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 المدّربين مستوى متقدمالمدّربات وحول إعداد  الدورة التدريبية

 معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي

 د. بيار فلفلي ود. داني ضو المدربون:

 2018أيار  8لثالثاء ا
 ، أهداف وأساليب. تعارف، توقعات، قواعد العملمدخل إلى البرنامج التدريبي: 

 (Animoto) عرض تقديمي: دور ومهام معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي

 بيار فلفلي ود. داني ضو د.
9,00 – 10,00 

 (.1بطاقات التعريف )خصائص و  ،المناهج التدريبية: إعداد
 11,00 – 10,00 بيار فلفلي ود. داني ضو د.

 11,30 – 11,00 استراحة
 (.2بطاقات التعريف )خصائص و  ،المناهج التدريبية: إعداد

 1,00 – 11,30 بيار فلفلي ود. داني ضو د.

 1,30 – 1,00 استراحة
  األهداف التعلمية والمضامين التدريبية: تعريف، أنواع وصياغة

 3,00 – 1,30 بيار فلفلي ود. داني ضو د.

 2018أيار  9األربعاء 
 التدريبية: خطوات، حسنات، عقبات وارتباطها باألهداف. التقنيات

 11,00 – 9,00 بيار فلفلي ود. داني ضو د.

 11,30 – 11,00 استراحة
 البرمجة: خصائص، مرتكزات وآليات االعداد

 1,00 – 11,30 بيار فلفلي ود. داني ضو د.

 عمل مجموعات حول مخطط دورة تدريبية وجلساتها. 
 3,00 – 1,00 بيار فلفلي ود. داني ضو د.
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 2018أيار  10الخميس 

 عمل مجموعات حول مخطط دورة تدريبية وجلساتها. 
 بيار فلفلي ود. داني ضو د.

9,00 – 11,00 

 11,30 – 11,00 استراحة
 عمل مجموعات حول مخطط دورة تدريبية وجلساتها. 

 1,00 – 11,30 بيار فلفلي ود. داني ضو د.

 1,30 – 1,00 استراحة
 3,00 – 1,30 عرض وتصويب لمخطط دورة تدريبية وجلساتها.

 
 2018أيار  11الجمعة 

 عرض وتصويب لمخطط دورة تدريبية وجلساتها.
  بيار فلفلي ود. داني ضو د.
 

9,00 – 10,00 

 البرنامج التدريبي أساليب وأدوات تقييم
  بيار فلفلي ود. داني ضو د.

10,00 – 11,00 

 11.30 - 11,00 استراحة
 (.2) عمل مجموعات حول أساليب وأدوات تقييم البرنامج التدريبي

 1,00 – 11.30 بيار فلفلي ود. داني ضو د.

 عرض وتصويب ألساليب وأدوات تقييم البرنامج التدريبي.
 2,00 – 1,00 بيار فلفلي ود. داني ضو د.

 3,00 – 2,00 الجلسة الختامية: تقييم وختام
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