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رؤيتنا ..

رسالتنا ..

الشريك األمثل لتطوير موظفي الخدمة المدنية بتميز.

دعم التغيير المستدام من خالل التدريب والتعلم والتطوير للقطاع العام.
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الصادر عن حضرة   2006 )65( لسنة  رقم  المرسوم  بموجب  العامة  اإلدارة  تأسس معهد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في 28 يونيو 2006. 

الدولة،  ومؤسسات  وزارات  في  والتدريب  العامة  اإلدارة  تطوير  إلى  المعهد  ويهدف 
والتطوير  التدريب  برامج  لمتطلبات  العاملين فيها، وفقًا  وتدريب  إعداد  واإلسهام في 
االرتقاء  يكفل  نحو  على  المعهد  إدارة  مجلس  يقره  الذي  االستشاري  والعمل  واألبحاث 

بمستوى اإلدارة العامة ودعم خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية. 

ويبذل معهد اإلدارة العامة قصارى جهده لتقديم أفضل برامج التدريب نوعيًة، ليكون 
ز« ويقدم خدمات القيمة المضافة  »الشريك األمثل لتطوير موظفي الخدمة المدنية بتميُّ

للقطاع العام في أطر ضمان الجودة النوعية.
رؤية  في  وطنيتين  اقتصاديتين  مبادرتين  تنفيذ  عن  األول  المسؤول  المعهد  ويعتبر 

البحرين االقتصادية 2030 واالستراتيجية الوطنية، هما:

أواًل:  إيجاد برنامج متميز لتدريب القيادات الحكومية وتطوير القادة في القطاع العام.
ثانيًا:  تحسين نوعية ووفرة التدريب.

عن معهد اإلدارة العامة 
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ُيعتبر  -الذي  البشري  العنصر  تطوير  بأهمية  العامة  اإلدارة  معهد  من  إيماًنا 

أحد أهم عوامل نجاح المؤسسات- فقد حرص المعهد على تقديم الدورات 

الرؤية  مع  ليتناسب  الحكومة  موظفي  أداء  تطوير  تستهدف  التي  القصيرة 

االقتصادية الوطنية لمملكة البحرين 2030،  وذلك من خالل التركيز على قدرات 

معينة في كل دورة تدريبية.

الدورات القصيرة 
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األهداف العامة:
1. تعزيز القدرات الشخصية والمهنية لموظفي القطاع العام.

في  التميز  إلى  للوصول  الالزمة  والسلوكيات  والمعارف  المهارات  إكسابهم   .2

أدائهم الوظيفي.

شخصياتهم  في  والتميز  إمكانياتهم،  اكتشاف  على  الموظفين  مساعدة   .3

وطريقة أدائهم ألعمالهم.

4. ربط مفاهيم وتطبيقات جميع الدورات التدريبية بواقع عمل المتدربين في 

القطاع الحكومي في مملكة البحرين.

الفئات المستهدفة:
تحديد  مشروع  تصنيف  بحسب   7 إلى   2 الوظيفية  المستويات  في  العاملون 

االحتياجات التدريبية، وهي كالتالي:

المستوى الثاني:  العاملون في خدمات العمالء، والسكرتارية.

المستوى الثالث: األخصائيون والفنيون.

المستوى الرابع والخامس:  المشرفون، والمشرفون األوائل.

المستوى السادس:  رؤساء األقسام والمجموعات.

المستوى السابع:  مدراء اإلدارات.

األخرى،  عن  مختلًفا  مستوًى  تستهدف  دورة  كل  أن  مالحظة  مع 

وذلك بحسب نوعية الدورة ومحتواها.

طريقة التسجيل:
يتم ترشيح المتدربين من قبل مسئولي التدريب في الجهات الحكومية وذلك 

ثم  ومن  العامة،  اإلدارة  معهد  لدى  المعتمدة  التسجيل  استمارة  باستخدام 

إرسال استمارات الترشيح إلى قسم التسجيل بالمعهد عبر البريد اإللكتروني: 

registration@bipa.gov.bh
ولالستفسار يرجى االتصال على األرقام المبينة أدناه:

هاتف: 17383833 00973 

فاكس: 17383832 00973

معايير اجتياز الدورات:
1. حضور ما ال يقل عن 80% من الدورة التدريبية التي يتم التسجيل فيها.

يطلب  ما  بحسب  وذلك  للدورة،  مصاحبة  أنشطة  أو  عمل  أوراق  أية  تقديم   .2

المدرب من المتدربين.

 

نوع الشهادات الممنوحة:
شهادة حضور من معهد اإلدارة العامة.

مكان انعقاد الدورات: 
ُتعقد جميع الدورات في معهد اإلدارة العامة، ما لم يتم ذكر غير ذلك.

أسعار الدورات:
األسعار المذكورة في الدليل هي أسعار مخفضة بنسبة 25% للقطاع الحكومي 

فقط، وهذا ال ينطبق على مؤسسات القطاع الخاص واألفراد. 
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هو قوة التنبؤ 
جوهر اإلدارة

قبل حدوث االشياء.
 )هنري فابول(



20“13يناير  فبراير  مارس



الهدف العام:
تمكين المشاركين من استخدام االستراتيجيات المختلفة والتي يمكن إتباعها 
في حل مشاكل العمل بطرق إبداعية، وكيفية تطبيق هذه االستراتيجيات في 

واقع العمل الحكومي.

األهداف التفصيلية والقدرات المستهدفة:
بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادًرا على:

1. التعرف إلى أنواع المشاكل والقواعد العامة للتعامل معها. 
2. القدرة على تحديد أسباب المشاكل باستخدام استراتيجيات متعددة.

3. تطبيق أفضل الطرق واألساليب الحديثة في حل المشكالت.

المحتويات:
• مدخل التعرف إلى المشكالت وتحديد أبعادها.

• األساليب العلمية في تحليل وحل المشكالت واتخاذ القرارات.
.Brain Storming أساليب توليد البدائل باستخدام طريقة العصف الذهني •

• كيفية المفاضلة بين البدائل عن طريق التفكير االبتكاري.
المتغيرات  وتحليل  المشكالت  استشعار  في  االبتكاري  التفكير  استخدام   •

المحيطة للوصول إلى أفضل حل لهذه المشكالت.
• المتطلبات األساسية للتفكير االبتكاري كأداة لحل المشكالت واتخاذ القرارات.

• معوقات تنفيذ القرارات ودور التفكير االبتكاري في إزالتها.
• تطبيق عملي لتحليل المشكالت واتخاذ القرارات االبتكارية.

الفئة المستهدفة: 
رؤساء األقسام ورؤساء الوحدات والمشرفون، وكل الموظفين الذين يتطلب 

عملهم حل المشاكل والتوصل إلى حلول.

مدة الدورة: 
3 أيام بواقع 5 ساعات يومًيا.

تاريخ االنعقاد:
21  - 23 يناير 2013

السعر: 
225 دينار بحريني.

سيعاد طرح هذه الدورة في  أبريل ونوفمبر 2013

بطرق إبداعية
حل مشاكل العمل  يناير21
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الهدف العام:
تنمية مهارات المشاركين في كتابة وتنسيق وتلخيص وعرض التقارير والرسائل 
العملية  العلمية وتدريبهم على الطرق  العملية، من خالل تعريفهم باألسس 

والشروط الشكلية والموضوعية لكتابة التقارير.

األهداف التفصيلية والقدرات المستهدفة:
بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادًرا على:

1. التعرف إلى أهمية االتصال الكتابي الواضح.
2. التعرف إلى أنواع التقارير والرسائل المختلفة.

3. تطبيق القواعد اللغوية السليمة أثناء كتابة الرسائل والتقارير.

4. تطبيق الطرق الصحيحة في كتابة التقارير والرسائل المختلفة.

المحتويات:
• االتصال وأثره في اإلدارة.

• الرسائل .. األهمية واألهداف.
• األخطاء اللغوية الشائعة.
• مراحل العملية الكتابية.

• أنواع الرسائل وخطوات إعدادها.
• إعداد المذكرات اإلدارية وصياغتها.

• العالقة بين التقارير واالتصاالت.
• الهدف من التقارير.

• مراحل وخطوات إعداد التقرير.
• مواصفات التقرير الجيد.
• كتابة المصادر والمراجع.

• تطبيقات عملية.

الفئة المستهدفة:
جميع الموظفين الذين يتطلب عملهم كتابة الرسائل والتقارير.

مدة الدورة: 
3 أيام بواقع 5 ساعات يومًيا.

تاريخ االنعقاد:
21 - 23 يناير 2013

السعر: 
225 دينار بحريني.

سيعاد طرح هذه الدورة في ديسمبر 2013

 مهارات إعداد وكتابة  يناير21
الرسائل والتقارير
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الهدف العام: 
اآلخرين في  االتصال مع  العلمية في فنون  األساليب  أحدث  المشاركين  تعريف 
االعتقادات  إلى  والتعرف  النجاح،  تحقيق  في  الحديثة  واالستراتيجيات  العمل، 

والقيم وأثرها في العمل.

األهداف التفصيلية والقدرات المستهدفة:
بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادًرا على:

1. التعرف إلى علم البرمجة اللغوية العصبية واستراتيجياته.
2. معرفة الذات واكتشاف قدراتها وتنميتها.

3. تنمية المهارات الذاتية في التعامل مع اآلخرين.
4. تحديد األهداف.

5. التغيير والتأثير والوصول لما يريد.
6. تطبيق مهارات االتصال الفعال.

المحتويات:
• معرفة الذات واكتشاف قدراتها وتنميتها.

• تنمية مهارات االتصال الفعال.
• اكتشاف القدرات الشخصية و طرق استثمارها لتحقيق االهداف. 

• اكساب المشاركين القدرة على التغيير و التأثير لتحقيق االهداف.
• طرق جمع المعلومات.

• استراتيجيات التوافق للوصول إلى االنسجام مع اآلخرين.
• الطريقة العملية لتحديد وتحقيق أهدافك بإذن اهلل.

• تقنيات خاصة لكي تصل إلى ما تريد بإذن اهلل.

