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 الدبلوم التربوي لتأهيل األساتذة الجامعيين

Educational Diploma for University Teacher's 

Rehabilitation (EDUTR)   

 حظ التأهيل التربوي من قبل( )خطة خمسية لتأهيل من لم يحالفه

 "قائد عصري ومتجدد "إليجاد أستاذ جامعي

 مقدمة 

السػميـ مػماـ أمػاف لعمميػب تربويػب وتعميميػب  يالتعميمو بات مف المؤكد أف التأهيؿ التربوي  
تربويػػب وتعميميػػب ى عنػػ  عنيػػا عمميػػب ناجحػػب ويريػػدة يػػي مارجاتيػػاي وهػػي ركيػػمة أساسػػيب لممارسػػب 

النػور الػػ ي  ـ يمتمػػؾمػف أجػؿ تحقيػػؽ أهػداؼ تمػػؾ العمميػب وعاياتيػػام ومػف لػـ يمتمػػؾ  لػؾ التأهيػػؿ لػ
 ماالطموحب مني وباامب ييديه سبؿ الوموؿ لتمؾ األهداؼ والغايات

رمػػػب التأهيػػؿ أدنػػػا  دراسػػػتيـ لػػػـ ت ػػت  ليػػػـ ي مػػػف مػػػف أجػػػؿ تأهيػػؿ البرنػػام لػػ اي جػػػا  هػػػ ا  
و لػؾ  يقػوة وكاػا ة وادتػدارب التعمػيـيب بمدابب يرمب لتمكينيـ مف ممارسب العمميب التربويب و كاديماأل

 مدشيادة دبموم تربوي ُمعتمي من  عم  إدرها الطالب المعمـ  عام تدريبيلمدة 
 الموضوعات 

 مالحظات عدد الساعات التدريبية الموضوع ـ
سيتـ التدريب مف  6 عمـ ناس النمو 1

االؿ تقسيـ المتدربيف 
إل  مجموعات عمؿ 

بؤريبي تضـ كؿ 
( 4-3مجموعب مف )

متدربًاي وأى يميد عدد 
أيراد الدورة التدريبيب 

( متدربًا يقط 15)
لضماف كاا ة األدا  
 وجودة المارجاتم

 6 المحب الناسيب 2
التربوي المغناطيسي القائد؟                  مف هو األستا  الجامعي 3

 التربوي القائد( )األدوار العمريب المتجددة لألستا 
21 

دارة ال اتالجامعي التاطيط التربوي والتعميمي  4  21 الاعاؿ وا 
 21 الااعمبالجامعيب المايب والبيئب اإلدارة  5
 21 الجامعي استراتيجيات وأساليب التعميـ والتعمـ 6
التعميـ ألنماط تعمميب ماتمابي وجودة األدا  بمراعاة الاروؽ  7

 الارديب بيف الطمبب
21 

 21 وتقنياتهالجامعي وسائؿ التعميـ والتعمـ  8
 6 تطبيقات اىست كار الاعاؿ 9



 21 القرا ة السريعب 11
 21 واىتجاهات التربويباكتساب القيـ  11
 21 اىتماؿ والتوامؿ والتأدير التربوي  12
 21 بنا  اىاتبارات حسب جدوؿ المواماات 13
 6 متعب؟!الجامعي كيؼ نجعؿ مف التعميـ  14
 21 البحث اإلجرائي وتطبيقاته التربويب والتعميميب 15
 21 اإلحما  التربوي 16
 21 وموضوعيًاي والمساهمب يي تطويرها تحميؿ المناه  سيميائياً  17
 21 اىستادامات التربويب والتعميميب لمحاسوب واإلبحار يي اإلنترنت 18
 21 العقاب التربوي 19
 21 والتعميمي الاعاؿ لقياس والتقييـ والتقويـ التربويا 21
 21 ي وتطوير ددراته ومياراتهآليات التقييـ ال اتي لألستا  الجامعي 21
 والتعميميب التربويب العمميب يي المجتمعيب المشاركب 22

 (والتعميميب التربويب العمميب يي األمور وأوليا  المحمي المجتمع توظيؼ)
21 

 21 نما ج عالميب يي التأهيؿ التربوي والتعميمي 23
 21 التنميب التربويب والتعميميب الم ستدامب 24
 21 التربويب والتعميميب بيف الوادع والمتودعاآليموي وجودة العمميب  25
 

 ساعة تدريبية  312                                                      : مجموع الساعات
 

 الرؤية  (Vision) 

 .مؤهلتربوي جامعً التأهٌل التربوي خارطة طرٌق ال غنى عنها من أجل إٌجاد كادر 

 

 ( الرسالةMessage) 

ألخذ بٌدهم ووضعهم على جادة الطرٌق الفهم حظ التأهٌل من قبل من للم ٌحمساعدة من 

 التربوي السلٌم والفعال.

