هدف المنتدى:
رغــم أن قيمــة صناعــة التدريــب عالم ًيــا وصلــت الــي مــا يقــارب  300مليــار دوالر عــام ،2017
إال وأنــه نظـ ًرا لالزمــات الماليــة العالميــة بــدءا مــن عــام  2014نتيجــة انخفــاض أســعار النفــط والتوتــرات
الدوليــة وتباطــؤ حجــم التجــارة العالمــي وقيــام الجهــات والمؤسســات بتخفيــض ميزانيــات التدريــب.
إال أنــه استشــعرت تلــك الجهــات أهميــة التدريــب واالســتثمار فــي العنصــر البشــري .وعليــه أبــدت رغبتهــا
فــي اســتثمار تلــك الميزانيــة بإعــادة توجيههــا نحــو التدريــب المهنــي والمرتبــط بخلــق مهــن ووظائــف جديــدة
 ،وعلــي ان يكــون ذلــك بجــودة عاليــة ووفقــا لمعاييــر دوليــة.
فــي هــذا الســياق ،قامــت المنظمــة الدوليــة للمعاييــر والمقاييــس ( )ISOبوضــع مواصفــات توضــح معاييــر
وإرشــادات دوليــة للتدريــب ،حيــث اصــدرت المنظمــة مواصفتيــن للتدريــب همــا المواصفــة رقــم ISO
 10015والخاصــة بجــودة إدارات التدريــب ،والمواصفــة  29990-2010والخاصــة بمقدمــي خدمــات
التدريــب.
لــذا يأتــي إعــداد هــذا المؤتمــر الهــام كمنصــة مهنيــة تهــدف بالدرجــة األولــي إلــي نشــر ثقافــة معاييــر
ومواصفــات التدريــب بالــدول العربيــة وعــرض أفضــل الممارســات والتجارب للمؤسســات الحكوميــة والخاصة
لتطويــر نظمهــا التدريبيــة.

أهمية المنتدى:
◄◄ استعراض التوجهات العالمية الجديدة في مجال التدريب.
◄◄ نشر ثقافة مهنية معنية بالمعايير الدولية للتدريب.
◄◄ عرض تجارب المؤسسات الحكومية والخاصة في تطوير نظمها التدريبية.

لمن هذا المنتدى:
◄◄ مدراء ومسئولي التدريب بالجهات الحكومية والخاصة.
◄◄ مدراء ومسئولي مؤسسات التدريب.
◄◄ جمعيات واتحادات وتجمعات وهيئات المدربين بالوطن العربي.
◄◄ المدربون ومستشاري التدريب ومطوري نظم التدريب والمتخصصين في الموارد البشرية والتدريب.
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محاور المنتدى:
المحور الرئيسي  :بناء وتطوير النظم التدريبية في ضوء المعايير الدولية للتدريب.
المحور األول :المعايير الدولية لجودة إدارات التدريب في ضوء المواصفات األرشادية .ISO 10015
المحور الثاني :المعايير الدولية لجودة مؤسسات التدريب في ضوء المواصفات .ISO 29990
المحور الثالث :المعايير الدولية لتصنيف وتقييم المدربين في ضوء الممارسات المهنية.

حول المنتدى:
◄◄ ي ُعــد “المنتــدى العربــي لمعاييــر التدريــب” أحــد المنتجــات المهنيــة للمعهــد الدولــي لمعاييــر التدريــب
 ،ICIوهــو صاحــب حقــوق الملكيــة الفكريــة للمنتــدي برقــم (.)ITS - 324887
◄◄ جــاءت النســخة األولــي مــن المنتــدى بعنــوان “تطويــر أعمــال المدربييــن ومــدراء التدريــب” بالتعــاون
مــع أكاديميــة خبــراء التنميــة خــال الفتــرة  25-24ســبتمبر  2017بشــرم الشــيخ  -مصــر.
◄◄ جــاءت النســخة الثانيــة مــن المنتــدى بعنــوان “مراجــع جــودة التدريــب” بالتعــاون مــع المعهــد الحديــث
للتنميــة و التطويــر خــال الفتــرة  26-24ديســمبر  2017بمســقط  -ســلطنة عمــان.
◄◄ تعتمــد النســخة الثالثــة مــن المنتــدى بعنــوان “بنــاء وتطـــوير النـظـــم التدريـبـيـــة” بالتعــاون مــع مركــز
فيرســت لينــك للتدريــب ومركــز الثريــا للتدريــب وأكاديميــة خبــراء التنميــة للتدريــب واإلستشــارات وملتقى
الصــاح الثقافــي للتدريــب والتنميــة فــي  26-24فبرايــر  2018بالخرطــوم  -الســودان.
◄◄ كمــا تجــيء النســخة الرابعــه مــن المنتــدى فــي مــارس  2018بالتعــاون مــع أكاديميــة األميــن الدوليــة
“الوكيــل االقليمــي لمعهــد  ICI-UKبلبنــان”.