الفئة المستهدفة:
وطاقاتهم  قدراتهم  واستغالل  اكتشاف  في  الراغبين  الموظفين  جميع 

الكامنة.

مدة الدورة:
3  أيام بواقع 5 ساعات يومًيا.

تاريخ االنعقاد:
28 - 30  يناير 2013

السعر: 
225 دينار بحريني.

سيعاد طرح هذه الدورة في أغسطس و ديسمبر 2013

يناير  28
في العمل
استراتيجيات النجاح الفعال 
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الهدف العام:
إهدار  تجنب  وفهم  األولويات  حسب  المهام  ترتيب  مهارة  المشاركين  اكساب 

الوقت، والشعور باالستعداد للتعامل مع المماطلة.

األهداف التفصيلية والقدرات المستهدفة:
بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادًرا على:

1. التعرف إلى أساسيات اإلدارة الذكية للوقت.
2. تطبيق مهارات العمل بفاعلية وتجنب المآزق التي تسلب الوقت.

3. التمييز بين المهام الهامة والطارئة.
4. التعرف إلى آلية النجاح في إنجاز المهام.

5. تحقيق األهداف من خالل تنظيم األولويات.

المحتويات:
• ما توجهك نحو الوقت؟

• تعرف على الطريقة التي تستغل بها وقتك.
• ستة أساسيات لإلدارة الذكية للوقت.

• معرفة الُمقابل الذي تنجز العمل من أجله.
• كيفية إنجاز المهام بفاعلية.

• التحكم في األولويات من أجل التحكم في الوقت.
• متى تواصل العمل .. ومتى تنصرف عنه؟

• لمن تقوم بالعمل؟
• االستعانة باآلخرين في إنجاز المهام.

• مبادئ إدارة األولويات.
• أهم األشياء التي يقوم بها مديرو الوقت البارعون.

الفئة المستهدفة:
 مدراء اإلدارات، رؤساء األقسام واالختصاصيون األوائل

مدة الدورة: 
يومان بواقع 5 ساعات يومًيا.

تاريخ االنعقاد:
5 - 6 فبراير 2013 

السعر: 
150 دينار بحريني.

سيعاد طرح هذه الدورة في أكتوبر 2013

فبراير  5 إدارة األولويات
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فبراير  

الهدف العام:
التفكير  تقنيات  خالل  من  المستقبِل  مع  التعامل  في  اإلدارية  المهارات  تنمية 
المستقبلية  األهداف  ووضع  الخطط  رسم  على  القدرة  وتنمية  االستراتيجي، 

المتوافقة.

األهداف التفصيلية والقدرات المستهدفة:
بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادًرا على:

1. التعرف إلى أسس ومفاهيم عملية التخطيط االستراتيجي ومصطلحاتها.
2. التعامل مع أنماط التخطيط االستراتيجي ومدارسه القديمة والحديثة.
3. التمييز بين الفروقات الجوهرية للتخطيط االستراتيجي والتشغيلي.

التخطيط  عملية  تواجه  التي  والمشكالت  اإلشكاليات  طبيعة  إلى  التعرف   .4
االستراتيجي.

5. تطبيق أدوات التخطيط االستراتيجي.
6. التعرف إلى اآللية المناسبة التخاذ القرار في عملية التخطيط االستراتيجي.

المحتويات:
• المؤسسة كمنظومة عمل متكاملة.

السياسية،  االقتصادية،  )التكنولوجية،  للمؤسسة  الخارجية  البيئة  دراسة   •
الثقافية، القانونية(.

• تحديد نقاط القوة والضعف لدى المنظمة.
• تحديد األولويات ومضاعفة النتائج.

• دراسة مواقف وإمكانيات المنافسين والموردين.
• صياغة رسالة واستراتيجية المنظمة.

• تحديد مجاالت التطوير لمواجهة التهديدات.
• تحديد الفرص المتاحة أمام المنظمة.

• التخطيط االستراتيجي وتحديد األهداف والسياسات.
• النموذج المتكامل لعملية التخطيط االستراتيجي.

الفئة المستهدفة: 
مدراء اإلدارات ورؤساء األقسام.

مدة الدورة: 
3 أيام بواقع 5 ساعات يومًيا.

تاريخ االنعقاد:
11 - 13 فبراير 2013

السعر: 
300 دينار بحريني.

سيعاد طرح هذه الدورة في يوليو 2013

فبراير  11 التخطيط االستراتيجي
 وآليات اتخاذ القرار

• السمات الرئيسة للخطة االستراتيجية.
• تنفيذ الخطة االستراتيجية والتقييم والمراجعة وتعديل مسار الخطة.

المنظمات  في  االستراتيجية  الخطط  وتقييم  وتنفيذ  لوضع  عملية  نماذج   •
المختلفة.
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الهدف العام: 
تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات والسلوكيات التي تمكنهم من التعامل 
مع ضغوط العمل وإدارتها، مما يساعد في خلق بيئة إيجابية مستقرة ودافعة 

لخلق جو يساعد على استقرار المنظمة وزيادة إنتاجية الموظفين.

األهداف التفصيلية والقدرات المستهدفة:
بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادًرا على:

1. تحديد أربعة من مصادر الضغوط الرئيسة في بيئة العمل التي تؤثر عليه.
المترتبة على ضغوط   ) السلبية واإليجابية   ( األعراض والنتائج واآلثار  2. توضيح 

العمل.
3. التمييز بين مصادر ضغوط العمل التي يمكن تغييرها، وتلك التي ال يمكن 

تغييرها.
4. توظيف ثالث من االستراتيجيات الفعالة للتعامل مع ضغوط العمل والقضاء 

على آثارها السلبية.
5. ممارسة ثالثة من األساليب الحديثة للتخلص من آثار ضغوط العمل السلبية.

لمواجهة  تغييرات جوهرية  إحداث  ثالث مقترحات عملية تساعد في  تقديم   .6
ضغوط العمل.

7. المساهمة بشكل إيجابي في رفع الروح المعنوية لنفسه وزمالئه داخل العمل.

المحتويات:
• مفهوم ضغوط العمل وأنواعه.

• مراحل الوقوع تحت تأثير الضغوط.
• أسباب دراسة ضغوط العمل.

• مصادر ضغوط العمل وأساليب الكشف عنها.
• عالقة ضغوط العمل باألداء الوظيفي  واآلثار الناتجة عن ضغوط العمل.

• أعراض وعالمات الضغوط.
• مؤشرات اختراق الضغوط )ألجسادنا، عقولنا، حياتنا األسرية، سلوكنا(.

الفئة المستهدفة: 
جميع الموظفين في مختلف المستويات الوظيفية.

مدة الدورة:
 3 أيام بواقع 5 ساعات يومًيا.

تاريخ االنعقاد:
18 - 20 فبراير 2013 

السعر: 
225 دينار بحريني.

سيعاد طرح هذه الدورة في أغسطس 2013

فبراير  18 فنون التكيف

• اآلثار السلبية للضغوط.
• االستراتيجيات الالشعورية للتعامل مع الضغوط.
• االستراتيجيات الشعورية للتعامل مع الضغوط.

• اآلثار اإليجابية للضغوط في العمل والحياة.
• أساليب إدارة الضغوط.

.)EFT( االسترخاء وتقنية الحرية النفسية •
• طرق عملية لتخفيف الضغوط والتوازن في الحياة.

مع ضغوط العمل
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الهدف العام: 
بيئة  استخدامها في  ذاكرتهم، وطرق  تقوية  القدرة على  المشاركين  إكساب 

العمل.

األهداف التفصيلية والقدرات المستهدفة:
بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادًرا على:

1. التعرف إلى قوة العقل الالواعي وطرق برمجته.
2. التعرف إلى ماهية الذاكرة وطريقة عملها وأسباب ضعف الذاكرة.
3. التعرف إلى أدوات ووسائل تقوية الذاكرة، والقدرة على تطبيقها.

4. التعرف إلى الذكاءات السبعة.
5. التعرف إلى العادات الغذائية الصحيحة والمحفزة للدماغ.

6. تطبيقات عملية في التذكر.

المحتويات:
• تعريف الذاكرة وأسباب النسيان.

• أساليب تنمية الذاكرة.
• فهم كيفية عمل الدماغ.

• الصلة بين التفكير والشعور والسلوك.
• كيفية وضع خرائط العقل.

• كيفية تذكر األرقام واألسماء والوجوه والقوائم الطويلة.

الفئة المستهدفة: 
جميع الموظفين في مختلف المستويات الوظيفية.

مدة الدورة: 
يومان بواقع 5 ساعات يومًيا.

تاريخ االنعقاد:
19 - 20 فبراير 2013

السعر: 
150 دينار بحريني.

سيعاد طرح هذه الدورة في سبتمبر 2013

فبراير  19 أساليب تقوية الذاكرة 
واستخداماتها في العمل
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الهدف العام: 
تعريف المشاركين بأحدث األساليب العلمية في فنون االتصال مع اآلخرين في 
االعتقادات  إلى  والتعرف  واإلقناع،  التأثير  في  الحديثة  واالستراتيجيات  العمل، 

والقيم وأثرها في العمل.

األهداف التفصيلية والقدرات المستهدفة:
بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادًرا على:

1. معرفة أنواع وأنماط وعناصر العملية االتصالية.
2. معرفة المنطلقات األساسية لالتصال واالقناع.

3. معرفة نموذج ديفز لالتصال.
4. تحسين مهارتْي اإلصغاء والكالم.

5. بناء األلفة و التوافق.

المحتويات:
• أهمية االتصاالت والمفاهيم المرتبطة به.

• منطلقات أساسية لعملية االتصال.
• أهمية المرونة في عملية االتصال.

• عناصر العملية االتصالية.
• معوقات االتصال.

• وسائل االتصاالت: اللفظية، غير اللفظية.
• نظريات االتصال.

• أساليب االتصال واالقناع.
• آلية التحكم في عملية االتصال.

• مقومات االتصال الفعال.
• فنون التأثير واالقناع.

الفئة المستهدفة:
وطاقاتهم  قدراتهم  واستغالل  اكتشاف  في  الراغبين  الموظفين  جميع 

الكامنة.

مدة الدورة: 
3 أيام بواقع 5 ساعات يومًيا.

