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   توصيف
 وظيف 

               

   مدرب الوظيفة
 مهن 

 سوريا  –   مارع الموقع

وع  منسق المباش   المدير     المش 
 الميدان 

 

 )بوينت(:  نقطة  منظمة حول

   رائدة منظمة ه   نقطة منظمة
 تركيا.  – عنتاب غازي مقرها  المجتمعية،  والتعبئة واالستشارات قدرات ال  بناء ف 

  جديدة،  فرص  لخلق  الالزمة  والمهارات  باألدوات  ونزودهم  مهاراتهم،   وتطوير   اكتشاف  عىل  والمجتمعات  األفراد   نشجع
   إيجان    أثر  لخلق

 الذات.  تطوير  ثقافة وتعميق المجتمعات ف 

   والجماعات لألفراد   القدرات وتطوير   بناء ه   رؤيتنا 
 المحلية.  المجتمعات  ف 

:  المنصب عن لمحة  
 الوظيف 

    المدرب
  نواحيها   بكل  المخططة  المهنية  دريباتالت  تنفيذ   و   عليها   المتفق  للمهنة  التدريبية  المادة  تحضي    عن  مسؤول   المهن 

وع   أنشطة   ومتابعة   العملية   و   النظرية   و   جودة  أفضل  يحقق  بما   للمستفيدين  التوجيه  بعمليات  القيام  و   اليومية،  المش 

وع  منسق  مع  بالتنسيق  لمشاريعهم  فعالية    المش 
وع  وفريق  الميدان  وع  أهداف  تحقيق  يضمن  بما  وذلك  المش   العامة المش 

 جودة.  وبأعىل

 والمسؤوليات:  المهام

 والعملية(.  )النظرية  التدريبية  المواد   تطوير  •

وع  منسق مع العمل •  التدريب.  أعمال جدول لوضع  المش 

 للتدريب.   والعملية النظرية االختبارات  إعداد  •

 للتدريب.   والبعدية القبلية االختبارات  اعداد  •

.  النظري بشقيه التدريب إجراء •  والعمىل 

،  سالمة ضمان •  المهنة.  لهذه واألمن السالمة   تدابي    بشأن وتوجيههم المتدربي  

 األعمال.  لجدول  وفقا  االختبارات  إجراء •

 الطلب.   عند  للمتدربي    المشكالت   وحل التوجيه  وتقنيات االستشارات   تقديم •

    التوجيه موظف  مع  كثب  عن  بالعمل  ومتابعته، المتواصل  المتدربي     تقييم •
  أثناء   متدرب  كل  حالة  لدراسة  المهن 

 التدريب. 

وع  فريق مع وثيق بشكل العمل •  المطلوبة.  التقارير  جميع إلعداد  المش 

 المؤسسة.  طلب عىل بناء  آخر  واجب  أي أداء •

   المدرب  يكون  التدريب،   من  االنتهاء  عند  •
ا
    للتدريب  والتوصيات  المستفادة  الدروس  استخالص  عن  مسؤول

  ف 

 المستقبل. 

وع  فريق مع وثيق بشكل العمل •  المطلوبة.  التقارير  جميع إلعداد  المش 

 

   والمهارات:  الكفاءات

ة •    خي 
.  عن تقل ال  ب التدري   مجال ف   سنتي  

ة •    عملية خي 
 تدريبها.  عن المسؤول  المهنة ف 
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 المشاكل  وحل توصيف عىل وقدرة عال   تنظيم •

ة •    خي 
امجال تطوير   و  تصميم ف   القدرات  لبناء  تدريبية ي 

ة •    خي 
 التدريبية  المادة  تطوير  ف 

 

 : مؤهالتال

 . يقابلها  ما  أو  جامعية شهادة •

   الراجعة  التغذية واعطاء والتوضيح واالستماع التواصل •

 الواقع بقراءة وذكاء مالحظة دقة •

   ممتازة مهارات •
 الجماع    والعمل التنظيم   ف 

 وعالية  مرنة عمل أخالقيات •

 والحماس التصميم •

 المشاركي     وإلهام تحفي    عىل والقدرة  الصي   •

 المتدربي     تجاه  المسؤولية •

ام •    العمل بمبادئ  االلي  
 االنسان 


