهداف البرنامج ، دلٌل البرنامج ، 

تدرٌبٌة المستخدمة ، التصمٌم ومرحلة البناء ، تحدٌد األسالٌب التدرٌبٌة المستخدمة ، الوسائط ال
 ة.تدرٌبٌ محتوى الحقٌبة إلى وحدات المواضٌع والمراجع المستخدمة ، تقسٌم

 اختٌار   مفهوم األدوات التدرٌبٌة ، أنواع األدوات التدرٌبٌة : األدوات التدرٌبٌة للحقائب التدرٌبٌة ،
األدوات و المساعدات التقدٌمٌة ، تصنٌف الوسائل التقدٌمٌة ، األدوات التدرٌبٌة ، كٌفٌة االستفادة من 

، أضافة المؤثرات ” Power Point“مهارات برنامج الحاسب اآللً ) برنامج العروض التقدٌمٌة 
، تغٌٌر الخلفٌات  التى توزع مع العرض التقدٌمى(الخاصة ، طبع العرض التقدٌمى )النشرات 

 .ح لكٌفٌة عرض المعلومات.( ، نصائ)األلوان و التصمٌمات..

 مراحل اإلعداد والكتابة ، كتابة المذكرة وطرق التدعٌم ،  :لةمراحل لبناء الحقٌبة التدرٌبٌة الفعا
 .خرا  ، تارٌ  الحقٌبة التدرٌبٌةالتصمٌم الفنً واإل

 :5×5أو أسلوب  7×7تقنٌة المخطط الزمنً وأسلوب تقنٌات فنٌة فً تصمٌم وإعداد الحقائب التدرٌبٌة 
 .فً تصنٌف األدوات التدرٌبٌة K.S.A، تقنٌة 

 التغذٌة الراجعة و دورها فً تفعٌل عملٌة التعلم : مهارات التقوٌم والتغذٌة والراجعة للحفائب التدرٌبٌة
قوٌم و قٌاس األثر الذاتً النشط و سبل استخدامها بشكل إٌجابً فً التحسٌن لمستوى األداء ، طرق ت

و اآلنً والبعدي لمنظومة التدرٌبً للعرض التقدٌمً و تصمٌم استمارات وأسالٌب التقوٌم القبلً 
 .التدرٌب

  عد فً رفع ٌتم تزوٌد المشاركٌن بنماذ  تستخدم فً تصمٌم وإعداد الحقائب التدرٌبٌة وتسا: النماذ
 كفاءة العرض التقدٌمً

  عقد ورش تطبٌقٌة مٌدانٌة 
 
 