النسخة األولي
شرم الشيخ  -مصر

النسخة الثانية
مسقط  -سلطنة عمان

النسخة الثالثة
الخرطوم  -السودان

النسخة الرابعة
طرابلس  -لبنان
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الـمـحـاضـرون:

د /صالح لطفي

المستشارة

د /نـدى كـــبــارة

د /حسين رمضان

د/عبدالمنعم عباس

مستشار/

سليم الكهالي

نائب رئيس رابطة املدربني العرب االمني العام لرابطة املدربني العرب
استشاري التدريب والتطوير املؤسسي عضو الهيئة االستشارية ,رابطة املدربني العرب نائب رئيس رابطة املدربني العرب
ورئيس ملتقى الصالح الثقافي الرئيس التنفيذي ,فرست لينك للتدريب رئيس نقابة مدربي التنمية البشرية-مصر رئيس أكادميية خبراء التنمية
الرئيس التنفيذي ICI-UK

ماستر /عمر قرافي
كوتش

رئيس االحتاد العربي للكوتشنج
امني عام مساعد لرابطة املدربني العرب

د /إيمان المعتوق

ماســتر كوتــش معتمــد

هيثــم ا لروبــي

مدرب ومستشــار مالي

د /محمد خليفه

إستشاري التنمية املستدامة
رئيس مؤسسة صناع التغيير

د/يعقوب إبراهيم

املدرب اخلبير وأستاذ علم االجتماع
واخلدمة االجتماعية املشارك

جمعان الزهراني

رئيــس جلنة العالقات العامة
لرابطــة املدربني العرب

عرار سويد مجيردي

هنادي الشيخ نجيب

رئيــــس جلـــنة شــــؤون العـضــوية
واألعضــاء برابطــة املدربني العرب

مستشار إعالمي ،عضو جلنة العالقات
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في رابطة املدربني العرب

د /كمال قاسم

خـبير املهارات األدارية والقيــادية
نائب رئيس رابطة املدربني العرب

د /رائد العبدلي

مستشار تطوير استراتيجي
ومؤسسي

د /عندليب محمد

مستشــار اســري وتربوي

د/شرف الدين عقيد

خبيــر جودة التدريب
حائــز على جائزة االبتكار

بروف /امال المعتوق
محاضر جامعة الســودان

سامر حسن
ــ

عضــو الهيئــة االدارية لرابطة
املدربني العرب

مستشار/

ســمير دهريب

مستشار اسري وتربوي ،رئيس االحتاد
العاملي للتدريب واالرشاد االسري

ايمن ابن عبود
ــ

؟

الكوتش محمد بشير

كوتــش معتمــد
(مقــدم البرنامــج)

د /سالم الطنيجي

؟

؟

؟

البرنامج الزمني:
الفعالية

اليوم

صباحاً :المنتدى العربي لمعايير التدريب.

اليوم األول
2018/02/24
اليوم الثاني

مساءاً :ورشة عمل “مراجع جودة تدريب”.
صباحاً :المنتدى العربي لمعايير التدريب.

2018/02/25
اليوم الثالث
2018/02/26

مساءاً :ورشة عمل “مراجع جودة تدريب”.
صباحاً :ورشة عمل “مراجع جودة تدريب”.

الـشـهــــادات:
◄◄ يحصــل المشــارك علــي شــهادة معتمــده مــن مركــز فيرســت لينــك ومركــز الثريــا وأكاديميــة خبــراء
التنميــة وملتقــى الصــاح الثقافــي.
◄◄ يحصل المشارك علي شهادة دولية من المعهد الدولي لمعايير التدريب.

