
مـــع المـركــــــــز
العالمي الكندي

TOT
Fundamental
تدريب المدربين ا�ساسي

A to Z تأسيس المدربين
المدرب المحترف المعتمد – المشارك

Professional Certified Trainer
PCT™ Associate

30
ساعة تدريبية
لبدء مهنة التدريب

خطوة بخطوة
A to Z



PCT™ Associate / Fundamental ToT
دورة المدرب المشارك / منهج  ToT ا�ساسي

مدة البرنامج
30 ساعة تدريبية معتمدة 5 أيام

ويمكن الحصول عليها كدورة ميدانية أو عن بعد

قد تكون أحد مدراء التدريب أو مديرا مشرفا على مشروع أو حتى مالكا لمشروعك الخاص، وهنا قد ال يكون 
التدريب هو مهنتك الرئيسة وإنما عملك ا¥شرافي ورغبتك في الوصول مع الموظفين إلى أفضل النتائج هو الدافع 

ا�ساسي لتدريبك لهم. 
وفي هذه الحالة نود توجيه عنايتك إلى أن شخصية المدرب أو الميسر تختلف تماما عن أي منصب مهني أو إداري 

يعتليه، وعليه فإن من المتوقع أن يتوجه المدرب غير المختص أو المدرب �ول مرة إلى مصادر المعلومات مثل 
الكتب وا¥نترنت أو حتى إلى مدربين محترفين للبحث والسؤال حول أهم مواصفات المدرب وطرق التدريب ليكون 

عملك التدريبي أقرب إلى ا¥حتراف، ومن ثم الحصول على أفضل النتائج. 
وقد يعمد البعض إلى أخذ دورات تدريب المدربين ليكون مدربا أكثر احترافية السيما إن كان عمله ا¥داري أو 

ا¥شرافي يتطلب ممارسة التدريب أكثر من مرة. وهذه المادة تساعدك للحصول على ا�ساسيات التي يحتاجها 
المدرب من أجل البدء في مهنة التدريب، وتمنحك تصورا متكامال عن عالم التدريب كأحد أهم العناصر في التنمية 

والتطوير الفردي والمجتمعي.

عن البرنامج
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المستهدفون
•المدربون الجدد أو الراغبون بدخول مهنة التدريب ا¥حترافي.

•المعلمون وأساتذة الجامعات بجميع مجاالتهم ومستوياتهم لدعم العملية التعليمية بطرق التدريب المعاصر.
•المشرفون في الشركات والمنظمات والذين يمارسون أي نوع من ا¥شراف أو التدريب أو التوجيه الميداني في العمل. 

•مشاركو برامج تدريب المدربين. 
•مدراء التدريب والعاملون في قسم التدريب داخل الشركات والمنظمات الخيرية والحكومية.

بعض مميزات البرنامج
 1. برنامج تدريبي مسجل ومعتمد من المركز العالمي الكندي لالستشارات والتدريب ®CGC/ كندا

 2. ُتمنح شهادات هذا البرنامج مباشرة من ®CGC / كندا.

 3. أنت اÁن تشارك فريق تدريب عالمي في برنامج ™PCT من خالل معايير مركزنا الكندي
      في تدريب نماذج ا�عمال المحترفة. 

 4. حقوق هذا البرنامج مسجلة في العديد من دول العالم بما فيها الدولة ا�م (كندا).

 5. يمكنك الحصول على هذا البرنامج كدورة ميدانية بالتنسيق مع إدارة البرنامج أو عن بعد
      اختصارا للوقت والجهد.
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 1. إدراك أهمية التدريب كمفهوم قديم ومعاصر لتغيير المنظمات وآفاق التدريب كصناعة مستقلة.
 2. تحديد وتبني مبادئ ومواصفات المدرب الناجح كمحور في العملية التدريبية.

 3. التمييز بين التدريب وباقي أدوات التنمية من تعليم وتربية من خالل نظريات تعليم الكبار كمنطلق لعلم التدريب.
 4. فهم وتطبيق حلقة التدريب كأساس لنظام التدريب الفعال للبدء بخطوات تدريبية محترفة �ي عمل تدريبي.

 5. ممارسة مهارة العرض و ا¥لقاء بقالب مهني منضبط، وتشمل طريقة وأتيكيت التقييم.
6.تشكيل مجتمع مهني من خالل التعرف على مبادئ وأفكار المدرب المحترف المعتمد كنموذج مهني �عمال 

        المدربين عالميا.

