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 األهداف

      .فيًب يزؼهك ثؼهى انزذريتنهًشبركيٍ رُشيط انًؼهىيبد -
 انفئخ انًسزهذفخ فيًب يزؼهك ثؼبنى انزذريت.ويهبراد رطىيز يؼبرف -
 .رفبػهيخ رذريت زُظيى أَشطخنانًسبهًخ في رًكُيٍ  انًشبركيٍ -
 .انزذريت ق جذيذح في ػبنىانزؼزف ػهى أسبنيت وطز-
 نفئخ انًسزهذفخ يٍ ارمبٌ انزؼبيم يغ انًؼيُبد انزذريجيخ.رًكيٍ ا-
 انزؼزف ػهى أًَبط انًزذرثيٍ، وكيفيخ انزؼبيم يغ كم ًَط.-
 يزاػبح انفزولبد انفزديخ نهًزذرثيٍ أثُبء انزذريت. -
  ب.رمذيز أهًيخ انزذريت في حيبرُ-

 المحتوٌات

 انزذريت وانزيسيز.-
 يفهىو انجهسخ االفززبحيخ.-
 د انؼزض وانزمذيى )فٍ اإلنمبء(. يهبرا-

 رًبريٍ كسز انجهيذ.-
 انًفبريح انزؼزيفيخ. -

 أسبنيت/ طزق انزذريت.-

 انًؼيُبد انزذريجيخ.-

 رمُيبد انزذريت.-

 أخالليبد انزذريت.-

 رحذيبد انزذريت.-

 .يهبرح إدارح ولذ انًذّرة-

 .رغذيخ راجؼخ –رطجيك ػًهي -

 المشاركون

 نزاغجىٌ ثزطىيز يهبرارهى في هذا انًجبل. انًذرثىٌ ثشكم ػبو، وا-
 يُسمى انزذريت.-

  .يذراء ويُسمى انًشبريغ-
 يذار انزذريت في انمطبع انؼبو وانخبص.-
 .انُبشطىٌ في يجبل انؼًم انؼبو-

   يخ.يىظفى انؼاللبد انؼب-
 يذراء ويىظفى انمطبع انخبص.-
 

 انجلٌزي -عربً  لغة التدرٌب

 

 

 

 

 



 عماد أبو صالح 

 

، وهو ٌحمل شهادة 3002. أنهى دراسة الثانوٌة العامة/ الفرع األدبً عام 4891ن موالٌد مدٌنة معان جنوب األردن عام م

. صاحب فكرة 3002البكالورٌوس فً العالقات الدولٌة والدراسات االستراتٌجٌة من جامعة الحسٌن بن طالل منذ عام 

 .وحتى اآلن 3042ت والمدٌر التنفٌذي لها منذ عام ومؤسس منظمة اإلبداع العربً للتدرٌب واالستشارا

-3043مدارس" خالل عامً  –فً برنامج "أنا أشارك  (NDI) عمل مؤخراً فً المعهد الدٌمقراطً الوطنً للشؤون الدولٌة

األردن" )شركة غٌر ربحٌة( وعضو هٌئة  -. وهو عضو مؤسس لشركة رشٌد  للنزاهة والشفافٌة "الشفافٌة الدولٌة 3042

  3042-3041، كما عمل منسقاً للمشارٌع ضمن هذه الشركة على مدار عامً 3041-3042مدٌرٌن لها خالل الفترة من 

 3041-3042كمدرب وقائد تغٌٌر خالل عامً  (ASK) وعمل كذلك فً القطاع الخاص بشركة إسال لتنمٌة الموارد البشرٌة

 التربٌة والتعلٌم والممول من الوكالة األمرٌكٌة لإلنماء الدولً التابع لوزارة (ERSP) ضمن برنامج دعم التطوٌر التربوي

(USAID)( ورشة عمل تدرٌبٌة متخصصة فً مجال التعلٌم لمعلمٌن فً مدارس 20، وخالل هذا البرنامج قدم أكثر من )

