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 23/02/2018-19  وع األول ـــــــاألسب
  التدريبساسيات أ

 

 

 02/03/2018 – 26/02 األسبوع الثاني
 التدريب الحديثةأساليب و  االبتكار مهارات 

 

 
 
 

 
 الفترة األولى

9:00   -10:15 

حة األولى
سترا

اال
 

10:15   
-

10:45
 

 الفترة الثانية

10:45  -12:00 

حة الثانية
سترا

اال
 

12:00   
 - 

12:30
 

 الفترة الثالثة

12:30 - 13:45 

 تعلم الكبار ونظرية التحفيز طرق ومناهج التدريب التدريب والتنمية البشرية االثنين

 الثالثاء
 تحديد االحتياجات التدريبية

 )التحليل(

 االحتياجات التدريبيةتحديد 

 )املستويات(

إعداد وصياغة األهداف 

 السلوكية

 إعداد الحقيبة التدريبية تصميم املحتوى التدريبي األربعاء
تخطيط وإدارة الجلسات 

 التدريبية

  التدريب أساليب طرق و   التدريب أساليب طرق و  الخميس
 التدريبمهارات اختيار أساليب 

   وتطبيقات عملية

 مهارات العرض والتقديم مهارات االتصال الفعال ديناميكية عمل املجموعة الجمعة

 
 

 الفترة األولى
9:00    - 10:15 

حة األولى
سترا

اال
 

10:15   
 - 

10:45
 

 الفترة الثانية
10:45  - 12:00 

حة الثانية
سترا

اال
 

12:00   
 - 

12:30
 

 الفترة الثالثة
12:30 - 13:45 

 االثنين
 ما الحاجة إلى اإلبداع واالبتكار 
 في أساليب التدريب الحديثة؟

 التدريب املعتمد على الدماغ
 اليوم التدريبي الذكي
 والعملية االبداعية

 الثالثاء
 االبتكار في العملية التدريبية
 واستغالل الخرائط الذهنية

 برنامج العصف الذهني الذكاءات املتعددة والتدريب

 األربعاء
برنامجي األسئلة الفعالة وسكامبر 

 لتطوير البرامج التدريبية
التحديات التدريبية املتوقعة 

 وأنماط املتدربين  
استراتيجية الذكاء العاطفي 

 للتدريب االحترافي

 أساليب التدريب النشط تدريبية حديثة أساليب وألعاب الخميس
أنماط املدربين وخصائص 

 املدرب املثالي  

 أخطاء شائعة في التدريب الجمعة
األساليب الحديثة لتقييم عملية 

 التدريب وقياس عائده
 أخالقيات مهنة التدريب

 الجدول الزمني 
 المتقدم البرنامج التدريبي التخصصي

 مشروعات الصغيرة والمتوسطةتدريب المدربين في مجال ال
 
 
 



 

  II 
 

 23/03/2018-19 األسبوع الثالث
 املشروعات الصغيرة واملتوسطةو ريادة األعمال التدريب في مجال أساليب 

 

 
 30/03/2018-26الرابع األسبوع 

 عملية في مجال املشروعات الصغيرة واملتوسطة تدريبية تطبيقات
 

 

 
 الفترة األولى

9:00   -10:15 

حة األولى
سترا

اال
 

10:15   
-

10:45
 

 الفترة الثانية
10:45  -12:00 

حة الثانية
سترا

اال
 

12:00   
 - 

12:30
 

 الفترة الثالثة
12:30 - 13:45 

 االثنين
فلسفة املشروعات الصغيرة 
 واملتوسطة واالبتكار واالبداع

مفهوم وأهمية املشروعات 
 الصغيرة واملتوسطة 

خصائص املشروعات الصغيرة 
املتوسطة والتحديات التي و 

تطبيقات تدريبية -تواجهها
 عملية

 الثالثاء
التدريب حول تأسيس أساليب 

املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
 والقرار االستثماري 

التدريب حول تأسيس أساليب 
واملتوسطة املشروعات الصغيرة 

 والقرار االستثماري 

التدريب حول تأسيس أساليب 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة 

 والقرار االستثماري 

 األربعاء

التدريب في مجال أساليب 
دراسات الجدوى للمشروعات 
الصغيرة واملتوسطة وتطبيقات 

 عملية

التدريب في مجال أساليب 
دراسات الجدوى للمشروعات 

واملتوسطة وتطبيقات الصغيرة 
 عملية

التدريب في مجال أساليب 
دراسات الجدوى للمشروعات 
الصغيرة واملتوسطة وتطبيقات 

 عملية

 الخميس

التدريب في مجال أساليب 
دراسات الجدوى للمشروعات 
الصغيرة واملتوسطة وتطبيقات 

 عملية

التدريب في مجال أساليب 
دراسات الجدوى للمشروعات 

واملتوسطة وتطبيقات الصغيرة 
 عملية

التدريب حول مهارات أساليب 
إعداد خطة العمل للمشروعات 

 الصغيرة واملتوسطة   

 الجمعة
تشغيل املشروعات الصغيرة 

واملتوسطة والعمليات االدارية 
 وتطبيقات عملية  

التدريب في مجال  أساليب 
تسويق املشروعات الصغيرة 

 واملتوسطة

التدريب حول مهارات أساليب 
تقييم وتطوير املشروعات 
 الصغيرة واملتوسطة   

 
 الفترة األولى

9:00   -10:15 

حة األولى
سترا

اال
 

10:15   
-

10:45
 

 الفترة الثانية
10:45  -12:00 

حة 
سترا

اال
الثانية

 

12:00   
 - 

12:30
 

 الفترة الثالثة
12:30 - 13:45 

 االثنين

التخطيط االستراتيجي 
لمشروعات الصغيرة ل

تطبيقات تدريبية  - واملتوسطة
 عملية

طاع مهارات تحليل واقع ق
املشروعات الصغيرة واملتوسطة 

 تطبيقات تدريبية عملية -

خرائط االستثمار واملشروعات 
تطبيقات  - الصغيرة واملتوسطة

 تدريبية عملية

 الثالثاء
التدريب حول مهارات أساليب 

تحديد االحتياجات التمويلية 
 واختيار مصادر التمويل

تمويل املشروعات الصغيرة 
تطبيقات تدريبية -واملتوسطة 

 عملية

التدريب حول الدعم أساليب 
الفني للمشروعات الصغيرة 

واملتوسطة وتطبيقات تدريبية 
 عملية

 األربعاء

التدريب حول حاضنات أساليب 
األعمال واملشروعات الصغيرة 
واملتوسط وتطبيقات تدريبية 

 عملية

التدريب حول بيئة أساليب 
االستثمار واملشروعات الصغيرة 

 واملتوسطة 

متطلبات وسياسات تنمية 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة 

 تطبيقات تدريبية عملية -

 الخميس
تطبيقات عملية حول استخدام 

التدريب املختلفة أساليب 
 وعروض املتدربين

تطبيقات عملية حول استخدام 
التدريب املختلفة أساليب 

 وعروض املتدربين

تطبيقات عملية حول استخدام 
التدريب املختلفة أساليب 

 وعروض املتدربين

 الجمعة
تطبيقات عملية حول استخدام 

املختلفة التدريب أساليب 
 وعروض املتدربين

تطبيقات عملية حول استخدام 
التدريب املختلفة أساليب 

 وعروض املتدربين

تطبيقات عملية حول استخدام 
التدريب املختلفة أساليب 

 وعروض املتدربين