 

 المهام (Missions) 

( لتأهٌل جمٌع من لم ٌحالفهم حظ خطة خمسية) م 0102-10-10تاريخ: الوصول ب

 .المدارس والمعاهد والكليات والجامعات :فًمن األساتذة التأهٌل 



 نموذج فكرة المشروع المقترح
 

 

 اسم المؤسسة: 
 

 شركة المسار الطالبي لمتدريب وتنمية الموارد البشرية

  كود المشروع

 عنوان المشروع

 الدبموم التربوي لتأىيل األساتذة الجامعيين
Educational Diploma for University Teacher's 

Rehabilitation (EDUTR)   
 (المؤىمين تربوياً )خطة خمسية لتأىيل األساتذة غير 

 
 ثالثة شيور ونصف؛ بواقع خمسة ساعات يوميًا؛ خمسة أيام أسبوعياً  المدة الزمنية

 لممتدرب الواحد ( ألفان وسبعمائة وخمسون دينار ليبي0552) التكمفة المالية
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 عنوان المؤسسة:
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 دور أرضي، -الخطوط الميبيو

 مقابل مسجد كرواط –جنزور  -0

  922597271-218+ 213338024-218+ ىواتف الشركة:
 

 البريد الكتروني:
 

ex.manager@massar.com.ly 

شركة المسار الطالبي  صفحة فيسبوك: Massar.com.ly إلكترونيموقع 
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 جميع الجيات الرسمية جية تسجيل المؤسسة:
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 بمتابعة المشروع:

 مدير تنفيذي  المسمى الوظيفي د. فوزي أبو عوده
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 . وصف ممخص لممشروع:1
  

 األستاذة الجامعيين تأىيل كادر اسم المشروع: 

  المناطق المستيدفة:  فترة المشروع:

عدد المستفيدين بشكل  مجموعة من األساتذة الجامعيين الفئات المستيدفة:
 مباشر:

- 
- 

  الموازنة الكمية لممشروع:
الموازنة المطموبة 

 لممشروع
 

 األساتذة الجامعيينن كفاءة عالية م يذ تعميمي كادر تربوي إيجاد اليدف العام لممشروع:
 األىداف الفرعية

األنشطة الرئيسية التي تحقق 
 وسائل الفحص أو التحقق النتائج المتوقعة اليدف الفرعي

  اإلدارةالتنسيق مع  .1
كشوفات إلعداد 
المتدربين من بأسماء 

 الفئات المطموبة

لقددددددوائم إعددددددداد الكشددددددوفات وا .1.1
 .بأسماء األساتذة الجامعيين

لحصدددول عمدددى كشدددوفات ا
 بأسددددددددددددددماء األسدددددددددددددداتذة

 المرشحين لمتدريب  

مددن خددالل اسددتالم الكشددوفات  -
الالزمدددددة والتأكدددددد مدددددن اكتمدددددال 

 البيانات 

لكشددددددوفات والقددددددوائم إعددددددداد ا .1.0
من جميع  - بأسماء األساتذة
المرشدددددددحين  –التخصصدددددددات 

لمتددددددددددريب فدددددددددي المشدددددددددروع 
 .لتنسيق مع اإلدارةبا

خبراء فريق التنسيق مع  .0
ة وخبراء الشراك

والمختصين المؤسسة 
من كوادر جامعية 

لتحديد مواضيع البرنامج 
 التدريبي 

عقد ورشة العمل التحضيرية مع  .0.1
 ذوي االختصاص

تحديد المواضيع التي سوف 
تدددددددددرج ضددددددددمن البرنددددددددامج 

 التدريبي بشكل نيائي 

 مف االؿ التقرير النيائي لمورشب -

تحضدددددددددير المدددددددددادة التدريبيدددددددددة  .0.0
فريددددددق بالتنسدددددديق مددددددع خبددددددراء 