تاريخ االنعقاد:
25 - 27 فبراير 2013

السعر: 
225 دينار بحريني.

سيعاد طرح هذه الدورة في أغسطس 2013

فبراير  25 مهارات االتصال و االقناع 
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الهدف العام:
تعريف المشاركين بأحدث أساليب وطرق فهم الشخصيات، والتعامل مع كل 

شخصية بما يتناسب معها مما يحقق األلفة واالنسجام في بيئة العمل.

األهداف التفصيلية والقدرات المستهدفة:
بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادًرا على:

1. التعرف إلى نموذج االتصال البشري.
2. التعرف إلى البرامج العقلية العليا وأثرها في تحديد أنماط الشخصية.

3. التعرف إلى األنماط )البرامج( الرئيسة وتنوعها لدى الناس.
4. اكتشاف النمط الخاص لكل مشارك.
5. امتالك مهارة اكتشاف انماط االخرين.

6. التعامل اإليجابي مع مختلف أنماط اآلخرين والتأثير عليهم.

المحتويات:
• أنواع الشخصيات.

• نموذج االتصال البشري.
• البرامج العقلية العليا.

• أنماط اآلخرين.
• التفكير اإليجابي.

الفئة المستهدفة: 
جميع الموظفين العاملين بشكل مباشر مع المراجعين.

مدة الدورة: 
يومان بواقع 5 ساعات يومًيا.

تاريخ االنعقاد:
4 - 5 مارس 2013

السعر: 
150 دينار بحريني.

سيعاد طرح هذه الدورة في سبتمبر 2013

مارس  4
مع الشخصيات المختلفة 

مهارات التعامل الفعال 
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الهدف العام: 
التفكير اإلبداعي وتوظيف أدواته ومهاراته لدى الموظفين لتمكينهم  تطوير 
من اتباع طرق جديدة في حل المشكالت، وتطوير أساليب العمل واتخاذ القرارات.

األهداف التفصيلية:
بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادًرا على:

1. استيعاب المفاهيم الرئيسة )االبداع، المشكالت، التفكير بأنواعه، المقدرات(.
2. فهم الفروق الجوهرية بين التفكير اإلبداعي والتفكير المنظم.

3. اكتشاف القدرات الشخصية والذهنية في االبداع.
4. تحديد وتحليل أنواع المشكالت.

5. توظيف أساليب التفكير االبداعي من خالل طرق االبداع التي تعلمها.
6. امتالك قناعات محفزة لالبداع وتغيير القناعات السلبية والمقيدة.

مرونة  وخلق  الحكومي  القطاع  في  العمل  بواقع  التدريبية  التطبيقات  ربط   .7
كافية للتغيير.

المحتويات:
• مفاهيم جوهرية حول التفكير التقليدي والتفكير االبداعي.

• الدماغ واالبداع.
• هل أنت مبدع؟

• مستويات االبداع.
• أين ومتى تأتي األفكار االبداعية؟

• مفهوم المشكلة.
• أنواع المشكالت وطرق تحليلها.

• مراحل حل المشكالت.
• العصف الذهني.
• الخرائط الذهنية.

• إطار التفكير.

الفئة المستهدفة: 
جميع الموظفين الذين يتطلب عملهم حل المشاكل والتوصل إلى حلول.

مدة الدورة: 
يومان بواقع 5 ساعات يومًيا.

تاريخ االنعقاد:
5 - 6 مارس 2013

السعر: 
150 دينار بحريني.

سيعاد طرح هذه الدورة في ديسمبر 2013

مارس  5 رحلة في 
فضاء التفكير االبداعي

• االسترخاء.
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الهدف العام:
والعمل  للتحقيق،  القابلة  األهداف  بوضع  المرتبطة  المفاهيم  أهم  إلى  التعرف 
من أجل تحقيقها حسب ما هو مخطط له لمزيد من التفوق والتميز في العمل 

الحكومي.

األهداف التفصيلية والقدرات المستهدفة:
بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادًرا على:

1. تحديد الهدف وفق القيمة الفعلية للهدف المنشود.
2. تقيم البدائل: سلبيات، إيجابيات.

3. استخدام مختلف الطرق التي تساهم في تحقيق األهداف.
4. آلية قياس الهدف.

5. تحسين وتطوير المهارات العقلية والبدنية والثقة بالنفس.
6. تحقيق النجاح وتعزيز العالقات العامة.

7. مكافأة اإلنجاز والتفوق في العمل.

المحتويات:
• بناء أسس التميز.

• تحسين الثقة بالنفس.
• كيف تتعامل مع المخاطر والبدائل.

• تطوير الدافع )الحافز( للوصول للهدف.
• البحث عن التميز في العمل.

• التفكير الفعال.
• تحسين الذاكرة.
• اختيار االولويات.

• القدرة على ادارة االموال.
• تقليل التوتر.

• تقييم التقدم.

الفئة المستهدفة:
 جميع الموظفين في مختلف المستويات الوظيفية. 

مدة الدورة: 
يومان بواقع 5 ساعات يومًيا.

تاريخ االنعقاد:
 11 - 12 مارس 2013

السعر: 
150 دينار بحريني.

مارس  11
واستمتع بإنجازاتك 

هنِدس أهدافك 

• اعادة تقييم األهداف والتخطيط للمستقبل.
• التقييم الخاص بالقدرات الذاتية.

• االعتراف بالتفوق في العمل.
• الحفز من خالل التغيير.
• مكافأة العمل المتميز.

• الحفاظ على مستوى الحفز عالًيا.
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الهدف العام:
تطوير المهارات اإلدارية واإلشرافية للمشاركين، وتمكينهم من تحقيق أهداف 
وحداتهم وأقسامهم بشكل أمثل، وذلك من خالل تزويدهم بالمعارف واألسس 

التي تقوم عليها العملية اإلدارية بشكل عام ومهارات المشرف بشكل خاص.

األهداف التفصيلية:
بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادًرا على:

1. تحديد دور المشرف ووظائفه في العملية اإلدارية.
2. اإلحاطة باألساليب والنماذج االشرافية ومتطلبات تطبيقها.

3. فهم السلوك اإلنساني في التنظيمات والتعامل مع األفراد.
4. معرفة متطلبات االتصال الفعال والقدرة على االصغاء الجيد.

5. فهم نظريات الدوافع والحوافز والقدرة على تطبيقها.
6. إدراك ديناميكية الصراع التنظيمي والقدرة على اختيار األساليب المثلى في 

حل النزاع.

المحتويات:
• المفاهيم األساسية للعملية االشرافية.

• الوظائف األساسية لإلشراف.
• العملية اإلدارية ودور المشرف فيها.

• المهارات االشرافية  والقيادية.
• تخطيط وتنظيم العمل.

• إدارة فريق العمل وتوجيه تنمية الفرد.
• المهارات اإلدارية لتحقيق االتصال الفعال )المعوقات والمقومات(.

• تنمية مهارات االبتكار واإلبداع للمشرف.
• إدارة الصراع وحل النزاع.

الفئة المستهدفة:
رؤساء األقسام ومشرفو الوحدات ومن في حكمهم.

مدة الدورة:
3 أيام بواقع 5 ساعات يومًيا.

تاريخ االنعقاد:
18 - 20 مارس 2013

السعر: 
225 دينار بحريني.

سيعاد طرح هذه الدورة في يونيو و أكتوبر 2013

مارس  18 االتجاهات الحديثة 
في اإلدارة اإلشرافية
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الهدف العام:
بناء مهارات التخطيط الشمولي الناجح وتوليد األفكار التي تساهم في تنظيم 

المشاريع واألنشطة في بيئة العمل والحياة.

األهداف التفصيلية والقدرات المستهدفة:
بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادًرا على:

1. التعرف إلى قدرات العقل وآلية التفكير والتمكن من ترتيب األفكار وتنظيمها 
على الورق.

2. التعرف إلى مهارات استخدام العقل وقدرات العقل الباطن.
3. تعلم تقنيات تقوية الذاكرة لحفظ القوائم واألسماء الغريبة واألرقام الطويلة 

والمعلومات الهامة باستخدام الخرائط الذهنية.
4. تطبيق مهارات الخريطة الذهنية لتلخيص الموضوعات المختلفة.

المحتويات:
• فوائد وتطبيقات الخرائط الذهنية.

• كيفية عمل الدماغ.
• قراءة الخريطة الذهنية.

• تطبيقات الخريطة الذهنية في العمل.
• تلخيص التقارير والمذكرات من خالل الخريطة الذهنية.

• تدوين وتلخيص نقاط االجتماعات باستخدام الخريطة الذهنية.
• حل المشكالت باستخدام الخرائط الذهنية بشكل فعال.

الفئة المستهدفة: 
جميع الموظفين الراغبين بتطوير مهارات الخرائط الذهنية بشكل فّعال.

مدة الدورة: 
يومان بواقع 5 ساعات يومًيا.

تاريخ االنعقاد:
19 - 20 مارس 2013

السعر: 
150 دينار بحريني.

سيعاد طرح هذه الدورة في يونيو 2013

مارس  19
 مفاتيح إلطالق أفكارك 

الخرائط الذهنية ... 
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الهدف العام: 
تنمية مهارات المشاركين باستخدام أساليب وفنون التحدث والعرض والتقديم، 

وجذب انتباه المستمعين والتأثير فيهم.

األهداف التفصيلية والقدرات المستهدفة:
بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادًرا على:

1. التعرف إلى مفاهيم علم وفن اإللقاء الحديثة.
2. التعرف إلى مواصفات المتحدث المتميز.

3. تنمية الثقة في الذات، والقدرة على مواجهة المخاوف المقيدة والقلق الزائد.
4. االنسجام مع الجمهور وخلق قاعدة توافق مع الشخصيات المختلفة.

5. امتالك المهارات العملية المختلفة للوصول إلى أداء متميز.
6. التحكم في نبرات الصوت وإيماءات الجسد.

7. إتقان الروابط المسرحية الفعالة.

المحتويات:
• التخطيط للعرض التقديمي.

• اختيار موضوع التقديم.
• بحث الموضوع/ جمع المعلومات.

