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مقدمة :
يعد برنامــج تدريب املدربني املعد خصيصا ً
إلعداد مدرب قادر علــى مواجهة العملية
التدريبية والوقوف في امليدان التدريبي بكل
كفاءة واحترافية وعلى دراية كاملة بجميع
أركان العملية التدريبية.
يهــدف برنامــج تدريــب املدربــن وفقا
للمواصفات الدولية للتدريب إلى الوصول
مبؤسسات وإدارات التدريب باملنظمات إلي
أعلي مســتويات اجلودة العاملية في مجال
التدريب من خــال تأهيلها للحصول علي
شــهادة ايزو جودة االدارة  2008-9001علي
خدمة التدريب من خالل مرجعية املواصفة
 ،10015 ISOوذلــك مــن خالل اكتســاب
املعارف وبناء املهارات وتقومي الســلوكيات
املرتبطة باملسئولني القائمني علي عملية
التدريب مبؤسساتهم .
الهدف العام :
يهدف هذا البرنامج إلى معرفة املواصفات
القياسية الدولية للتدريب.
األهداف التفصيلية :
أن يتمكن املشــاركون عند انتهاء احللقة
التطبيقية مما يلي:
7 7تنمية مهارات التواصل واحلوار التدريبي
والتأثير واالقناع وبناء الصورة الذهنية
ومهارات العرض والتقدمي .
7 7استخدام الوســائل التدريبية وحتقيق
التوافق العقلي التدريبي.

موضوعات الحلقة :
 遏 遏مفهوم وأهمية التدريب.
遏 遏مكونات اعداد احلقيبة التدريبية.
 遏 遏مهارات العرض والتقدمي التدريبي.
 遏 遏مهارة التوافق العقلي.
 遏 遏مهارة التعامل مع املتدربني.
 遏 遏مهارات االتصــال والتواصل التدريبي
مهارة بناء الصورة الذهنية للمدرب.
遏 遏مهارة اســتخدام الوســائل واحللول
التدريبية.
الفئة المستهدفة :
مســؤولو وأخصائيو التدريــب باملنظمات،
مســؤولو مؤسســات و مراكــز 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 الشرف عام 2000م،
遏 遏ماجســتير إدارة املوارد البشرية من
كلية التجارة اخلارجية و إدارة األعمال
بجامعــة حلوان عــام2006م مبرتبة
الشرف.
遏 遏دكتوراه التنميــة الدولية من كلية
الدراسات الدولية بجامعة كوريا عام
2010م بتقدير امتياز.

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