 كةالشر 

تددوفر مددادة تدريبيددة مفصددمة 
 لكل برنامج تدريبي 

مػػػػف اػػػػالؿ تسػػػػمةـ نسػػػػ  مطبوعػػػػب  -
لكترونيػػػػػب واييػػػػػب لكػػػػػؿ مػػػػػادة عمػػػػػي  وا 

(CD) 

 

 

 
 

 إعداد الخطة التدريبية .3

 
توزيددددددع المشدددددداركين إلددددددى     .3.1

 مجموعات حسب التخصصات 

تددددوفر كشددددوفات بأسددددماء 
 المتدربين موزعين إلى

) ____ مجموعددددددددددددددة (  
 معممين 

مػػػػػػػف اػػػػػػػالؿ الحمػػػػػػػوؿ عمػػػػػػػ   -
نسػػػػػاب ورديػػػػػب وأاػػػػػر  إلكترونيػػػػػب 
بأسػػػما  المشػػػاركيف مػػػومعيف إلػػػ  

 مجموعات 
تقسدددددديم المدددددددربين عمددددددى     .3.0

مجموعددددددات حسددددددب البددددددرامج 
 التدريبية 

تددددوفر كشددددوفات بأسددددماء 
المدددددربين مددددوزعين عمددددى 

 المجموعات التدريبية

مػػف اػػالؿ الحمػػوؿ عمػػ  نسػػاب  -
ورديػػػػػػب وأاػػػػػػػر  إلكترونيػػػػػػب بأسػػػػػػػما  
 المدربيف مومعيف عم  المجموعات 



تقسدديم مدددة المشددروع إلددى     .3.3
فتددددددددددرات زمنيددددددددددة لتدددددددددددريب 
المجموعددددات بددددالتزامن ) كددددل 

 منطقة عمى حدة (.

تدددددددددوفر خطدددددددددة زمنيدددددددددة 
لممشدددددروع موضددددد  فييدددددا 
تفاصيل البرنامج التدريبي 

 –الددددددورة  –)المجموعدددددة 
المددددة الزمنيدددة  –المددددرب 
 لمدورة (

مػػػػػػػف اػػػػػػػالؿ الحمػػػػػػػوؿ عمػػػػػػػ   -
نسػػػػػاب ورديػػػػػب وأاػػػػػر  إلكترونيػػػػػب 

 باطب ممنيب لمبرام  التدريبيب 

إعداد استبانو التقييم  .4
 القبمي والبعدي 

(Pre & Post -

evaluation ) 

تصميم استبانة التقييم القبمدي  .4.1
 والبعدي 

الحصدددددول عمدددددى نمدددددوذج 
اسدددددتبانو التقيددددديم القبمدددددي 

 والبعدي بصورة نيائية 

مػػػػف اػػػػالؿ الحمػػػػوؿ عمػػػػ   -
لكترونيػػب مػػف  نسػػاب ورديػػب وا 

 نمو ج اىستبانب 
 
 

توزيددع اسددتبانة التقيدديم القبمددي  .4.0
عيندددددة مددددددن والبعددددددي عمدددددى 
   األساتذة الجامعيين

وصددول نمددوذج االسددتبانة 
عمددى العينددة المختددارة مددن 

 الجامعييناألساتذة 
بمدي جمع اسدتبانات التقيديم الق .4.3

والبعددددددددددي مدددددددددن األسددددددددداتذة 
 بعد تعبئتيا الجامعيين

الحصددددددول عمددددددى تقيدددددديم 
نيدددددائي لممشددددداركين فدددددي 
البرنددددددددامج واسددددددددتخالص 

 التوصيات الختامية

مػػػػف اػػػػالؿ الحمػػػػوؿ عمػػػػ   -
لكترونيػػػػػػػػػب  نسػػػػػػػػػاب ورديػػػػػػػػػب وا 
لمتقرير النيائي لمتقييـ القبمػي 

تدوين وتحميل نتائج استبانات  .4.4 والبعدي
 التقييم القبمي والبعدي 

 
 . تناسق المشروع وانسجامو؟0

مدى انسجام المقترح المقدم مع االحتياجات واألولويات عمى المستوى الوطني ومستوى  1.0
 المنطقة المستيدفة

