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حول المنتـدى:
• للتدريب، ومتابعة المستجدات 	 الدولية  المواصفات   هو منصة مهنية عربية تعنى بنشر ثقافة 

الممارسات  أفضل  وعرض   ، العربية  التدريب  ومؤسسات  بإدارات  تطبيقها  آليات  وتطوير  فيها، 
التدريبية. نظمها  لتطوير  والخاصة  الحكومية  للمنظمات  والتجارب 

• ICI، وهو صاحب حقوق الملكية الفكرية 	  وهو أحد المنتجات المهنية لمعهد معايير التدريب 
.)ITS - 324887( للمنتدي برقم

تم تنفيذ عدد )1( نسخة تجريبية و)3( نسخ من المنتدى على النحو التالي:  

•  جاءت النسخة األولي بعنوان “تطوير أعمال المدربيين ومدراء التدريب” في 24-25 سبتمبر 2017 	
بمصر.

• 	  2017 ديسمبر   24-28 في  التدريب”  جودة  ومقيمي  “مراجع  بعنوان  من  الثانية  النسخة   جاءت 
عمان. بسلطنة 

•  جاءت النسخة الثالثة بعنوان “بناء وتطـوير النـظـم التدريـبـيـة” في 24-26 فبراير 2018 بالسودان. 	

• بتركيا.	 19-15 يوليو  التدريب والتعليم” في  الرابعه بعنوان “تطوير نظم  النسخة   كما تجيء 

 النسخة األولي
شرم الشيخ - مصر

 النسخة الثالثة
الخرطوم - السودان

النسخة الثانية
مسقط - سلطنة عمان

النسخة الرابعة
اسطنبول - تركيا
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اهمية المنتدى:

التدريب.. 1 الجديدة في مجال معايير  العالمية  التوجهات  استعراض   

للتدريب.. 2 المواصفات االرشادية والقياسية  المتخصصين في مجال  تطبيق  تخريج جيل من   

التدريبية. 3 العربية الحكومية والخاصة في تطوير نظمها  المؤسسات   عرض تجارب   

محاور المنتـدى:

• التدريب.	 التوجهات العالمية الجديدة في مجال معايير   

التدريبية. بناء نظم الجدارات   -

التدريبية. المؤسسات  علي  الحوكمة  معايير  تطبيق   -

.IIP - مؤشرات التدريب ضمن جائزة المستمثرون في البشر 

•  بناء نظم الجودة  التدريبية.	

.ISO 10015 المواصفة االرشادية للتدريب -

.ISO 29993 التدريب  - المواصفة القياسية الدولية لمقدمي خدمات 

التدريب. وممارسي  المدربين  وتقييم  تصنيف  معايير   -

• التعليمية.	 بناء نظم الجودة   

التربوية. للمؤسسات  الشامل  التقييم  معايير   -

التعليمية. بالمؤسسات  والمطابقة  الجودة  نظم  لتطبيق  العربية  الممارسات   -
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م/ عمر قرافي

للكوتشنج العربي  االحتاد  رئيس 

أ. راشد العلوي

قياس في  متخصص 
التدريبي العائد 

د/ صالح لطفي

املؤسسي  والتطوير  التدريب   استشاري 
ICI-UK التنفيذي  الرئيس 

د. عبدالكريم  البرناوي

خبير األنظمة املهنية للتدريب

الروبي هيثم 

مدرب ومستشار مالي

د. حمزة الحمزاوي

آكادميية مدرب معتمد من 
املتوازن/البريطانية االداء 

ـــــ

ـــ

ـــــ

ـــ

ـــــ

ـــ

المتحدثـون:
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البرنامج الزمني:

