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)(1التأكد من جاهزية القاعة التدريبية الﱵ سيتم تنفيذ الﱪ مج التدريﱯ ا من حيث :جاهزية وسائل التدريب من أجهزة وسبورات وأقﻼم ولوحات وغﲑها،
وﲡهيز الطاوﻻت واﳌقاعد لشكل الذي يتطلبه الﱪ مج التدريﱯ لتنسيق مع اﳌدرب ،والتعرف على اﳌكان اﳌعد لﻼسﱰاحة.
)(2التنسيق مع اﳌدرب على تسلم اﳌادة التدريبية ﲝيث تكون جاهزة للتصوير بعدد اﳌشاركﲔ ﰲ مدة ﻻ تقل عن أسبوع من بدء تنفيذ الﱪ مج التدريﱯ
لتجهيزها بعدد اﳌتدربﲔ .
)(3توفﲑ قائمة ﳌتدربﲔ اﳌشاركﲔ ﰲ الﱪ مج التدريﱯ مع التفاصيل العامة عنهم كاﳌؤهل العلمي والوصف الوظيفي ووسيلة التواصل اﳌناسبة )من نظام
التسجيل ﰲ الدورات( ،وتزويد اﳌدرب بنسخة منها.
ودفﱰا واﳌادة العلمية للﱪ مج التدريﱯ وأي احتياج يتطلب مينه بعددهم وﳜص
قلما ً
)(4ﲡهيز اﳊقيبة التدريبية بعدد اﳌتدربﲔ اﳌشاركﲔ على أن ﲢمل ً
طبيعة الﱪ مج اﳌنفذ .
)(5التواصل اﳌسبق مع اﳌدرب والتعرف على أي احتياجات للﱪ مج التدريﱯ والتعرف على خط سﲑ الﱪ مج ليتم اﻹعداد اﳌبكر ﳍا وتﻼﰲ أي مفاجآت ﱂ
تكن ﰲ اﻻعتبار.
)(6ﲡهيز اﳌستلزمات التنظيمية للمتدربﲔ كاستمارة التسجيل والتقييم للﱪ مج وبطاقات اﻷﲰاء الشخصية واﻷخرى اﳌوضوعة على الطاوﻻت ومطوية الدورة
الﱵ توضح كامل تفاصيل الدورة وخط سﲑها اليومي كتوقيت البداية والنهاية واﻻسﱰاحات.
) (7إرسال نتائج القبول على الﱪيد اﻻلكﱰوﱐ الرﲰي للمتدربﲔ وتذكﲑهم بضوابط حضور الدورات.

) (1استقبال اﳌتدربﲔ ﰲ القاعة التدريبية وإﲤام عملية التسجيل.
)(2التنسيق مع إدارة اﳌركز والتجهيز ﻻفتتاح الﱪ مج التدريﱯ والﱰحيب ﳌدرب واﳌتدربﲔ.
)(3توزيع استمارات التسجيل ﰲ بداية الﱪ مج والتقييم ﰲ ايته بعدد اﳌتدربﲔ والتأكد من أن بيا ت التسجيل اﳌذكورة مستوفاة منهم .
)(4توفﲑ وتقدﱘ ﲨيع اﳋدمات التدريبية للمدرب قبل وأثناء التدريب.
)(5توثيق تفاعﻼت اﳌدرب مع اﳌتدربﲔ من خﻼل تصوير اﳌدرب واﳌشاركﲔ داخل قاعة التدريب.
)(6متابعة حضور اﳌتدربﲔ ﰲ ﲨيع فﱰات وأ م الﱪ مج التدريﱯ من خﻼل النماذج اﳋاصة ﳊضور.
)(7متابعة نظافة القاعة والطاوﻻت وقسم اسﱰاحة الشاي لتنسيق مع عامل النظافة ﳌركز.
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)(8متابعة توفﲑ البوفية اﳋاص لﱪ مج التدريﱯ ﳉميع فﱰات اﻻسﱰاحة.
مبكرا واعتمادها م دارة اﳌركز.
)(9ﲡهيز الشهادات التدريبية بعدد اﳊضور وطباعتها ً
) (10أخذ صور من شهادات اﳌتدربﲔ بعد ختمها وتوقيعها لﻼحتفاظ ا ﰲ ملف الﱪ مج التدريﱯ اﳌنفذ .
) (11توزيع استمارات التقييم للﱪ مج التدريﱯ على اﳌتدربﲔ – تزويد اﳌتدربﲔ لروابط اﻻلكﱰونية لﻼستمارات )تقييم اﳌادة التدريبية ،تقييم اﳌدرب ،تقييم
بيئة التدريب(
) (12التنسيق مع إدارة اﳌركز ﻻختتام الﱪ مج اﳌنفذ وتسليم الشهادات بصحبة اﳌدرب وأخذ صور تذكارية للمتدربﲔ أثناء تسلم الشهادات التدريبية .
) (13إبﻼغ إدارة اﳌركز ﰲ حالة أي مﻼحظة أو خلل ﰲ تقدﱘ الدورات التدريبية.

) (1ﲢليل استمارات تقييم اﳌتدربﲔ للﱪ مج التدريﱯ واﳋروج بتقرير ائي عما حوت عليه استمارة التقييم من نقاط التقييم الثﻼثة )تقييم اﳌادة التدريبية،
تقييم اﳌدرب ،تقييم بيئة التدريب( وتزويد إدارة اﳌركز بنسخة من هذا التقرير -مع نسخة ﰲ ملف الﱪ مج.
)(2توج يه رسالة شكر لكل من اﳌدرب واﳌتدربﲔ على التفاعل ﰲ الﱪ مج تصل عﱪ الﱪيد اﻹلكﱰوﱐ ﰲ اليوم الذي يلي اختتام الﱪ مج ،ويتم إرفاق الصور
اﳌلتقطة واﳊفل اﳌصغر الذي كان ﰲ آخر أ م التدريب ضمن رسالة الشكر وكشف التعارف إن وجد .
)(3استكمال ملف الﱪ مج اﳌنفذ وحفظه لدى وحدة التدريب ﳌركز للرجوع له عند اﳊاجة وﳛتوي على :
)أ( صور من اﳋطا ت الصادرة من والواردة إﱃ اﳌركز فيما ﳜص الﱪ مج التدريﱯ) ،ب( بيان تسجيل اﳌتدربﲔ شاملة بيا م التفصيلية) ،ج( كشف حضور
اﳌشاركﲔ خﻼل أ م الﱪ مج التدريﱯ ﳉميع الفﱰات) ،د( صورة من استمارات تقييم اﳌتدربﲔ للمدرب مع صورة من التحليل النهائي ﳍا) ،هـ(صور من
شهادات حضور اﳌتدربﲔ للﱪ مج التدريﱯ اﳌنفذ) ،و( صورة توثيقية للمدرب واﳌتدربﲔ ﰲ القاعة التدريبية )ز( نسخة من اﳊقيبة التدريبية كاملة والعرض
التقدﳝي على  ،CDوغﲑها من الو ئق والنماذج واﳋطا ت ﳑا يتصل لﱪ مج التدريﱯ اﳌنفذ .
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