
                                                                                                                                                 
 

 آلمر بالتدريبل عملي دليل
I . ؟اآلمر بالتدريب هو من 

ي الذي يعطي األمر بخلق منصب تدريب شخص الهو اآلمر بالتدريب 
 
كةالف داخل ادارة او  شر

ية. /مسؤول المدير العام، مدير إدارة أو مدير  يمكن أن يكون. مصلحة  الموارد البشر

ي المؤسسةبعد التعبير عن ما ا نشأ يالتدريب يمكن أن هذا خلق 
 
او ، خاصة من اآلمر إرادة و  حاجة ف

امات  ي اطار لحكومة، المؤسسة مع اعقب الي  
 
من احد  او بطلب خاص "ميثاق األجيال"ف

 . المواكبير  

 منصب  اآلمر بالتدريب يجب أن يدرك تمام االدراك، أن خلق
ً
متدرب ال يمكن أن تكون بديال

  نصب مستخدم. لم

II . متدرب؟ لماذا استقبال 
 التعيي   ما قبل من وسائل وسيلة  .1

. ويتعلم المتدرب خالل تفضل  ي التعيير 
 
كات هذه الطريقة ف كةمروره بالشر وعملياتها احدى مهنها  الشر

كة و مؤهالته  لمختلفة. إذا كانتا  ، قد يتم عرض وظيفةالقيم الخاصة بها  تتطابق مع احتياجات الشر

كة.  عىل المتدرب ي الشر
 
 ف

 عزيز صفوف فرق العملت .2

ي وقت واحد.  المستخدمون عىل العموم يشتغلون عىل
 
ي و وجود عدة مشاري    ع ف

 
الفريق يمكن متدرب ف

تالئم مهاراته. وهذا يفتح فرصة  ، و ذات قيمة مضافة ضعيفة األهميةالمهام تكليفه ببعض من  لوصي ا

كة و  للمتدرب  ، وتعلم مهنة. نشاطها قطاع  الكتشاف الشر

 تقاسم المعرفة  . 3

من المؤكد أن المتدرب،  . و لمعارف بير  المتدرب وفريق االستقبالفرصة لتبادل ا هي  تأطير متدرب

ة المهنية، لكنه لديه  يمكن أن تفيد أفكار جديدة  ، و ةخارجيال يقدم نطرته يمكن أن القليل من الخير

 . الفريق المستقبل

  



                                                                                                                                                 
 

III .  للتدريب منصب إلنشاءالخطوات المتبعة 
  

ي  يتملمتدرب اتأطير 
 
 ثالثة أجزاء:  ف

  

 لتدريبتعبئة مطبوع ا ، و مهامال تحديد االحتياجات و .1

 لية )المشاري    ع، الحا اتاجتيح، يفش الفريق المضيف اال ملء بطاقة االحتياجات بطريقة واضحةعير 

واللغات  ، المهارات المعلوماتية،لكفاءات المطلوبة )المعارفا...( وكذلك /االسابيعساعاتال، المهن

 ،...(. المتقنة

 : ص  اختيار الو  .2

، ي القسم الذي أعرب عن ايتم من داخل الفريق الذي المتدرب،  الذي يؤطر  اختيار الوصي
 
لحاجة أو ف

ة. ير  مختلف المعني يناسب أن فضل . ومن االال تقل عن سنتير   من األمثل ان يكون لدى الوصي خير

ي عملية اختيار  صي شارك الو ي
 
اكباال  المتدرب ف ية، للتحقق من  شي  مطابقته مع فريق الموارد البشر

 . للتدريب المطلوب

  

 التدريب عرض عالن عناال  .3

ي عرض 
 
شح، فننه ي  هناك دعوة لل ت)انظر المرفق(. إذا كانبطاقة تعريف التدريب التدريب يلخص ف

، الصحفية ، واإلعالناتالتدريبات االعالن عن ععير عدة قنوات )مواق يتم االعالن عنه يمكن أن

 المنتديات،...( ، والمعارض و لينكيدإن، المؤسسات التعليمية

 المرشح اختيار  .4

ي طلبات  بعد 
كة  تقوم لتدريب،اتلق   إىل ثالثة المرشحير  شبكة بسيطة لتقييم ملفات  بوضعالشر

ً
استنادا

 :  معايير

          مع التدريب المقترحتكوين المرشح توافق 

          المتدرب مهامالالزمة للقيام بالمهارات توافر 

          لمرشح: الجدية، والرغبة في التعلم، االلتزام..اشخصية 

  



                                                                                                                                                 
 

 

 نجاح تجربة للمتدرب .5

ي أحسنتكفل اي
 
كةحت  يتمكن من ظروف ال آلمر بالتدريب باستقبال المتدرب ف ي الشر

 
 مروره ف

 بنجاح. 

ي ما يىلي بعض 
 
ي وسائل الو ف

ي ينبغ 
ها و تالت  ي  فير

 
كة )الف ي الشر

 
 ميثاق جيل( نماذج متوفرة ف

 حيب، لف الم حيب )رسالة الي  كة،...(؛بطاقة تعريف بي   الشر

 ي نهاية األسبوع األول ل
 
ي ارتسامات المتدرباجتماع ف

 ؛تلق 

  ي )الوصي والمتدرب و تنظيم
ي  لتقييمل( اآلمر بالتدريب اجتماع ثالث 

 
منتصف  ف

 مدة؛ال

 ي مع
ي يمكن ية نهاتقديم تقرير/ملخص  تنظيم اجتماع تقييم نهاث 

التدريب، الت 

اح منصب شغلأن تؤدي إىل    . اقي 