منهجية البرنامج

التطبيقات وا�هداف في هذا البرنامج

بالتوافــق مــع العديــد مــن مواضيــع التدريــب التــي 
تهم المدربين ومراكز التدريب،

أساســي  كموّجــه  البرنامــج  هــذا  مــادة  تأتــي 
ــب  ــة التدري ــادئ علــم ومهن ــم مب ــى أه ــرق إل يتط
التــي  المواضيــع  أهــم  وذلــك مــن خــالل طــرح 
ــة  ــة نهائي ــي كمحصل ــور التدريب ــا الجمه يحتاجه
ومراجعــة  توجيــه  علــى  للحصــول  وســريعة 
علــم  ومنهــج  معالــم  لهــم  تبســط  فعالــة 

.A to Z  التدريب خطوة بخطوة
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أهم الموضوعات

•مفهوم التدريب
ما هو التدريب؟ هل التدريب مهم؟ ما هو تاريخ التدريب؟ ما هي آفاق التدريب؟ ما هي لغة التدريب؟

 
•المدرب الناجح

ــا؟ أي نــوع مــن المدربيــن؟ أيــن يعمــل المــدرب؟ مــا أهــم خصائــص المــدرب؟ هــل أصلــح  هــل هــو امتيــاز أن أصبــح مدرب
مدربا؟

 
•فن تدريب الكبار

مــا هــي نظريــات تعلــم الكبار؟ ما الفــرق بين التعليم والتدريب؟ ما عــي محاور  KSA؟ من هو ... ومــاذا يعني؟ كيف أصبح 
تدريبيا؟

•حلقة التدريب
كيف أحلل االحتياج؟ كيف أضع ا�هداف؟ كيف أصمم البرنامج؟ كيف أطبق البرنامج؟ كيف أقيم البرنامج؟

•مهارات العرض
كيــف تعــرف نفســك كمــدرب؟ كيــف تجهــز لÑلقــاء؟ كيــف تعــد شــرائح العــرض؟ مــا هــي أهــم النصائــح لعــرض وإلقــاء 

ناجح؟ كيف تستخدم أتيكيت التقييم؟

PCT™ برنامج•
ما هو برنامج ™PCT ؟ ما هي مميزاته؟ كيف أنتسب؟ ما هي المستويات؟ كيف أتطور وأساهم؟
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ما ستحصل عليه كمشارك

ToT شهادة حضور لدورة تدريب المدربين ا�ساسي•

 PCT™ عضوية المدرب المحترف المعتمد - المتعاون•
    وتشمل (كرت العضوية ووسام المدرب المحترف 

(PCT™ المعتمد وملصقات برنامج    

•شهادة اجتياز وكفاءة إضافية (مدرب متعاون معتمد)، 
    مجانية لمن يجتاز اختبارات الكفاءة بنسبة 70%

•مذكرة خاصة بمنهاج الدورة التطبيقي
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رسالة رئيس فريق تصميم البرنامج الماستر محمود التايه
أهنئك الختيارك برنامج المدرب المحترف ™PCT ، فعبر أعوام 

طويلة كان ومازال البرنامج مجتمعا مهنيا يجمع المدربين على 
العلم والمهنة وإدارة عمل المدرب للوصول إلى أعلى درجات 

االحتراف. 
منهجيتنا معا هي االرتقاء خطوة بخطوة �ن طريق االحتراف ال 

يعرف المسميات فقط وإنما يعرف معانيها وآثارها. 
ومع مسمى مدرب مشارك مع هذه المنظومة العريقة، تكون 

قد اطلعت على ا�بجديات الفكرية وا�ساسية لمهنة المدرب 
وبغض النظر عن نوع التدريب. 

فاالختصار الذكي في هذا المستوى يتيح لك نظرة أوسع
وأشمل �هم المفاهيم والمنهجيات التي شكلت

مهنتك القادمة كمدرب. 

من سيدرب البرنامج أو يشرف عليه
المدربون المعتمدون المؤهلون حول العالم 

والحاصلون على ترخيص تدريب نظام
PCT™ Associate المدرب المشارك

من المركز العالمي الكندي
cglobalc.com
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+1 (604) 909-1666 

pct.cglobalc.com

pct@cglobalc.com

Vancouver, Canada
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Applied ToT •
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+1 (778) 898-5133


