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تنفيذ التدريبتنفيذ التدريب: : ثالثاثالثا
معني تنفيذ التدريب    معني تنفيذ التدريب    
تنفيذ التدريب آنظام  تنفيذ التدريب آنظام  

::اجراءات التنفيذ اجراءات التنفيذ 
قبل بداية البرنامجقبل بداية البرنامج)  )  اا
أثناء تنفيذ البرنامج   أثناء تنفيذ البرنامج   ) ) بب
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معني تنفيذ التدريب معني تنفيذ التدريب 
هو مجموعة من االجراءات التي تحدد الخطوات        هو مجموعة من االجراءات التي تحدد الخطوات        
التفصيلية والمنطقية الالزمة لترجمة بنود الخطة        التفصيلية والمنطقية الالزمة لترجمة بنود الخطة        
الي مهام محددة تعمل على تحقيق أهداف      الي مهام محددة تعمل على تحقيق أهداف      

..البرنامج في ضوء الموازنة المعتمدة للتدريب     البرنامج في ضوء الموازنة المعتمدة للتدريب     

هل يمكن تطبيق فكرة النظام على التنفيذ ؟       هل يمكن تطبيق فكرة النظام على التنفيذ ؟       
انظر ملف المتدرب انظر ملف المتدرب : : نعمنعم
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تنفيذ البرامج التدريبية  تنفيذ البرامج التدريبية  
قبل التنفيذ  قبل التنفيذ  : : أوالأوال
تجهيز المواد العلمية تجهيز المواد العلمية  (1 (1
تجهيز المكان المخصص للتدريب   تجهيز المكان المخصص للتدريب    (2 (2
اعالن الجدول الزمنياعالن الجدول الزمني (3 (3
تجهيز المعينات التدريبية  تجهيز المعينات التدريبية   (4 (4
تجهيز النماذج المستخدمة    تجهيز النماذج المستخدمة     (5 (5
واالقامة   واالقامة     واالعاشةواالعاشة النقل  النقل ترتيباتترتيبات (6 (6
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إجراءات مرحلة التنفيذ الفعليإجراءات مرحلة التنفيذ الفعلي
استقبال وتسجيل المتدربيناستقبال وتسجيل المتدربين (1 (1
افتتاح البرنامج  افتتاح البرنامج   (2 (2
طرح أهداف البرنامج وحصر توقعات    طرح أهداف البرنامج وحصر توقعات     (3 (3

المشارآين المشارآين 
استقبال المدربين استقبال المدربين (4(4
توزيع المواد العلمية على المشارآين     توزيع المواد العلمية على المشارآين      (5 (5
متابعة انتظام المتدربين في الحضور    متابعة انتظام المتدربين في الحضور     (6 (6
حل مشاآل المتدربين وتوفير الخدمات المطلوبة     حل مشاآل المتدربين وتوفير الخدمات المطلوبة      (7 (7
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BrainstormingBrainstormingالعصف الذهني      العصف الذهني      
يقوم على إعمال   يقوم على إعمال   اإلبتكاري اإلبتكاري اسلوب للتفكيراسلوب للتفكير

    القدرات الذهنية لتوليد افكار جديدة غير مسبوقة القدرات الذهنية لتوليد افكار جديدة غير مسبوقة 
::من خالل من خالل 

تأجيل الحكم والتقييم تأجيل الحكم والتقييم ) ) 22                    الكيفالكيفالكم يولد الكم يولد ) ) أأ
::القواعدالقواعد

محظور انتقاد افكار اآلخرين    محظور انتقاد افكار اآلخرين    --11
التفكير بدون قيودالتفكير بدون قيود--22
التتابع في األفكار التتابع في األفكار --33
الكم مطلوبالكم مطلوب--44
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