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مقدمة :
يعتبــر برنامج إعداد احلقائــب التدريبية
مــن البرامج الهامة في اجملــال التدريبي
للمدربني ،وللعاملني في تصميم املناهج
التدريبية  ،حيث يتعرف املشــاركون إلى
مفهــوم احلقيبة التدريبيــة كمكونات
ملنهج تدريبــي محــدد ومتكامل ،كما
يتعرفــون إلــى املراحل الرئيســية في
تصميــم احلقائب التدريبيــة ،واملميزات
التــي تضفيهــا احلقائــب التدريبيــة
االحترافية علــى البرنامــج ،حيث يتم
تصميمها وفق منهجية علمية محددة،
تســاعد املدرب وترشده إلى كيفية سير
البرنامــج التدريبي ،ذلك أنها تشــكل
نظامــا متكامــا ً للتدريب ،ابتــدا ًء من
ً
األهداف ،فاألنشطة ،فالتقومي.
الهدف العام :
تهــدف هذه احللقة إلى اطــاع املتدربني
علــي ماهيــة ومكونات إعــداد احلقائب
التدريبية.
األهداف التفصيلية :
7 7التدريــب على مداخــل ومنهجيات
إعداد احلقائب التدريبية
 7 7متكنهم من اتباع مراحل جمع وإعداد
وكتابة ومراجعة احلقائب التدريبية.
7 7التعرف علي تقييم وتطوير احلقائب
التدريبية.

موضوعات الحلقة :
遏 遏مفهوم احلقيبة التدريبية
遏 遏مكونات اعداد احلقيبة التدريبية
遏 遏إعــداد االطــار العلمــي ومنهجية
البرنامج
遏 遏إعداد مذكرة املدرب  -مذكرة املتدرب.
 遏 遏مناهــج ومداخــل اعــداد احلقائب
التدريب.
 遏 遏مراحل إعداد احلقائب التدريبية.
 遏 遏تقييم وتطوير احلقائب التدريبي.
الفئة المستهدفة :
املدربــون واملدربــات ،للمراكــز و املعاهد
التدريبيــة ،ملــدراء وأخصائيــو التدريب،
أعضاء هيئة التدريس و من حكمهم.
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 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
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.