ليبيػػات تػػـ يا دطػػاع التعمػػيـ يػػي شػػيعيظػػروؼ التػػي الشػػكاو  الطمبػػب وأوليػػا  أمػػورهـي و نظػػرًا ل
ااتيػػار هػػ ا البرنػػام  كػػي يسػػد الاػػراغ التربػػوي الحامػػؿ لػػد  األسػػات ة الجػػامعييف الػػ يف لػػـ ينػػالوا 

 متأهياًل تربويًا مف دبؿ
ناً  عم  وبشركة المسار الطالبي لمتدريب وتنمية الموارد البشرية  ل ا  ارتأينا نحف يريؽ

حرًمػا منػا عمػ  اىرتقػا   هػؤى  األسػات ة يػاـ بمشػروع تػدريب وتأهيػؿالق تحديد احتياجات األسات ة
بػػػاألدا  التربػػػوي والمينػػػػي لػػػدييـ لمومػػػػوؿ لمتعمػػػيـ النػػػوعي المطمػػػػوبي وتاعيػػػؿ دورهػػػػـ يػػػي تحمػػػػؿ 

يػػي بنػػا  هػػ ا المجتمػػع التربػػويي حيػػث أننػػا سػػنقوـ بعقػػد عػػدة دورات تدريبيػػب تسػػتيدؼ  ـمسػػؤولياتي
ومػػوؿ أليضػػؿ مػػور التعمػػيـ والػػتعمـ مػػف تأهيػػؿ وبنػػا  دػػدرات الطػػادـ التربػػوي الجديػػدي ودعميػػـ لم

 أجؿ طالب المستقبؿم 
 
 



 ستراتيجيةاالمدى انسجام المقترح المقدم مع أولويات المؤسسة كما وردت في خطتيا  0.0
سػتراتيجيب لماتػرة الحاليػب والقادمػب إلػ  تحسػيف وتطػوير مف االؿ اطتيا اى تتطمع الشركب

 التعميميب يي جميع المناطؽ الميبيبمالمستو  التعميمي والتربوي يي المؤسسات 
ونظػرا لمامػؿ الػ ي يعيشػػه القطػاع التعميمػي يػػي جميػع منػاطؽ ليبيػاي مػػف هنػا جػا ت يكػػرة 

ي  وبػػػػػ لؾ تكػػػػػوف متوايقػػػػػب مػػػػػع أولويػػػػػات سػػػػػات ة الجػػػػػامعييفاألوتأهيػػػػػؿ تػػػػػدريب  -هػػػػػ ا المشػػػػػروع 
جيات التػػداؿ لػػد  الشػػركب يػػي تحسػػيف و تطػػوير المسػػتو  التعميمػػي والتربػػوي يػػي جميػػع يواسػػترات

 مناطؽ ليبيام 
 

 المشكالت  التي سيعمل المشروع عمى حميا واالحتياجات التي سيمبييا؟ 3.0
ت عتبػػر العمميػػب التربويػػب والتعميميػػب أهػػـ مقتضػػيات البنػػا  ألي مجتمػػعي وباامػػب المجتمػػع 

تمػػػؾ العمميػػػب ألهػػػداييا المنشػػػودة والمرجػػػوة منيػػػاي ى بػػػد مػػػف تػػػويير كايػػػب يم وألجػػػؿ ومػػػوؿ ميبػػػال
متطمباتيا الماديب والمعنويبي وباامب الطادـ التربوي المؤهؿ لاوض تمؾ العمميػب بكاػا ة وادتػدارم 
ولضماف وموؿ تربوييف يتحمموف مسئوليب بنا  الجيؿ الطالبي بالطريقب المحيحب والسميمب ىبػد 

ـ ااتيػػػارهـ ليػػػ م الميمػػػب الدديقػػػب والشػػػادب يػػػي عمميػػػب البنػػػا  المجتمعػػػي التربػػػوي مػػػف تأهيػػػؿ مػػػف يػػػت
سػيقـو هػ ا البرنػام  ي يػي منػاطؽ ليبيػا التعمػيـ العػالي يا دطاعالااعؿم وبسبب الظروؼ التي عاش