• مهارات التقديم أثناء العرض.
• كيف تتغلب على »رهاب المسرح«؟

• كيف تتجنب عدم التركيز ومقاطعة الجمهور أثناء التقديم؟
• كيف تدير الوقت أثناء التقديم؟

• كيف تركز على »اللغة الحركية« أثناء التقديم؟ )النفس والجمهور(.
• كيف تشعل حماس الجمهور ليضاهي حماسك؟

• الفكاهة، كيف ُتنشئها؟
• التعامل مع المواقف الصعبة.

.“Power Point“ برنامج العروض التقديمية •

الفئة المستهدفة:
مدراء اإلدارات ورؤساء األقسام، وكل الموظفين الذين يتطلب عملهم تقديم 

العروض.

مدة الدورة: 
4 أيام بواقع 5 ساعات يومًيا.

تاريخ االنعقاد:
25 - 28 مارس 2013

السعر: 
300 دينار بحريني.

سيعاد طرح هذه الدورة في نوفمبر 2013

مارس  25 مهارات العرض والتقديم 

• لعب األدوار )قسم كاميرا الفيديو(.
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)جيم بالمر(

تحقيق الفوز وحدك في أي لعبة جماعيةال يمكنك
أن تلعب جيدًا إال بمساعدة أفراد الفريق. وال يمكنك



20“13أبريل  مايو  يونيو

* علمًا بأنه ال توجد دورات تدريبية خالل شهر مايو.

*
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الهدف العام: 
تنمية مهارات موظفي السكرتارية ومدراء المكاتب وتطبيق األساليب الحديثة 
المستويات  جميع  في  المختلفة  الشخصيات  مع  والتعامل  المكاتب  إدارة  في 

اإلدارية.

األهداف التفصيلية والقدرات المستهدفة:
بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادًرا على:

1. التعرف إلى أهمية التميز في أعمال السكرتارية وإدارة المكاتب.
2. التعرف إلى المفاهيم العلمية الحديثة إلدارة المكاتب.

3. تطبيق المهارات المهنية والسلوكية في هذا المجال.
4. إتقان فنون االتصال الفعال.

5. تطبيق نظام الفهرسة والبحث في األرشيف اإللكتروني.
6. تطبيق الطرق واألساليب الحديثة في حفظ الوثائق والملفات إلكترونًيا.

المحتويات:
• مفهوم وطبيعة السكرتارية وإدارة المكاتب.

• واجبات ومسئوليات سكرتارية اإلدارة العليا.
• سلوكيات السكرتير الفعّال ودوره في تحقيق فعالية العمل واألداء.

• المعارف والمعلومات األساسية ألعمال السكرتارية وإدارة المكاتب.
• االتصاالت اإلدارية.

• االتصاالت الهاتفية وأساليب تحقيق فعاليتها.
• التعرف إلى كيفية تنظيم المكتب االلكتروني.

• تنظيم وحفظ المعلومات )التصنيف والفهرسة والحفظ(.
• مهارات تنظيم أعمال السكرتارية وتصميم النماذج والمراسالت.

• تنمية مهارات العالقات اإلنسانية مع اآلخرين.
مع  فعاًلا  تكون  كيف  الفعال(  الرئيس  )نمط  الرؤساء  مع  التعامل  مهارات   •

رؤسائك؟

الفئة المستهدفة: 
موظفو السكرتارية ومدراء المكاتب.

مدة الدورة: 
4 أيام بواقع 5 ساعات يومًيا.

تاريخ االنعقاد:
1 - 4 ابريل 2013

السعر: 
300 دينار بحريني.

سيعاد طرح هذه الدورة في  أغسطس 2013

والسكرتارية الحديثة
إدارة المكاتب  أبريل1

• مهارات وفنون الحديث واإلنصات الجيد.
• مقابلة الزوار ومهارات معالجة المشكالت والمواقف.

• طرق التعامل مع السجالت والوثائق اإللكترونية وأرشفتها.
• تطبيقات عملية.
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الهدف العام: 
عملهم  مجال  في  مهاراتهم  تطوير  خالل  من  المراسلين  شخصيات  تنمية 

بالمؤسسات الحكومية.

األهداف التفصيلية والقدرات المستهدفة:
بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادًرا على:

1. التعرف إلى المهام األساسية للمراسل السوبر.
2. اتقان المهارات اإلدارية والسلوكية الالزمة لممارسة أعمال المراسل في مختلف 

المواقف العملية.
3. التعرف على أهمية اإلتصال وتطبيقاته في بيئة العمل.

4. التعامل مع مختلف الشخصيات.
5. التخطيط الجيد في إدارة المهام وفق األولويات.

المحتويات :
• المهارات السلوكية والنفسية.

• التخطيط ووضع األهداف لعمل المراسل، وجدولتها.
• تخطيط وتنظيم الوقت.

• مهارة إعداد فهرس للوثائق والملفات.
• مهارات اإلتصال الفعال.

• بروتوكول التعامل مع الرؤساء والمرؤوسين.
• توزيع البريد والمنشورات بين الوزارات.

• استقبال الضيوف.
• تلقي التعليمات وتسجيلها.

الفئة المستهدفة: 
المراسلون وموظفو المكاتب في الوزارات.

مدة الدورة: 
يومان بواقع 5 ساعات يومًيا.

تاريخ االنعقاد:
2 - 3 أبريل 2013

السعر: 
150 دينار بحريني.

المراسل السوبر  أبريل2
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الهدف العام:
هذه الدورة يتم عقدها في الهواء الطلق، حيث يتم التدريب بأسلوب األنشطة 
بالمفاهيم  المشاركين  تزويد  إلى  وتهدف  التجريبي،  والتدريب  الخارجية، 
واألدوات  االستراتيجيات  باستخدام  الفريق  بناء  القيادة في  وأساليب  والمعايير 

الحديثة لبناء فرق العمل الفعالة.

األهداف التفصيلية والقدرات المستهدفة:
بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادًرا على:

1. التعرف إلى أهمية العمل ضمن الفريق الواحد.
2. التعرف إلى العوامل األساسية لعمل الفريق الناجح والمتكامل.

3. التعرف إلى أهمية التخطيط السليم لعمل الفريق.
4. تطبيق االتصال الفّعال بين أعضاء الفريق.

5. تطبيق األسس الصحيحة في عملية بناء الفريق.

المحتويات:
• مفهوم العمل الجماعي وأهميته في نجاح المنظمات.

• أنواع المهام الجماعية وأنواع فرق العمل في المنظمات.
• طرق اإلعداد لبناء فرق العمل في المنظمات.

• تهيئة وإعداد األفراد للتفاعل الجماعي داخل  فرق العمل.
• األدوار التي يضطلع بها األفراد في الفريق.

• إعداد األفراد لالتصال الفعال داخل فرق العمل.
• تحسين القدرة على اإلصغاء وإرجاع األثر والحديث الجيد.

• تنمية مهارات جماعة الفريق في تحقيق االتصاالت الفعالة .
• الدافعية والتحفيز ألداء األعمال.

الفئة المستهدفة: 
رؤساء األقسام ومشرفو الوحدات وأعضاء فرق العمل.

مدة الدورة: 
3 أيام بواقع 5 ساعات يومًيا.

تاريخ االنعقاد:
8 - 10 أبريل 2013

السعر: 
300 دينار بحريني.

سيعاد طرح هذه الدورة في  ديسمبر 2013

بناء فرق العمل  أبريل8
عالية األداء
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الهدف العام: 
تنمية مهارات المشاركين في مجال المراسم والبروتوكول، والتعامل مع كبار 
والدولية،  المحلية  الرسمية  والمحافل  الفعاليات  في  والضيوف  الشخصيات 
ووضع األسس الصحيحة لممارستها وفق متطلبات االتصاالت الدولية المعاصرة.

األهداف التفصيلية والقدرات المستهدفة:
بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادًرا على:

1. التعرف إلى أهمية المراسم والبروتوكول.
2. التعرف إلى صفات ومؤهالت العاملين في هذا المجال.

3. التحضير والتنظيم واإلعداد للمناسبات المختلفة.
4. تطبيق أسس االتصال والبروتوكول كأحد مهام ومسؤوليات العاملين في 

هذا المجال.
مختلف  في  والمراسم  البروتوكول  في  الهامة  الحاكمة  القواعد  تطبيق   .5

المواقف والمناسبات.

المحتويات:
• تاريخ المراسم والبروتوكول وأصولها وقواعد ممارستها.

• أهمية قواعد البروتوكول.
• صفات ومؤهالت العاملين بالمراسم.

• المؤتمرات، الندوات، االجتماعات.
• البيانات، المذكرات، االتفاقيات.

• مهارات التعامل مع الشخصيات المختلفة.
• زيارات الوفود وترتيبات البرامج والمواكب.

• إعداد وتنفيذ برامج الزيارات الرسمية لكبار الشخصيات.
• األسبقيات، الدعوات والمآدب.

• اللباس والحلي.
• آداب التحدث على الهاتف.

الفئة المستهدفة: 
العامة  والعالقات  المكاتب،  وإدارة  الدبلوماسـي،  الحقل  في  العاملين  جميع 
بتطوير  والراغبين  المهتمين  وكافة  العمالء  وخدمة  والتسويق،  واإلعالم، 

مهاراتهم الشـخصية والسلوكية.

مدة الدورة: 
يومان بواقع 5 ساعات يومًيا.

تاريخ االنعقاد:
15 - 17  أبريل 2013

السعر: 
200 دينار بحريني.

بروتوكول التعامل  أبريل15
 مع كبار الضيوف

• تطبيقات وتمارين عملية على جميع المحاور.
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الهدف العام:
تمكين المشاركين من استخدام االستراتيجيات المختلفة والتي يمكن إتباعها 
في حل مشاكل العمل بطرق إبداعية، وكيفية تطبيق هذه االستراتيجيات في 

واقع العمل الحكومي.

األهداف التفصيلية والقدرات المستهدفة:
بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادًرا على:

1. التعرف إلى أنواع المشاكل والقواعد العامة للتعامل معها. 
2. القدرة على تحديد أسباب المشاكل باستخدام استراتيجيات متعددة.

