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مقدمة :
يعتبر املــدرب أحد أضالع املثلث التدريبي
الهامة التي تشكل ركيزة حيوية لنجاح
العملية التدريبية ،بل انه ميكن القول بان
املدرب هو الركيزة األهم فقد يســتطيع
ان يجعل مــن العملية التدريبية عملية
ناجحــة وإن لم تكن احلقيبــة التدريبية
كذلك أو لم تكن بيئة التدرب مســاعدة
له .ومن هذا املنطلق فاننا نطرح هنا بني
يدي املتدرب العزيز اهم املعايير التي ميكن
استخدامها لتقييم املدرب وللتأكد من
جاهزيتــه وقدرته على القيــام بعملية
التدريب اإلداري على الوجه الصحيح.
الهدف العام :
يهدف هذا البرنامــج إلى االملام بصناعة
التدريب على املستوى الدولي.
األهداف التفصيلية :
7 7اطــاع املتدربــن علــي املواصفات
واملعايير القياسية ألداء املدرب.
7 7متكنهم مــن تنمية مهــارات االداء
التدريبي واملمارسة التدريبية.
7 7القدرة علــى ادارة العملية التدريبية
واليات افتتاح واختتام اجللسات.
 7 7تطوير سماتهم الشخصية لتتوافق
مع املواصفات القياسية للمدرب.

موضوعات الحلقة :
 遏 遏حــول املعايير الدولية واملمارســات
املهنية للمدرب.
 遏 遏معيار املكون املعرفي للمدرب.
 遏 遏معيار املساهمة العلمية للمدرب
 遏 遏معيــار اخلبــرة املهنية واملمارســة
التدريبية.
 遏 遏معيار االداء التدريبي داخل القاعة.
الفئة المستهدفة :
9 9مســؤولو وأخصائيــو التدريــب
باملنظمات ،مســؤولو مؤسســات
ومراكز التدريب ،املدربــون واملدربات
واملهتمون بالتدريب.
مدة الحلقة التطبيقية :
(  ) 20ســاعة تدريبيــة موزعة على ( ) 5
أيام  ،بواقع (  ) 4ساعات يومياً.
التكلفة المالية :
« « ٢٠٠ريــال للفــرد ( .عند ترشــيح
 3مشــاركني ســيتم منح مقعد
مجاني).
« «تشــتمل التكلفة أدبيــات احللقة
( كملف املتــدرب واملــادة العلمية
والشهادة ) واإلفطار.
« «يحصل املشــارك بعد نهاية احللقة
على شــهادة معتمــدة من معهد
اإلدارة العامة.

ملخص السيرة الذاتية:
د .صالح لطفي

المؤهالت:

遏 遏بكالوريــوس إدارة أعمال بتقدير جيد
جدا مع مرتبة الشــرف عام 2000م،
وماجســتير إدارة املوارد البشرية من
كلية التجارة اخلارجية و إدارة األعمال
بجامعــة حلوان عــام2006م مبرتبة
الشــرف ،و دكتوراه التنمية الدولية
من كلية الدراسات الدولية بجامعة
كوريا عام 2010م بتقدير امتياز.

الخبرات العلمية:
遏 遏قدم د .صالح العديد من االستشارات
و البرامــج التدريبية شــارك بأوراق
عمل فــي العديد مــن املؤمترات في
أكثر مــن  12دولــة حــول العالم
في مجــاالت التطوير املؤسســي
واحلوكمــة املؤسســية واملــوارد
البشرية والتدريب.