 بمعالجب المشكالت التي يعاني منيا ه ا القطاعم
ـ بمشػروع التػدريب والتأهيػؿ حرًمػا منػا عمػ  القيػا م  تحديد احتياجات األسػات ةل ا ارتأينا وبناً  ع

يي بنا  ه ا المجتمع  ـاىرتقا  باألدا  التربوي والميني لدييـي وتاعيؿ دورهـ يي تحمؿ مسؤولياتي
التربػػويي حيػػث أننػػا سػػنقوـ بعقػػد عػػدة دورات تدريبيػػب تسػػتيدؼ تأهيػػؿ وبنػػا  دػػدرات الطػػادـ التربػػوي 

منيجيدة تنفيدذ يـ والػتعمـ مػف أجػؿ طالػب المسػتقبؿمالجديدي ودعميـ لمومػوؿ أليضػؿ مػور التعمػ
 المشروع

ما هي الاطوات التحضيريب لممشروع وما هي األدوات التي تـ استاداميا يي تحديد الائات  3.1
 المستايدة ؟

ونظًرا لوجود عدد كبير مف الائب المستيديب )______________( ارتأينا إل  تبني 
 التدريبي :المنيجيب التاليب يي البرنام  

ي بي وابرا  إدارة المؤسسبعقد ورشب عمؿ مع يريؽ ابرا  الشرك المرحمة األولى : 
 وماتميف مف الجامعات الميبيبي وممممي المناه  التربويبم

 و لؾ رة عم  تدريب مجموعب مف األسات ة تأهيؿ كادر تدريبي له القد المرحمة الثانية : 
 مف االؿ : 



كػػػػال الجنسػػػػيف مػػػػف  وي الكاػػػػا ة العاليػػػػب يػػػػي  مػػػػفتػػػػدريب ________ أسػػػػتا   -3
مػػػػػف جميػػػػػع المنػػػػػاطؽ  يـ مػػػػػف دبػػػػػؿ اإلدارةماتمػػػػػؼ التاممػػػػػات ي يػػػػػتـ ترشػػػػػيح

 المستيديب ) ____________________( م

 التدريب سيتـ بشكؿ متوامي يي مقرات الشركب_______________م -2

يػػي ماتمػػؼ المنػػاطؽ  تػػدريب ) ____________ ( أسػػتا  جػػامعي المرحمددة الثالثددة : 
المسػػػػتيديب ) _____________( ي و لػػػػؾ مػػػػف اػػػػالؿ توميػػػػع الكػػػػادر المػػػػدرب الجديػػػػد 

 )______________ ( عم  ماتمؼ المناطؽ المستيديب كؿ حسب منطقتهم
 

 األنشطة الرئيسة المقترح تنفيذىا من خالل المشروع 1.3
  درج لممواضيع التي سوؼ تسوؼ يقوـ الابرا  مف يريؽ الشركب بعمؿ دراسب نيائيب

لمتأكيد عم  المحتو   ألوليب مف المؤسسبعم  الدراسب ا ضمف البرنام  التدريبي بنا ً 
 التدريبي بشكؿ نيائيم

 تدريب _____________ معمـ دديـ مومعيف عم  جميع مناطؽ___________م 

  سسب مرحمب التوديؽ اإلعالمي والتي تشمؿ عم  نشر أنشطب المشروع عم  مودع المؤ
 اإللكترونيي والمحؼ اليوميب والموادع اىلكترونيب  ات العالدبم

  ( تمميـ استبانب تقييـ دبمي وبعديPre & Post- Evaluation  )  تومع عم
لمميارات والمعارؼ التي تـ تدريبيـ  المسؤوليف يي المؤسسب لتقييـ مد  تطبيؽ األسات ة

 عمييا م

 لتحسيف نوعيب التعميـ م تحميؿ النتائ  ووضع التوميات الالممب 

  المرحمب الاتاميب لممشروع : تشتمؿ عم  طباعب الدليؿ التربوي التدريبي عم  أسطوانب
 مدمجب باستاداـ الممتيميديا وتوميعيا عم  جميع المشاركيف يي البرنام  التدريبي م

 :األىداف: ييدف البرنامج لتحقيق ما يمي 
مػػػؼ األنشػػػطب لممارسػػػب  لػػػؾ كقيمػػػب إيجابيػػػب يػػػي مات تنسػػػيؽ بػػػيف المشػػػاركيفالتعػػػاوف وال -1