3. تطبيق أفضل الطرق واألساليب الحديثة في حل المشكالت.

المحتويات:
• مدخل التعرف إلى المشكالت وتحديد أبعادها.

• األساليب العلمية في تحليل وحل المشكالت واتخاذ القرارات.
.Brain Storming أساليب توليد البدائل باستخدام طريقة العصف الذهني •

• كيفية المفاضلة بين البدائل عن طريق التفكير االبتكاري.
المتغيرات  وتحليل  المشكالت  استشعار  في  االبتكاري  التفكير  استخدام   •

المحيطة للوصول إلى أفضل حل لهذه المشكالت.
• المتطلبات األساسية للتفكير االبتكاري كأداة لحل المشكالت واتخاذ القرارات.

• معوقات تنفيذ القرارات ودور التفكير االبتكاري في إزالتها.
•  تطبيق عملي لتحليل المشكالت واتخاذ القرارات االبتكارية.

الفئة المستهدفة: 
رؤساء األقسام ورؤساء الوحدات والمشرفون، وكل الموظفين الذين يتطلب 

عملهم حل المشاكل والتوصل إلى حلول.

مدة الدورة: 
3 أيام بواقع 5 ساعات يومًيا.

تاريخ االنعقاد:
15 - 17  أبريل 2013

السعر: 
225 دينار بحريني.

سيعاد طرح هذه الدورة في  نوفمبر 2013

حل مشاكل العمل  أبريل15
بطرق إبداعية
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الهدف العام:
خالل  من  المختلفة  اإلعالم  وسائل  مع  التعامل  في  المشاركين  مهارات  تنمية 

تطبيق أفضل األساليب والممارسات الحديثة.

األهداف التفصيلية والقدرات المستهدفة:
بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادًرا على:

1.  فهم أسس وقواعد التعامل مع وسائل اإلعالم المرئية.
2. التعرف على أسس المقابالت وأساليبها المختلفة.

النفسي  االستعداد  خالل  من  للمقابلة  الجيد  التحضير  كيفية  معرفة   .3
والمعلوماتي.

4. تطوير أساليب التواصل الفّعال مع وسائل اإلعالم المختلفة والجمهور.
5. تطبيق مهارات اإلقناع والترويج وجذب انتباه الجمهور. 
6. تطبيق األساليب الصحيحة للتعامل مع األسئلة الحرجة.

المحتويات:
• أساسيات مهارات االتصال.

• االتصال الفعال ولغة الجسد.
• أسس وقواعد التعامل مع وسائل اإلعالم المرئية.

• الفروق بين المقابالت )اإلذاعة ،التلفزيون، الصحافة ...الخ(.
• التحضير الجيد للمقابلة اإلعالمية.

• األساليب الصحيحة للتعامل مع األسئلة الحرجة.
• أنواع التصريحات وطرق تقديمها.

• تطبيقات عملية.

الفئة المستهدفة:
في  والسلوكية  الشـخصية  مهاراتهم  بتطوير  والراغبين  المهتمين  كافة 

التعامل مع وسائل اإلعالم المرئية.

مدة الدورة: 
3 أيام بواقع 5 ساعات يومًيا.

تاريخ االنعقاد:
22 - 24  أبريل 2013

السعر: 
300 دينار بحريني.

سيعاد طرح هذه الدورة في  ديسمبر 2013

فنون التعامل  أبريل22
  مع وسائل االعالم المرئية
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الهدف العام:
تحفيز المشاركين على اكتساب روح المبادرة، ومهارات التعلم الذاتي المستمر 
التكيف  على  والقدرة  المسئولية،  وروح  الداخلي  الحافز  خلق  وكذلك  والمرونة 

وتقبل التغيير للعاملين في القطاع الحكومي.

األهداف التفصيلية والقدرات المستهدفة:
بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادًرا على:

1. التعرف إلى مفهوم المبادرة في العمل.
2. تقييم مراحل تحفيز العاملين وانعكاسه على العمل المؤسسي.

3. تطوير مهارات القوى المحركة للتحفيز وخلق ثقافة المبادرة في العمل.
العاملين وتحفيزهم  أداء  آلية استخدام قوى موازنة المصالح لتعزيز  4. تطوير 

وإطالق قدراتهم.
5. إعداد خطة للتحول من أسلوب رد الفعل ألسلوب التخطيط المسبق، للخروج 

من رد الفعل الغريزي السلبي من خالل المبادرة في العمل.
6. التعرف على السمات الشخصية والمواهب التي تساعد على الفعالية وتصنع 

القيمة المضافة للمؤسسة.
التشاركية  الهجوم الشخصي لحالة  التي تخرجه من حالة  األدوات  7. استخدام 

إليجاد الحلول العملية.
8. التعامل مع الشخصيات السلبية وتحفيزها.

والتفكير  الشخصي  الحافز  وزيادة  بالنفس  الثقة  لرفع  عمل  خطة  تطوير   .9
اإليجابي، والتي تؤدي ألسلوب حياة أفضل.

المحتويات:
• وقفة مع التفكير السلبي والتفكير اإليجابي.

• كيف نحول الشخصية السلبية لشخصية إيجابية مبادرة؟
• القيادة والمبادرة.  

• أدوات التفكير )قبعات التفكير الست(.

الفئة المستهدفة: 
• كل من يسعى لتطوير ذاته في حياته الخاصة وفي مجال العمل، من خالل 

اكتساب مهارات المبادرة وتطبيقاتها في الحياة والعمل.
• من يرغبون بتسريع نموهم الشخصي ونجاحهم في العمل. 

مدة الدورة: 
يومان بواقع 5 ساعات يومًيا.

تاريخ االنعقاد:
29 - 30  أبريل 2013

السعر: 
150 دينار بحريني.

التألق بالمبادرات الشخصية  أبريل29

• ترجمة نقاط القوة والمواهب والمهارات والقيم الخاص في الشخص المبادر.
• التعريف بكيفية تحديد األهداف وكيفية تحقيقها.

• التعريف بكيفية بناء العالقات داخل العمل.
• التعريف بكيفية بناء الثقة في النفس وفي اآلخرين. 

• التعريف بمهارات االتصال الفعال.
• التعرف إلى متطلبات نظام الحوافز الفًعال وتطبيقاته لتطوير روح  المبادرة 

في المؤسسة.
• تفهم قدرات العاملين في الجهاز اإلداري.

• فهم الممارسات التي تحفز عزيمة الموظفين.
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الهدف العام:
إكساب المشاركين مهارات االتزان بين واجبات الموظف وبين حياته بحيث يصل 

إلى االستقرار في حياته مما ينعكس إيجاًبا على أدائه الوظيفي.

األهداف التفصيلية والقدرات المستهدفة:
بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادًرا على:

1. التعرف إلى أهمية االتزان، واآلثار السلبية لعدم االتزان في الحياة.
2. التعرف إلى معنى االتزان الحقيقي.

3. تحديد القيم الشخصية وقيم العمل، وأثرها في االتزان. 
4. تطبيق عناصر االتزان في نواحي الحياة المختلفة.

المحتويات:
• مفاهيم جوهرية: مفهوم النجاح، مفهوم السعادة، مفهوم التوازن، مفهوم 

اإلدراك.
• توازن عجلة الحياة.

• توازن القيم: ما هي القيم؟ وكيف تستخرج قيمك الشخصية؟
• توازن عناصر ضغوط العمل.

• توازن الطاقات األربع: طاقة العقل، طاقة الجسم، طاقة العاطفة، طاقة الروح.
• توازن قوانين النمو في الحياة والعمل: قانون التحديات، قانون الفرص، قانون 

الجذب، قانون الدوران، قانون اإلمكانيات.

الفئة المستهدفة: 
جميع الموظفين في مختلف المستويات الوظيفية. 

مدة الدورة: 
يومان بواقع 5 ساعات يومًيا.

تاريخ االنعقاد:
17 - 18 يونيو 2013

السعر: 
150 دينار بحريني.

أسرار االتزان  يونيو17
بين الحياة والعمل
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الهدف العام: 
الفعاليات  وتنظيم  تخطيط  في  األساسية  المشاركين  مهارات  وتطوير  تنمية 
في  والبروتوكول  المراسم  ومهارات  قواعد  وتطبيق  الناجحة،  والمؤتمرات 

المؤتمرات والمناسبات المختلفة.

أهداف البرنامج:
بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادًرا على:

1. التعرف إلى أنواع المؤتمرات والمناسبات المختلفة.
2. التعرف إلى كيفية التخطيط للمؤتمرات الناجحة.

3. إدارة المؤتمر قبل وأثناء وبعد الحدث.
4. تطبيق قواعد إقامة المؤتمرات والفعاليات المختلفة.

المحتويات:
• تعريف المؤتمر.
• أهمية المؤتمر.

• قواعد إقامة المؤتمرات والفعاليات المختلفة.
• أخطاء شائعة في تنظيم المؤتمرات والفعاليات المختلفة.

• التخطيط للمؤتمر )األهداف، التسويق، الميزانية، اختيار الزمان والمكان ...الخ(.
• التهيئة والتدريب لفريق إدارة الحدث.

• سمات فريق العمل الفّعال.
• إعداد قائمة العناوين وتحديثها.

• توجيه الدعوات إلى الشخصيات البارزة.
• خطوات تنظيم جدول أعمال المؤتمر )اليوم األول، االستراحات ...الخ(.

• توفير المعلومات للمتحدثين.
• إدارة المؤتمر أثناء الحدث )) في الموقع ((. 

تقديم  التجليس،  )االستقبال،  المؤتمرات  في  واالتيكيت  البروتوكول  مبادئ   •
الهدايا ....إلخ(.

الفئة المستهدفة: 
كافة العاملين في العالقات العامة، وخدمة العمالء، وإدارات المراسم، والشـؤون 
اإلدارية واإلعالمية والتسـويقية، وكافة المهتمين والراغبين بتطوير مهاراتهم 

الشـخصية والسلوكية.

مدة الدورة: 
3 أيام بواقع 5 ساعات يومًيا.

تاريخ االنعقاد:
17 - 19 يونيو 3 201

السعر: 
300 دينار بحريني.

