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مقدمة :
يعد إعــداد وتأهيل مســئولي التدريب
واحدة من ضمــن اهم اولويــات العمل
اإلداري فــي عصر املعرفــة ،نظرا ألهمية
التدريب علــى أداء املنظمات من الناحية
االســتراتيجية ،حيــث يعمــل التدريب
ضمن عدة وســائل أخرى على سد فجوة
األداء فــي املنظمات  ،كمــا يعمل على
تنمية وتطوير السلوكيات اإلداريّة ،ودعم
املنظم والتغلب على التحديات
التفكير
ّ
املتغيرات وظروف
العملية والتأقلم مــع
ّ
العمل .
كما يعمل التدريب على استثمار قدرات
املوارد البشرية وبناء القيادات املستقبلية
وتثبيت القيم املؤسسية .
لذا يشــير تقرير صناعــة التدريب لعام
 2016أن املؤسسات األمريكية تنفق أكثر
من  55مليــار دوالر علي صناعة التدريب
ســنويا  ،ممــا ميكنها من احلصــول على
قياديني إلدارة منظومــة العمل األفضل
إداريا على مستوي العالم.
الهدف العام :
يهدف هــذا البرنامج إلى اطالع املتدربني
على ماهيــة التدريب والفرق بني التدريب
والتعلــم والتعليم والتنميــة والتطوير
والتوعية.

األهداف التفصيلية :
أن يتمكن املشــاركون عند انتهاء احللقة
التطبيقية مما يلي:
 7 7االملــام مباهية التدريــب والفرق بني
التدريب والتعلم والتعليم والتنمية
والتطوير والتوعية.
 7 7االطــاع على املواصفة االرشــادية
الدولية للتدريب .10015 ISO
 7 7االملام مبراحل العملية التدريبية
 7 7حتديــد وحتليل وترتيــب االحتياجات
التدريبية وفقا للجدارة الوظيفية.
7 7تصميم اخلطة التدريبية وتخطيطها
زمنيا وموضوعيا.
 7 7تنفيذ البرامــج التدريبية و معايير
التعاقــد مــع املدربني ومؤسســات
التدريب.
 7 7تقييــم التدريب وعمــل اإلجراءات
التحسينية له.
موضوعات الحلقة :
المحور األول :حول التدريب:

遏 遏التدريب وسد فجوات األداء
遏 遏التدريب واجلدارة الوظيفية
遏 遏الفرق بــن التدريب ومداخل التنمية
األخرى.

المحور الثاني :تقدير االحتياج التدريبي:

遏 遏حتليــل االحتيــاج التدريبــي وفقا
للجدارة الوظيفية
遏 遏حتديــد االحتياجــات التدريبية وفقا
الستراتيجية املنظمة
遏 遏ترتيب االحتياجات التدريبية
المحور الثالث :تخطيط وتصميم التدريب :

遏 遏وضع الهدف التدريبي
遏 遏حتويل الهدف الي موضوعات ووسائل
وتوقيتات
遏 遏بناء وإعداد احلقيبة التدريبية
遏 遏إعداد املوازنة التدريبية
المحور الرابع  :تقديم التدريب:

 遏 遏التفاوض التدريبية
遏 遏معايير التعاقد مع املدرب
遏 遏معاييــر التعاقــد مع مؤسســات
التدريب
遏 遏دعم اإلدارة قبل التنفيذ
遏 遏دعم اإلدارة أثناء التنفيذ
遏 遏دعم ما بعد التنفيذ
المحور الخامس  :تقييم التدريب:

遏 遏تقييم أداء العملية التدريبية
遏 遏تقييم املدرب
遏 遏تقييم املتدرب
遏 遏اتخــاذ اإلجــراءات التحســينية
والتطويرية

الفئة المستهدفة :
9 9مسؤولو وأخصائيو التدريب باملنظمات،
مسؤولو مؤسســات ومراكز التدريب،
املدربون و املدربات ،واملهتمون بالتدريب.
مدة الحلقة التطبيقية :
(  ) 20ساعة تدريبية موزعة على (  ) 5أيام
 ،بواقع (  ) 4ساعات يومياً.
التكلفة المالية :
« « ٢٠٠ريــال للفــرد ( .عند ترشــيح 3
مشاركني سيتم منح مقعد مجاني).
« «تشــتمل التكلفــة أدبيــات احللقة
( كملــف املتــدرب واملــادة العلمية
والشهادة ) واإلفطار.
« «يحصل املشــارك بعــد نهاية احللقة
على شهادة معتمدة 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.