 تكامميبم
 تعرؼ مراحؿ نمو اإلنساف متطمباتيام -2
 التمكف مف تطبيقات المحب الناسيب يي البيئب المدرسيب والمايبم -3
 التاطيط والتاطيط اىستراتيجي لعمميب تربويب وتعميميب ناجحبم -4
 التربوي اإليجابي القدوةم ألستا التقمد بشاميب ا -5
 الرأي والرأي اآلارمحريب و  يوتقبؿ النقد يالحوارتغميب لغب  -6



 ضروريب لممارسب تمؾ العمميب بدقب وكاا ة وادتدارم  تعميميب إعداد اطط تربويب و  -7
 والتعمـ الحديثم لتعميـتطبيؽ استراتيجيات وأساليب ووسائؿ وتقنيات ا -8
 مالتعميـو  تبني أنشطب ممتعب لمتعميـ بالحب إلحباط نمعب العنؼ يي العمميب التربويب -9
تعػػػرؼ أنمػػػاط الػػػتعمـ بمراعػػػاة الاػػػروؽ الارديػػػب بػػػيف المشػػػاركيف ىاتيػػػار األنشػػػطب التربويػػػب  -11
 المناسبب لجودة األدا م التعميـو 

 مشاميب الطالب وى ييدـاستاداـ العقاب التربوي السميـ ال ي يبني  -11
لتػي تواجػه يػب المينيػب االتعميمممارسب البحث اإلجرائي مف أجػؿ حػؿ المشػكالت التربويػب و  -12

 أدنا  عممهم المشارؾ المعمـ
 والتأدير يييـ لجعميا ني  حياة لدييـم تالؾ ميارة إكساب القيـ اإليجابيب لمطمببام -13
 اكتساب القدرة عم  تحميؿ المناه  واإليادة مف عنامر التحميؿ والتاسير يي تطويرهام -14
لتحقيػػػؽ  التعمػػػيـو  ممارسػػػب العمميػػػب التربويػػػباإلنترنػػػت لاإلبحػػػار يػػػي الحاسػػػوب و تطبيقػػػات  -15

 أهداييا وعاياتيام
 تعرؼ طرؽ اىست كار الاعاؿ لتدريب الطمبب عمييام -16
 تعرؼ وسائؿ إدارة المؼ والبيئب المايب الااعمبم -17
 بنا  اىاتبارات حسب جدوؿ الموامااتم -18
 تبني طرؽ ووسائؿ العمرنب الدائمب وتطبيقات التنميب التربويب والتعميميب الم ستدامبم -19
 تطبيقات اإلحما  التربويمتعرؼ  -21
 مبالتعميميا يي العمميب التربويب و اتالتمييم بيف القياس والتقييـ والتقويـ وتعرؼ تقنيب تطبيق -21
 نما ج عالميب يي التأهيؿ التربوي والتعميميم منادشب -22
 

 * الفئة الُمستيدفة
 مات ة عير المؤهميف تربوياً سيستيدؼ البرنام  األ

 
 * المدربون

 وي معريػػػب ووعػػػي وابػػػرة يػػػي العمػػػؿ  أسػػػات ة  البرنػػػام  مجموعػػػب مػػػف المػػػدربيف التربػػػوييفيتنػػػاوؿ 
 مالتربوي والتعميمي

 
 
 



 * استراتيجيات التدريب ووسائمو وتقنياتو 
ست ستادـ يي عمميات التدريب منظومب التحايم التاعيمي باستاداـ استراتيجيات: العمؼ 

الحوار المنت ي والمحاضرة الم حسنبي الدراماي و ال هنيي وأسموب حؿ المشكالتي واىستقما ي 
والعروض العمميبي والتطبيقات العمميبي وسي وظؼ اإلنترنت والنم جبي والمحاكاةي واىكتشاؼي 

ر بيف المعمومات والبيانات والغوص يي لججياي كما سيتـ استاداـ برام  حاسوبيب لإلبحا
 مي وسيتـ توميع المشاركيف يي مجموعات بؤريب م مغرةكالبوربوينت وسماتشماكس وعيرهما

 
ي تودع أدنا  تناي  البرنام  التدريبي عمميب التناي  العديد * العقبات وطرق مواجيتيا: 