سيعاد طرح هذه الدورة في  نوفمبر 2013

إدارة المؤتمرات والفعاليات  يونيو17

• كيفية التصرف في المواقف المختلفة.
• كيفية التعامل مع الحدث إعالمًيا.

• الممارسات اإلدارية والتنفيذية قبل وبعد انتهاء الحدث.
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الهدف العام:
تطوير المهارات اإلدارية واإلشرافية للمشاركين، وتمكينهم من تحقيق أهداف 
وحداتهم وأقسامهم بشكل أمثل، وذلك من خالل تزويدهم بالمعارف واألسس 

التي تقوم عليها العملية اإلدارية بشكل عام ومهارات المشرف بشكل خاص.

األهداف التفصيلية والقدرات المستهدفة:
بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادًرا على:

1. تحديد دور المشرف ووظائفه في العملية اإلدارية.
2. اإلحاطة باألساليب والنماذج االشرافية ومتطلبات تطبيقها.

3. فهم السلوك اإلنساني في التنظيمات والتعامل مع األفراد.
4. معرفة متطلبات االتصال الفعال والقدرة على االصغاء الجيد.

5. فهم نظريات الدوافع والحوافز والقدرة على تطبيقها.
6. إدراك ديناميكية الصراع التنظيمي والقدرة على اختيار األساليب المثلى في 

حل النزاع.

المحتويات:
• المفاهيم األساسية للعملية االشرافية.

• الوظائف األساسية لإلشراف.
• العملية اإلدارية ودور المشرف فيها.

• المهارات االشرافية  والقيادية.
• تخطيط وتنظيم العمل.

• إدارة فريق العمل وتوجيه تنمية الفرد.
• المهارات اإلدارية لتحقيق االتصال الفعال )المعوقات والمقومات(.

• تنمية مهارات االبتكار واإلبداع للمشرف.
• إدارة الصراع  وحل النزاع.

الفئة المستهدفة: 
رؤساء األقسام ومشرفو الوحدات ومن في حكمهم.

مدة الدورة:  
3 أيام بواقع 5 ساعات يومًيا.

تاريخ االنعقاد:
17 - 19 يونيو 2013

السعر: 
225 دينار بحريني.

سيعاد طرح هذه الدورة في أكتوبر 2013

االتجاهات الحديثة  يونيو17
 في اإلدارة اإلشرافية

40



الهدف العام:
بناء مهارات التخطيط الشمولي الناجح وتوليد األفكار التي تساهم في تنظيم 

المشاريع واألنشطة في بيئة العمل والحياة.

األهداف التفصيلية والقدرات المستهدفة:
بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادًرا على:

1. التعرف إلى قدرات العقل وآلية التفكير والتمكن من ترتيب األفكار وتنظيمها 
على الورق.

2. التعرف إلى مهارات استخدام العقل وقدرات العقل الباطن.
3. تعلم تقنيات تقوية الذاكرة لحفظ القوائم واألسماء الغريبة واألرقام الطويلة 

والمعلومات الهامة باستخدام الخرائط الذهنية.
4. تطبيق مهارات الخريطة الذهنية لتلخيص الموضوعات المختلفة.

المحتويات:
• فوائد وتطبيقات الخرائط الذهنية.

• كيفية عمل الدماغ.
• قراءة الخريطة الذهنية.

• تطبيقات الخريطة الذهنية في العمل.
• تلخيص التقارير والمذكرات من خالل الخريطة الذهنية.

• تدوين وتلخيص نقاط االجتماعات باستخدام الخريطة الذهنية.
• حل المشكالت باستخدام الخرائط الذهنية بشكل فعال.

الفئة المستهدفة: 
جميع الموظفين الراغبين بتطوير مهارات الخرائط الذهنية بشكل فّعال.

مدة الدورة: 
يومان بواقع 5 ساعات يومًيا.

تاريخ االنعقاد:
25 - 26 يونيو 2013

السعر: 
150 دينار بحريني.

الخرائط الذهنية ...   يونيو25
مفاتيح إلطالق أفكارك
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الهدف العام:
تقنين مهارات مدراء المكاتب من خالل تطبيق أفضل الممارسات التي تساهم 

في تبني األدوار الرئيسة الخاصة بوظائف مدراء المكاتب.

األهداف التفصيلية والقدرات المستهدفة:
بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادًرا على:

1. التخطيط  والتنظيم الجيد ألعمال الرؤساء.
2. مهارة االتصال والتعامل مع المراجعين.

3. إدارة الوقت والتنظيم ألعمال الرؤساء.
المواقف  مختلف  في  والمراسم  البروتوكول  في  الحاكمة  القواعد  تطبيق   .4

والمناسبات.
5. القدرة على اتخاذ القرارات في المواقف الحرجة.

المحتويات:
• عرض موجز للمفاهيم األساسية إلدارة المكاتب.

• األجهزة والمعدات واألدوات المكتبية.
• تصميم وتنظيم المكتب.

• االتصاالت الخارجية والداخلية.      
• الملخصات االعالمية.

• توصيف الشخصية المهنية لمدير المكتب ومقومات بنائها. 
• عناصر تساهم في صناعة التفوق لدى مدير المكتب: الموهبة، اإلبداع واالبتكار، 

فن إدارة الناس. 
التعامل  أساليب  أرقى  وفق  والزوار  المراجعين  ومنازعات  شكاوي  تسوية   •

اإلنساني.
• تخطيط وتنظيم البرنامج اليومي للمدير العام.

• ممارسات وفنون إدارية مساندة لمدير المكتب: تنظيم وإدارة االجتماعات.
• التعامل مع وسائل االعالم.

الفئة المستهدفة: 
مدراء المكاتب والسكرتاريا.

مدة الدورة: 
يومان بواقع 5 ساعات يومًيا.

تاريخ االنعقاد:
25 - 26 يونيو 2013

السعر: 
150 دينار بحريني.

المهارات االحترافية  يونيو25
لمدراء المكاتب

• إدارة عالقات المراجعين. 
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وهذا هو السبب في أن القليلين 
هم الذين يختارونه كعمل.

إن التفكير
أصعب األعمال 

)هنري فورد(
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الهدف العام:
بناء قاعدة واسعة من أمناء السر المؤهلين لمواكبة متطلبات المرحلة القادمة 

من العمل اإلداري في المؤسسات.

األهداف التفصيلية والقدرات المستهدفة:
بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادًرا على:

1. التعرف إلى ماهية وأهداف عمل أمين السر ومقرري مجالس االدارات.
2. التعرف إلى أنظمة العمل الالزم اتباعها.

3. التمكن من اعداد التقارير والمذكرات السرية .
4. إعداد محاضر االجتماعات.

والمراسالت  المذكرات  اعداد  في  القانونية  األساسية  المفاهيم  على  االطالع   .5
والقرارات والتعاميم اإلدارية .

6. إعداد وتنظيم االجتماعات بفاعلية.
7. التعرف إلى الصفات والسلوكيات اإليجابية والتي تنال رضا مرؤوسيهم.

المحتويات:
• مقدمة تعريفية عن أعمال مقرري أمناء السر ومقرري مجالس اإلدارات.

• أعمال مقرري أمناء السر ومقرري مجالس اإلدارات.
والمذكرات  االجتماعات  محاضر  العمل،  وتقارير  الرسمية  المخاطبات  إعداد   •

السرية.
والقرارات  والرسائل  المذكرات  إعداد  في  القانونية  األساسية  المفاهيم   •

والتعاميم االدارية.
• الصياغة القانونية الفعّالة للمذكرات والرسائل والقرارات والتعاميم االدارية.

مناسبة  بطريقة  المكتبية  األعمال  وإدارة  والملفات  المكاتب  وترتيب  تنظيم   •
وفّعالة.

• حفظ وتوثيق البيانات السرية وفهرستها. 
• القواعد األساسية لنجاح مقرري أمناء السر ومقرري مجالس اإلدارات. 

الفئة المستهدفة:  
مقررو أمناء السر ومقررو مجالس اإلدارات ومدراء المكاتب. 

مدة الدورة: 
يومان بواقع 5 ساعات يومًيا.

تاريخ االنعقاد:
1 -2  يوليو 2013

السعر:
150 دينار بحريني.

سيعاد طرح هذه الدورة في أكتوبر 2013

أسرار ومهارات أمناء السر  يوليو1

• حاالت عملية.
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الهدف العام:
التفكير  تقنيات  خالل  من  المستقبل  مع  التعامل  في  اإلدارية  المهارات  تنمية 
المستقبلية  األهداف  ووضع  الخطط  رسم  على  القدرة  وتنمية  االستراتيجي، 

المتوافقة.

األهداف التفصيلية والقدرات المستهدفة:
بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادًرا على:

1. التعرف إلى أسس ومفاهيم عملية التخطيط االستراتيجي ومصطلحاتها.
2. التعامل مع أنماط التخطيط االستراتيجي ومدارسه القديمة والحديثة.
3. التمييز بين الفروقات الجوهرية للتخطيط االستراتيجي والتشغيلي.

التخطيط  عملية  تواجه  التي  والمشكالت  اإلشكاليات  طبيعة  إلى  التعرف   .4
االستراتيجي.

5. تطبيق أدوات التخطيط االستراتيجي.
6. التعرف إلى اآللية المناسبة التخاذ القرار في عملية التخطيط االستراتيجي.

المحتويات:
• المؤسسة كمنظومة عمل متكاملة.

السياسية،  االقتصادية،  )التكنولوجية،  للمؤسسة  الخارجية  البيئة  دراسة   •
الثقافية، القانونية(.

• تحديد نقاط القوة والضعف لدى المنظمة.
• تحديد األولويات ومضاعفة النتائج.

• دراسة مواقف وإمكانيات المنافسين والموردين.
• صياغة رسالة واستراتيجية المنظمة.

• تحديد مجاالت التطوير لمواجهة التهديدات.
• تحديد الفرص المتاحة أمام المنظمة.

• التخطيط االستراتيجي وتحديد األهداف والسياسات.
• النموذج المتكامل لعملية التخطيط االستراتيجي.

الفئة المستهدفة: 
مدراء اإلدارات ورؤساء األقسام.