كتاب البرنـامج:
يقام علي هامش المنتدى حفل إطالق كتاب:

(المعايير الدولية للتدريب)
الجزء األول

تأليف د /صالح لطفي
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مراجع جودة تدريب:
يقــام علــي هامــش المنتــدى ورشــة تدريبــة معتمــدة مــن المعهــد الدولــي لمعاييــر التدريــب بعنــوان “مراجــع
جــودة تدريــب معتمــد” المســتوي األول.

محاور الورشة التدريبية:
◄◄ التدريب كصناعة دولية.
◄◄ الممارسات الدولية لجودة التدريب.
◄◄ متطلبات المواصفة الدولية .ISO 10015
◄◄ معايير التدريب بجوائز التميز الدولية.
◄◄ أليات تأهيل إدارة التدريب وفقاً للمواصفة .ISO 10015

أهمية الورشة التدريبية:
◄◄ تطوير األداء المؤسسي إلدارات و مؤسسات التدريب.
◄◄ بناء و تطبيق و إدارة وتطوير نظم الجودة التدريبة وفقاً للمواصفات و المعايير الدولية.
◄◄ رسوم و تطوير االستراتيجيات و الخطط التدريبة.
◄◄ مراجعة أليات تحديد االحتياجات التدريبة المبنية على الجدارات الوظيفية.
◄◄ التحقيق من جودة تصميم وتنفيذ العمليات التدريبة.
◄◄ إضافة حصة سوقية كبيرة واعتراف دولي إلدارات و مؤسسات و ممارسي التدريب.
◄◄ الدمج بين التدريب و كل من مواصفات الجودة و معايير التميز المؤسسي.

االستثمار في المنتدى:
◄◄ السودانيين:
 حضور المنتدى  3000جنيه سوداني. حضور البرنامج التدريبي  3000جنيه سوداني. -حضور المنتدى والبرنامج التدريبي  5000جنيه سوداني.

◄◄ غير السودانيين:
 حضور المنتدى فقط  200دوالر ومع السكن  350دوالر (ليلتين). حضور البرنامج التدريبي فقط  200دوالر ومع السكن  420دوالر (ثالث ليالي). -حضور المنتدى والبرنامج التدريبي  300دوالر ومع السكن  590دوالر (اربع ليالي).
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شروط اوراق العمل:
يجب أن تتوفر في أوراق العمل المشاركة المواصفات التالية:
 1.1أن يكون موضوع البحث متعلقاً بأحد محاور المؤتمر سالفة الذكر.
 2.2أن تكون نسخة البحث أو ورقة العمل إلكترونية ،مع اإللتزام بالشروط و المواصفات التالية:
(أ) يكتب البحث أو ورقة العمل من خالل برنامج مايكروسوفت وورد ويرسل على :
info@ici-uk.net
(ب) تكتب ورقة العمل على صفحات  A4بمسافات سطر واحد بين االسطر.
(ج) ضرورة التوثيق و كتابة المراجع.
 3.3أال يزيد عدد الصفحات عن  25صفحة من القطع المتوسط.
ً
كامال بنسختين احدها بصيغة  Wordو االخري بصيغة .PDF
 4.4يرسل البحث النهائي
 5.5تخضــع جميــع البحــوث و اوراق العمــل للتحكيــم العلمــي علــى أن يكــون اخــر موعــد لتلقــي االبحــاث
هــو (الجمعــة .) 2018/02/09
 6.6بعــد تحكيــم البحــوث علميــا ،ســيتم إخطــار المشــاركين مقبولــى البحــث علميــاً ،عــن طريــق البريــد
اإللكترونــي الخــاص بهــم.
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عروض الرعاية:
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تواصل معنا:
www.ici-uk.net
info@ici-uk.net
00201009835465
00201116412003

المنظـــــــــــمون:
فيرست لينك00249993127444 - 00249922213151 :
الثريا00249915375275 - 0020122033090 :
خبراء التنمية00249960524561 - 00201096741192 :
ملتقي الصالح الثقافي0096176768273 - 009613427623 :

الوكالء اإلقليميون:
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