 مف العقبات منيا:
مد  التماـ المشاركيف يي التدريبي ونقترح مواجيب تمؾ المشكمب باإلعالف عف امتيامات  -1

 اامب لممشاركيف التي سيحـر منيا عيرهـم
بط  عمميب المشاركب يي التطبيقات العمميب لما تحتاجه مف جيدي ونقترح أف يتـ وضع تقييـ  -2

   التطبيقات العمميبملكؿ مشارؾي والنسبب األكبر مف  لؾ التقييـ أف تكوف عم
المؤهميف دااؿ ليبياي ل لؾ سيتـ اإلعالف والبحث حديدًا عف كاا ات التربوييف دمب المدربيف  -3

 ممف الاارج ما أمكفتربوييف ىستقطاب مدربيف  تدريبيب مؤهمب بواسطب وسائؿ اإلعالـ الماتماب
 

 * مؤشرات النجاح: 
 لألسباب التاليب:ي تودع أف يالدي البرنام  نجاحًا كبيرًا 

تأكيػػد الدولػػب الميبيػػب عمػػ  اهتماميػػا بالكاػػا ات العاليػػب التػػي سػػتتول  مقاليػػد العمػػؿ المؤسسػػي  -1
 الميبي م ستقباًلي وتقديـ كايب الحوايم الماديب والمعنويبم

تواير اإلمكانات الماديب سيعمؿ عم  ت ليؿ كايب العقبػات التػي سػتواجه عمميػب تحقيػؽ أهػداؼ  -2
 مالبرنام 

التعطش ال ي يظيرم الكادر لممعريب واىستمادة مف القدرة والكاا ة والميارةت كؿ  لػؾ مؤشػرات  -3
 نجاح البرنام  بامتيامم  

الػ يف  تعمػيـالابرات العاليب لػد  المػدربيف بالمؤسسػب مػف اػالؿ ابػرا  يػي المجػاؿ التربػوي وال -4
 نب أيكارهـ ومياراتيـ وأدائيـ دومًامتحرص المؤسسب عم  تطوير كاا اتيـ ومتابعب الجديد وعمر 

 
 



 * التقويم
ست ستادـ اىاتبارات لتقويـ القدراتي واىستبانب لتحديد اىتجاهاتي وسيتـ التقويـ بنوعيه النظري 

 والعممي التطبيقيم وسيكوف التقويـ: دبمي وأدنائي وبعدي تحميميم
ناسهي وبعد ستب أشير لمتأكد  وسنحرص عم  إعادة التقويـ بعد شيريف يي مجاؿ عمؿ المتدرب

 مف تطبيؽ المتدرب لما تدرب عميه وتوامؿ معهم
 

 * استمرار متابعة المتدرب:
مػػف اػػالؿ سػػتبق  المؤسسػػب تتػػابع المتػػدرب بعػػد اىنتيػػا  مػػف البرنػػام  التػػدريبي يػػي عممػػه 

ـ المد  مف أجؿ تقييـ وتقويمنتد  إلكتروني يضـ جميع المتدربيف سيتـ بناؤم لي ا الغرضي و لؾ 
ال ي وممت إليه عمميات التدريبي والتأكد مف أف ما تـ التدرب عميه دد وجد طريقػه لمتنايػ  أدنػا  
العمػػؿي لػػ لؾ سػػتتـ عمميػػب التقيػػيـ والتقػػويـ بعػػد شػػيريف مػػف انتيػػا  البرنػػام  التػػدريبيي دػػـ بعػػد سػػتب 

ممال  وعينػب مػف الطمبػب والػ ي وسػيتـ توميػع اسػتبانب لممسػئوليفشيور مف انتيائػه بمشػيئب ات تعػال 
 مكي يتـ التأكد مف تطبيؽ ما تدربوا عميه

 
                     آممين أن يجد ما يتم التدريب عميو طريقو لمنفاذ في بيئة العمل، 

 النظرية فقط. وأال يقف عند حدود القناعات
 متمنين لكم سداد الرأي ودوام التقدم

 /مع أطيب التحايا والمنى من

 المسار الطالبي لمتدريب وتنمية الموارد البشريةفريق شركة 

 التربوي الخبير لصناعة األستاذنحن نعرف طريقنا 

 