مدة الدورة: 
3 أيام بواقع 5 ساعات يومًيا.

تاريخ االنعقاد:
1 - 3 يوليو 2013

السعر: 
300 دينار بحريني.

التخطيط االستراتيجي  يوليو1
 وآليات اتخاذ القرار

• السمات الرئيسة للخطة االستراتيجية.
• تنفيذ الخطة االستراتيجية والتقييم والمراجعة وتعديل مسار الخطة.

المنظمات  في  االستراتيجية  الخطط  وتقييم  وتنفيذ  لوضع  عملية  نماذج   •
المختلفة.
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الهدف العام: 
تعريف المشاركين بأحدث األساليب العلمية في فنون االتصال مع اآلخرين في 
االعتقادات  إلى  والتعرف  واإلقناع،  التأثير  في  الحديثة  واالستراتيجيات  العمل، 

والقيم وأثرها في العمل.

األهداف التفصيلية والقدرات المستهدفة:
بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادًرا على:

1. معرفة أنواع وأنماط وعناصر العملية االتصالية.
2. معرفة المنطلقات األساسية لالتصال واالقناع.

3. معرفة نموذج ديفز لالتصال.
4. تحسين مهارتْي اإلصغاء والكالم.

5. بناء األلفة و التوافق.

المحتويات:
• أهمية االتصاالت والمفاهيم المرتبطة به.

• منطلقات أساسية لعملية االتصال.
• أهمية المرونة في عملية االتصال.

• عناصر العملية االتصالية.
• معوقات االتصال.

• وسائل االتصاالت: اللفظية، غير اللفظية.
• نظريات االتصال.

• أساليب االتصال واالقناع.
• آلية التحكم في عملية االتصال.

• مقومات االتصال الفعال.
• فنون التأثير واالقناع.

الفئة المستهدفة: 
وطاقاتهم  قدراتهم  واستغالل  اكتشاف  في  الراغبين  الموظفين  جميع 

الكامنة.

مدة الدورة:  
3 أيام بواقع 5 ساعات يومًيا.

تاريخ االنعقاد:
19  -  21  أغسطس 2013

السعر:
225 دينار بحريني.

مهارات االتصال و االقناع  أغسطس19
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الهدف العام: 
تنمية مهارات موظفي السكرتارية ومدراء المكاتب وتطبيق األساليب الحديثة 
المستويات  جميع  في  المختلفة  الشخصيات  مع  والتعامل  المكاتب  إدارة  في 

اإلدارية.

األهداف التفصيلية والقدرات المستهدفة:
بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادًرا على:

1. التعرف إلى أهمية التميز في أعمال السكرتارية وإدارة المكاتب.
2. التعرف إلى المفاهيم العلمية الحديثة إلدارة المكاتب.

3. تطبيق المهارات المهنية والسلوكية في هذا المجال.
4. إتقان فنون االتصال الفعال.

5. تطبيق نظام الفهرسة والبحث في األرشيف اإللكتروني.
6. تطبيق الطرق واألساليب الحديثة في حفظ الوثائق والملفات إلكترونًيا.

المحتويات:
• مفهوم وطبيعة السكرتارية وإدارة المكاتب.

• واجبات ومسئوليات سكرتارية اإلدارة العليا.
• سلوكيات السكرتير الفعّال ودوره في تحقيق فعالية العمل واألداء.

• المعارف والمعلومات األساسية ألعمال السكرتارية وإدارة المكاتب.
• االتصاالت اإلدارية.

• االتصاالت الهاتفية وأساليب تحقيق فعاليتها.
• التعرف إلى كيفية تنظيم المكتب االلكتروني.

• تنظيم وحفظ المعلومات )التصنيف والفهرسة والحفظ(.
• مهارات تنظيم أعمال السكرتارية وتصميم النماذج والمراسالت.

• تنمية مهارات العالقات اإلنسانية مع اآلخرين.
مع  فعاًلا  تكون  كيف  الفعال(  الرئيس  )نمط  الرؤساء  مع  التعامل  مهارات   •

رؤسائك؟

الفئة المستهدفة: 
موظفو السكرتارية ومدراء المكاتب.

مدة الدورة: 
4 أيام بواقع 5 ساعات يومًيا.

تاريخ االنعقاد:
19 -22 أغسطس 2013

السعر:
300 دينار بحريني.

إدارة المكاتب  أغسطس19

• مهارات وفنون الحديث واإلنصات الجيد.
• مقابلة الزوار ومهارات معالجة المشكالت والمواقف.

• طرق التعامل مع السجالت والوثائق اإللكترونية وأرشفتها.
• تطبيقات عملية.

والسكرتارية الحديثة
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الهدف العام: 
اآلخرين في  االتصال مع  العلمية في فنون  األساليب  أحدث  المشاركين  تعريف 
االعتقادات  إلى  والتعرف  النجاح،  تحقيق  في  الحديثة  واالستراتيجيات  العمل، 

والقيم وأثرها في العمل.

األهداف التفصيلية والقدرات المستهدفة:
بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادًرا على:

1. التعرف إلى علم البرمجة اللغوية العصبية واستراتيجياته.
2. معرفة الذات واكتشاف قدراتها وتنميتها.

3. تنمية المهارات الذاتية في التعامل مع اآلخرين.
4. تحديد األهداف.

5. لتغيير والتأثير والوصول لما يريد.
6. تطبيق مهارات االتصال الفعال.

المحتويات:
• معرفة الذات واكتشاف قدراتها وتنميتها.

• تنمية مهارات االتصال الفعال.
• اكتشاف القدرات الشخصية و طرق استثمارها لتحقيق االهداف 

• اكساب المشاركين القدرة على التغيير و التأثير لتحقيق االهداف 
• طرق جمع المعلومات.

• استراتيجيات التوافق للوصول إلى االنسجام مع اآلخرين.
• الطريقة العملية لتحديد وتحقيق أهدافك بإذن اهلل.

• تقنيات خاصة لكي تصل إلى ما تريد بإذن اهلل.

الفئة المستهدفة: 
وطاقاتهم  قدراتهم  واستغالل  اكتشاف  في  الراغبين  الموظفين  جميع 

الكامنة.

مدة الدورة: 
3 أيام بواقع 5 ساعات يومًيا.

تاريخ االنعقاد:
20 - 22 أغسطس 2013

السعر:
225 دينار بحريني.

سيعاد طرح هذه الدورة في ديسمبر 2013

استراتيجيات النجاح الفعال  أغسطس20
في العمل
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الهدف العام: 
تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات والسلوكيات التي تمكنهم من التعامل 
مع ضغوط العمل وإدارتها، مما يساعد في خلق بيئة إيجابية مستقرة ودافعة 

لخلق جو يساعد على استقرار المنظمة وزيادة إنتاجية الموظفين.

األهداف التفصيلية والقدرات المستهدفة:
بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادًرا على:

1. تحديد أربعة من مصادر الضغوط الرئيسة في بيئة العمل التي تؤثر عليه.
المترتبة على ضغوط   ) السلبية واإليجابية   ( األعراض والنتائج واآلثار  2. توضيح 

العمل.
3. التمييز بين مصادر ضغوط العمل التي يمكن تغييرها، وتلك التي ال يمكن 

تغييرها.
4. توظيف ثالث من االستراتيجيات الفعالة للتعامل مع ضغوط العمل والقضاء 

على آثارها السلبية.
5. ممارسة ثالثة من األساليب الحديثة للتخلص من آثار ضغوط العمل السلبية.

لمواجهة  تغييرات جوهرية  إحداث  ثالث مقترحات عملية تساعد في  تقديم   .6
ضغوط العمل.

7. المساهمة بشكل إيجابي في رفع الروح المعنوية لنفسه وزمالئه داخل العمل.

المحتويات:
• مفهوم ضغوط العمل وأنواعه.

• مراحل الوقوع تحت تأثير الضغوط.
• أسباب دراسة ضغوط العمل.

• مصادر ضغوط العمل وأساليب الكشف عنها.
• عالقة ضغوط العمل باألداء الوظيفي  واآلثار الناتجة عن ضغوط العمل.

• أعراض وعالمات الضغوط.
• مؤشرات اختراق الضغوط )ألجسادنا، عقولنا، حياتنا األسرية، سلوكنا(.

الفئة المستهدفة: 
جميع الموظفين في مختلف المستويات الوظيفية.

مدة الدورة: 
3 أيام بواقع 5 ساعات يومًيا.

تاريخ االنعقاد:
26 - 28  أغسطس 2013

السعر:
225 دينار بحريني.

فنون التكيف  أغسطس26
مع ضغوط العمل

• اآلثار السلبية للضغوط.
• االستراتيجيات الالشعورية للتعامل مع الضغوط.
• االستراتيجيات الشعورية للتعامل مع الضغوط.

• اآلثار اإليجابية للضغوط في العمل والحياة.
• أساليب إدارة الضغوط.

.)EFT( االسترخاء وتقنية الحرية النفسية •
• طرق عملية لتخفيف الضغوط والتوازن في الحياة.
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الهدف العام:
أفكارهم بصورة عملية جذابة تساهم  تقديم  القدرة على  الموظفين  إكساب 

في تبنيها من قبل المسئولين.

األهداف التفصيلية والقدرات المستهدفة:
بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادًرا على:

1. تطوير مهارات تقييم الموقف والتواصل مع المدير.
2. التفكير اإليجابي في بيئة العمل وبناء الثقة بالذات.

3.  المبادرة وإدارة الخالفات.
4. تطوير القدرات الخاصة في النجاح بالعمل.

5.  تطوير مهارة تقييم الموقف.
بين  الثقة  المدراء لكسب  مع  التعامل  واإليجابية في  واالخالص  الوالء  تفهم   .6

العاملين ورئيسك. 
7. أساليب طرح األفكار والمقترحات ومهارات التواصل بين العاملين ورئيسك.

المحتويات:
آلية تقييم الموقف:

• تكوين التحالف.
• طرق مبتكرة في تقديم األفكار.

• تقييم رئيسك في العمل.
• االستجابة لرئيسك.

• توقع االحتياجات و المبادرة بتلبيتها.
• تقديم نفسك بصورة إيجابية.

