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ا من حيث: جاهزية وسائل التدريب من أجهزة وسبورات وأقالم  (1) مج التدرييب  ولوحات وغريها، التأكد من جاهزية القاعة التدريبية اليت سيتم تنفيذ الرب
لتنسيق مع املدرب، والتعرف  مج التدرييب  لشكل الذي يتطلبه الرب   .السرتاحةلعلى املكان املعد وجتهيز الطاوالت واملقاعد 

مج التدرييب  حبيث تكون جاهزةالتنسيق مع املدرب على تسلم املادة التدريبية  (2) للتصوير بعدد املشاركني يف مدة ال تقل عن أسبوع من بدء تنفيذ الرب
  .لتجهيزها بعدد املتدربني

مج التدرييب توفري قائمة  (3) املناسبة (من نظام ؤهل العلمي والوصف الوظيفي ووسيلة التواصل التفاصيل العامة عنهم كامل معملتدربني املشاركني يف الرب
  وتزويد املدرب بنسخة منها.، التسجيل يف الدورات)

مج التدرييب وأي احتياج يتطلب (4) مينه بعددهم وخيص  جتهيز احلقيبة التدريبية بعدد املتدربني املشاركني على أن حتمل قلًما ودفرتًا واملادة العلمية للرب
مج املنفذ   .طبيعة الرب

مج التدرييب احتياجات أي التواصل املسبق مع املدرب والتعرف على  (5) مج ليتم اإلعداد املبكر هلا وتاليف أي مفاجآت مل التعرف و للرب على خط سري الرب
  .تكن يف االعتبار

مج وبطاقات األمساء الشخصية واألخرى املوضوعة على الطاوالت ومطوية الدورة جتهيز املستلزمات التنظيمية للمتدربني كاستمارة التسجيل والتقييم  (6) للرب
 .هاية واالسرتاحاتاليت توضح كامل تفاصيل الدورة وخط سريها اليومي كتوقيت البداية والن

  .الربيد االلكرتوين الرمسي للمتدربني وتذكريهم بضوابط حضور الدورات على القبول نتائج إرسال) 7(

 

 .وإمتام عملية التسجيل يف القاعة التدريبية استقبال املتدربني (1) 

مج التد املركز والتجهيزالتنسيق مع إدارة  (2) ملدرب واملتدربنيالفتتاح الرب   .رييب والرتحيب 

ايته (3) مج والتقييم يف  ت التسجيل املذكورة مستوفاة منهم توزيع استمارات التسجيل يف بداية الرب   .بعدد املتدربني والتأكد من أن بيا

 توفري وتقدمي مجيع اخلدمات التدريبية  للمدرب قبل وأثناء التدريب.(4)

 .داخل قاعة التدريب توثيق تفاعالت املدرب مع املتدربني من خالل تصوير املدرب واملشاركني (5)

مج التدرييبمتابعة حضور املتدربني يف  (6) م الرب حلضور مجيع فرتات وأ  .من خالل النماذج اخلاصة 

ملركز.نظافة القاعة والطاوالت وقسم اسرتاحة الشاي متابعة  (7)   لتنسيق مع عامل النظافة 
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مج التدرييب جلميع فرتات االسرتاحة. (8) لرب   متابعة توفري البوفية اخلاص 

دارة املركز.جتهيز الشهادات التدريبية بعدد احلضور وطباعتها مبكرًا  (9)   واعتمادها م 

مج التدرييب املنفذ)10(   ا يف ملف الرب   .أخذ صور من شهادات املتدربني بعد ختمها وتوقيعها لالحتفاظ 

مج التدرييب على املتدربني ) 11(  لروابط االلكرتونية لالستمارات تزويد املتدرب –توزيع استمارات التقييم للرب (تقييم املادة التدريبية، تقييم املدرب، تقييم ني 
 بيئة التدريب) 

مج املنفذ  مع إدارة املركز التنسيق) 12(     .لشهادات بصحبة املدرب وأخذ صور تذكارية للمتدربني أثناء تسلم الشهادات التدريبيةاوتسليم الختتام الرب

 ملركز يف حالة أي مالحظة أو خلل  يف تقدمي الدورات التدريبية.إبالغ إدارة ا )13( 

  

ائي عما حوت عليه استمارة التقييم من نقاط التقييم الثالثة (ت (1)  مج التدرييب واخلروج بتقرير  قييم املادة التدريبية، حتليل استمارات تقييم املتدربني للرب
مج. -بنسخة من هذا التقريرإدارة املركز تقييم املدرب، تقييم بيئة التدريب) وتزويد   مع نسخة يف ملف الرب

مج، ويتوج (2) مج تصل عرب الربيد اإللكرتوين يف اليوم الذي يلي اختتام الرب تم إرفاق الصور يه رسالة شكر لكل من املدرب واملتدربني على التفاعل يف الرب
م التدريب ضمن رسالة الشكر وكشف التعارف إن وجد   .امللتقطة واحلفل املصغر الذي كان يف آخر أ

مج ااملف  استكمال (3) ملركزحفظه لدى و ملنفذ لرب   :وحيتوي علىللرجوع له عند احلاجة  وحدة التدريب 

ت الصادرة (أ مج التدرييب، (ب)  فيما خيص إىل املركزوالواردة  من) صور من اخلطا م التفصيلية، (ج) كشف حضور  بيانالرب تسجيل املتدربني شاملة بيا
مج التدرييب م الرب صور من )، (د) صورة من استمارات تقييم املتدربني للمدرب مع صورة من التحليل النهائي هلا، (هـع الفرتاتجلمي املشاركني خالل أ

مج التدرييب املنفذ، (و) صورة  (ز) نسخة من احلقيبة التدريبية كاملة والعرض  القاعة التدريبية توثيقية للمدرب واملتدربني يفشهادات حضور املتدربني للرب
ئق والنماذج واخلطاCD التقدميي على مج التدرييب املنفذ ت، وغريها من الو لرب    .مما يتصل 