اليوم
اليوم األول

2018/07/15

اليوم الثاني
2018/07/16

اليوم الثالث
2018/07/17

المنتدي أوراق عمل  من 9:00 ص
إلى 3:00 م

من 9:00 ص
إلى 3:00 م

من 9:00 ص
إلى 2:00 م

من 9:00 ص
إلى 2:00 م

من 9:00 ص
إلى 2:00 م

الفعالية الوقت

المنتدي أوراق عمل 

)1 – مستوي  برنامج ) مطور نظم تدريب 

)1 برنامج ) مطور نظم تدريب – مستوي 
اليوم الرابع

2018/07/18

)1 – مستوي  برنامج ) مطور نظم تدريب  اليوم الخامس
2018/07/19

شروط اوراق العمل:
يجب أن تتوفر في أوراق العمل المشاركة المواصفات التالية:

أن يكون موضوع البحث متعلقًا بأحد محاور المؤتمر.. 1  

ضرورة التوثيق و كتابة المراجع.. 2  

20 شريحة عرض.. 3 20 صفحة او  أال يزيد عدد الصفحات عن   

4 .. info@ici-uk.net يرسل البحث علي   

5 ..) 2018/06/30 آخر موعد لتلقي االبحاث هو )الجمعة   

الخاص بهم.. 6 البريد اإللكتروني  البحث علميًا، عن طريق  المشاركين مقبولى  سيتم إخطار   
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مزايـا الحضور:

 ورش تدريبية واوراق عمل في مواضيع نوعية و حديثة. 	•

البرنامج المصاحب.	• التدريب شرط اجتياز  الدولي لمعايير   شهادة دولية من المعهد 

•	.)ALLMENA( و )شهادة من الجهات المنظمة )الكفاءة المطورة 

الكتب 	• التدريب لعرض   المعرض المصاحب  يوجد مساحات للمدربين ومؤسسات 

رمزي(. )بأجر  لهم  الترويجية  والمطبوعات 

العمل.	• التدريبية لجميع ورش واراق   الحقيبة 

 الحصول علي الجزء االول من موسوعة المعايير الدولية للتدريب مجاًنا.	•

 برنامج سياحي مصاحب  في اجمل االماكن السياحية في تركيا.	•

 االقامة لمدة 5 ايام شاملة الوجبات و اإلنتقاالت الداخلية.	•

 استقبال وتوديع من والى المطار.	•

المطورة( )الكفاءة  شهادة من 

.)ALLMENA( و 

الدولي المعهد  شهادة 

التدريب لمعايير 
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البرنامج التدريبي المصاحب للمنتدى

محاور البرنامج:

أهمية البرنامج:

االختبار الدولي: المادة التدريبية:

بعنوان:  التدريب  لمعايير  الدولي  المعهد  من  معتمدة  تدريبة  ورشة  المنتدى  هامش  علي  يقام 
التدريبية. “مقيم جودة تدريب”  المستوي األول، والتي تؤهلك للعمل في مجال اإلستشارات 

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

•  التدريب كصناعة دولية.	
• التدريب.	 الدولية لجودة   الممارسات 

• 	.ISO  10015  متطلبات المواصفة الدولية 
• الدولية.	 التميز  التدريب بجوائز   معايير 

• 	.ISO  10015  أليات تأهيل إدارة التدريب وفقًا للمواصفة 
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من اعمالنا السابقة:

المنتدى االول - شرم الشيخ، مصر	•

الثالث -  الخرطوم، السودان	• المنتدى  الثاني -  مسقط، سلطنة عمان	• المنتدى 
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االستثمار في المنتدى:
000 دوالر )ليلتين(.	• 000 دوالر  ومع السكن  حضور المنتدى فقط   

000 دوالر )ثالث ليالي(.	• 000 دوالر ومع السكن  حضور البرنامج التدريبي فقط   

000 دوالر )اربع ليالي(.	• 000 دوالر  ومع السكن  حضور المنتدى والبرنامج التدريبي   

االنعقاد:

ينعقد المنتدى خالل الفترة من 15 إلى 19 يوليو 2018 ، بمدينة اسطنبول، تركيا.
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00905315075989

00905315075989

00.......................00

00.......................00

www.ici-uk.net  

00201116412003

0096896015315

تواصل معنا:

والوكالء النجاح  شركاء 