وهً من أعرق  (Inholland Academy) عمان والزرقاء. حصل خالل هذه الفترة على شهادة "مدرب معتمد" من خالل

  .األكادٌمٌات التعلٌمٌة فً أوروبا

ساهم عماد فً تأسٌس عدة منظمات منها المتلقى األردنً إلعداد القادة )مؤسسة مجتمع مدنً(، وقد ترأس هذه الجمعٌة على 

-3044نشاط فً جمٌع محافظات األردن من خالل هذه الجمعٌة، على مدار االعوام من  420مدار عامٌن، ونفذ أكثر من 

. وقد عمل سابقاً موظفاً بدائرة االتصال، قسم العالقات الدولٌة بـهٌئة النزاهة ومكافحة الفساد، لمدة خمسة أعوام خالل 3041

 3043-3009الفترة من 

دورة تدرٌبٌة خالل  200وحتى اآلن، وقد قدم أكثر من  3002كذلك عمل كمدرب فً مجال تنمٌة المهارات الحٌاتٌة منذ عام 

( منظمة أبرزها: المعهد الملكً للدراسات الدٌنٌة، والمجلس 30سنوات، باإلضافة إلى "العمل الحر" مع أكثر من ) 40آخر 

 .(UNDP) الثقافً البرٌطانً، ومنظمة بٌرغهوف األلمانٌة، برنامج األمم المتحدة اإلنمائً

ما بٌن: تقدٌم دورات تدرٌبٌة، ورش نشاط داخل وخارج األردن خالل آخر عشر سنوات، تنوعت  200نفذ عماد أكثر من 

عمل، تنظٌم مؤتمرات إقلٌمٌة ومحلٌة، مناظرات عامة، بطوالت مناظرة، اجتماعات رفٌعة المستوى، مائدة مستدٌرة، 

مسابقات ثقافٌة، مجموعات عمل مركزة، ندوات، جلسات، تأملٌة، محاكمات صورٌة وغٌرها. وقد شارك كذلك فً مئات 

عها داخل وخارج األردن مثل الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، المملكة المتحدة، الٌونان، المغرب، تونس، األنشطة بمختلف انوا

 .اإلمارات العربٌة، مصر، فلسطٌن، لبنان، تركٌا، سورٌا، إٌطالٌا، وغٌرها

اب العربً والذي تم اختٌاره كمدرب ومستشار للمجلس الثقافً البرٌطانً/ األردن للعمل على المشروع اإلقلٌمً صوت الشب

وحتى اآلن، حٌث قدم  3043أصبح اسمه اآلن صوت الشباب األورومتوسطً، وقد بدأ عمله ضمن هذا المشروع منذ عام 

تدرٌبٌن إقلٌمٌٌن ضمن هذا المشروع، وكان من فرٌق إعداد المحتوى التدرٌبً للمشروع، وقدم تدرٌب مدربٌن فً مجال 

عامٌن، وأشرف على تنفٌذ مشارٌع فرعٌة محلٌة انبثقت عن ها المشروع اإلقلٌمً المناظرات على المستوى المحلً لمدة 

وهً: مناظرات عمان، دوري مناظرات األردن، مناظرات شباب األردن، مناظرات الشفافٌة األردنٌة، صوت الشباب 

  .األردنً/ المرحلة األولى والثانٌة

ة وهً مجال تخصصة: التدرٌب والتوجٌه داخل وخارج األردن، ٌعمل عماد اآلن بشكل حر على المحاور الرئٌسٌة التالٌ

إعداد المحتوٌات التدرٌبٌة، تصمٌم البرامج التدرٌبٌة، تصمٌم وتنفٌذ البرامج الشبابٌة، استشارات فً مجال التعلٌم وتنمٌة 

د أوراق السٌاسات، كتابة الموارد البشرٌة، تنظٌم النشاطات بمختلف أنواعها، اطالق حمالت كسب التأٌٌد/ المناصرة، إعدا

 .مقترحات المشارٌع

 

 