• بناء الثقة المتبادلة.
• األخذ بزمام المبادرة.

• التأقلم مع المضايقات.

الفئة المستهدفة: 
جميع الموظفين الراغبين في التميز في إقناع مسئوليهم وتبني أفكارهم 

في العمل.

مدة الدورة: 
يومان بواقع 5 ساعات يومًيا.

تاريخ االنعقاد:
26 - 27  أغسطس 2013

السعر: 
150 دينار بحريني.

تسويق األفكار   أغسطس26
»كيف تقنع مسئولك؟«

• توسيع نطاق دورك الوظيفي.
• كيف تكسب موافقة رئيسك؟
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الهدف العام: 
بيئة  استخدامها في  ذاكرتهم، وطرق  تقوية  القدرة على  المشاركين  إكساب 

العمل.

األهداف التفصيلية والقدرات المستهدفة:
بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادًرا على:

1. التعرف إلى قوة العقل الالواعي وطرق برمجته.
2. التعرف إلى ماهية الذاكرة وطريقة عملها وأسباب ضعف الذاكرة.
3. التعرف إلى أدوات ووسائل تقوية الذاكرة، والقدرة على تطبيقها.

4. التعرف إلى الذكاءات السبعة.
5. التعرف إلى العادات الغذائية الصحيحة والمحفزة للدماغ.

6. تطبيقات عملية في التذكر.

المحتويات:
• تعريف الذاكرة وأسباب النسيان.

• أساليب تنمية الذاكرة.
• فهم كيفية عمل الدماغ.

• الصلة بين التفكير والشعور والسلوك.
• كيفية وضع خرائط العقل.

• كيفية تذكر األرقام واألسماء والوجوه والقوائم الطويلة.

الفئة المستهدفة: 
جميع الموظفين في مختلف المستويات الوظيفية.

مدة الدورة: 
يومان بواقع 5 ساعات يومًيا.

تاريخ االنعقاد:
2 - 3 سبتمبر 2013

السعر: 
150 دينار بحريني.

أساليب تقوية الذاكرة   سبتمبر2
واستخداماتها  في العمل 
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الهدف العام: 
وفق  المهام  تسيير  على  تركز  -التي  التنفيذية  القيادة  من  المسئول  نقل 

األنظمة المؤسسية- إلى القيادة التي تتسم باإلبداع والتطوير المستدام.

األهداف التفصيلية والقدرات المستهدفة:
بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادًرا على االنتقال من:

1. تفكير العمليات التقليدي إلى التفكير االبداعي.
2. المنطق المجرد إلى الحدس والتجربة.

3. التفكير في المشاكل إلى التفكير في الحلول.
4. القيام بالتنفيذ إلى إدراك الماهية واألسباب.

5. عقلية ندرة الموارد إلى الحلول االبتكارية. 
6. التكلفة إلى العوائد والربح. 

7. التوجيه إلى التطوير والتمكين. 
8. التحفيز إلى اإللهام. 

المحتويات:
• التفكير اإلبداعي والقيادة. 

• أنماط القادة االبتكاريين. 
• صفات القائد المبتكر. 

• فن إعادة صياغة العمليات وابتكار الحلول.
• أسئلة توجيه االجتماعات لالبتكار واالبداع.

• حل مشاكل العمل بطرق إبداعية. 
• طرق مبتكرة في التحفيز واإللهام )قليلة التكلفة(.

• العوامل النفسية للنجاح القيادي واالبتكار.
• تجارب وممارسات في القيادة االبتكارية.

الفئة المستهدفة: 
المدراء ورؤساء األقسام والوحدات.

مدة الدورة: 
يومان بواقع 5 ساعات يومًيا.

تاريخ االنعقاد:
3 - 4 سبتمبر 2013

السعر: 
200 دينار بحريني.

القيادة االبتكارية  سبتمبر3
» المدير المبتكر «
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الهدف العام:
تعريف المشاركين بأحدث أساليب وطرق فهم الشخصيات، والتعامل مع كل 

شخصية بما يتناسب معها مما يحقق األلفة واالنسجام في بيئة العمل.

األهداف التفصيلية والقدرات المستهدفة:
بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادًرا على:

1. التعرف إلى نموذج االتصال البشري.
2. التعرف إلى البرامج العقلية العليا وأثرها في تحديد أنماط الشخصية.

3. التعرف إلى األنماط )البرامج( الرئيسة وتنوعها لدى الناس.
4. اكتشاف النمط الخاص لكل مشارك.
5. امتالك مهارة اكتشاف انماط االخرين.

6. التعامل اإليجابي مع مختلف أنماط اآلخرين والتأثير عليهم.

المحتويات:
• أنواع الشخصيات.

• نموذج االتصال البشري.
• البرامج العقلية العليا.

• أنماط اآلخرين.
• التفكير اإليجابي.

الفئة المستهدفة: 
جميع الموظفين العاملين بشكل مباشر مع المراجعين.

مدة الدورة: 
يومان بواقع 5 ساعات يومًيا.

تاريخ االنعقاد:
11 -12 سبتمبر 2013

السعر: 
150 دينار بحريني.

مهارات التعامل الفعال   سبتمبر11
 مع الشخصيات المختلفة 
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الهدف العام:
المخرجات وكيفية  البيانات وتحليلها ومعالجتها، وشرح  تطوير مهارات إدخال 

االستفادة منها لموظفي القطاع الحكومي.

األهداف التفصيلية والقدرات المستهدفة:
بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادًرا على:

1. تطوير مهارة جمع البيانات وطرق اإلدخال والتصنيف.
2. تطوير مهارة استخدام البيانات وأساليب العرض والمعالجة.

3. تطوير مهارة التعريف ببعض المصطلحات الالزمة لتعزيز فهم البرنامج.
4. التدريب على األوامر والبرامج المستخدمة في تحليل البيانات. 

5. إعداد الجداول والرسوم البيانية.
6. التدريب على استخدام األساليب االحصائية.  

7. قراءة البيانات وتحليل المخرجات ودراسة العينات والمعاينة  للخروج  بمؤشرات.
8. تطوير مهارة إعداد التقارير اإلحصائية والتوصيات والمستخرجات.

المحتويات:
الدراسة الميدانية ومراحلها :

• آلية جمع وإدخال البيانات. 
• آلية عمل االستبانة وأنواعها وتصميمها.

عرض البيانات االحصائية :
• جدولًيا )أنواع الجداول وآلية تنسيقها(.

• بيانًيا )الرسوم البيانية وآلية تنسيقها(.
• التعرف على بيئة النظام االحصائي . 

الترميز:
➢ التعامل مع الملفات وادخال البيانات من خالل قوائم. 

أسرار معالجة البيانات  سبتمبر16
وفنون تحليلها

➢ التعامل مع البيانات من خالل قائمة data  بكافة عناصرها.
➢ دراسة قائمة التحويالت transformation  بكافة عناصرها.

➢ االحصاء الوصفي. 

➢ وصف البيانات النوعية من خالل :
.frequencies استخدام االجراء o    

    o تمثيل النتائج بيانًيا.
    o استخدام االجراء crosstabs  ومربع كاي.

➢ وصف المتغيرات الكمية من خالل :
.descriptive statistics استخدام االجراء o    

.explore استخدام االجراء o    

➢ تمثيل النتائج بيانًيا من خالل استخدام: 
     Histogram       

   Stem & leave       
Boxplot       

  ➢ االحصاء التحليلي :
    o اختبار t-test والتحقق من شروطه. 

➢ تحليل التباين والتحقق من شروطه:
    o األحادي.
    o الثنائي.

    o التباين المشترك.
    o تحليل االرتباط.

o
o
o
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    تحليل االنحدار والتحقق من شروطه :
    o االنحدار الخطي البسيط.

    o االنحدار الخطي المتعدد. 
    o تحليل الصدق والثبات )كرونباخ الفا(. 

    o التحليل العاملي.
    التعليق على النتائج:

    o تنسيق النتائج.
    o شرح مخرجات الحاسوب وكيفية االستفادة منها على شكل تقارير.

الفئة المستهدفة: 
• الموظفون المشتغلون في إدخال وتحليل البيانات.

• الموظفون المعنيون في معالجة البيانات.  
• المحللون العاملون في الحقل التعليمي أو الطبي. 
• طلبة الجامعات الدارسين في التخصصات المختلفة.

• الباحثون.

شروط االلتحاق : 
اإللمام باستخدام برنامج الميكروسوفت أوفس وخاصة األكسل. 

مدة الدورة : 
3 أيام بواقع 5 ساعات يومًيا.

تاريخ االنعقاد:
16 - 18  سبتمبر 2013

السعر: 
225 دينار بحريني.

أسرار معالجة البيانات  سبتمبر16
وفنون تحليلها
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الهدف العام:
التدريب  خطط  وإعداد  التدريبية،  السياسات  في  الحديثة  االتجاهات  تطوير 

وتحليل الحاجات التدريبية للعاملين في المؤسسات. 

األهداف التفصيلية والقدرات المستهدفة:
بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادًرا على:

.ADDIE التعرف إلى مكونات العملية التدريبية  من خالل نموذج •
• فهم المكونات الرئيسة لتحديد الحاجات التدريبية في المؤسسة.
• تطوير نظام آلية إعداد خطط التدريب للعاملين في المؤسسات. 

• تحديد الميزانية لتطبيق الحلول التدريبية. 
الحاجات  تحليل  وإجراء  إلعداد  عمل  فريق  وتكوين  اختيار  على  المساعدة   •

التدريبية.
• معرفة العناصر األساسية في تصميم خطط التدريب. 

• الربط بين خطط التدريب ونتائج قياس العائد من التدريب.

المحتويات:
المرحلة 1

اإلجابة عن األسئلة التالية كمرحلة أولية:
1. لماذا يحتاج الموظفون التدريب؟

2. أي المهارات يجب اكتسابها؟
3. من يحتاج للتدريب؟

4. متى سيحتاجون ومتى سيستخدمون المهارات الجديدة؟ )وقت التدريب(.
5. أين ستتم عملية التدريب؟ )مكان التدريب(.

6. كيف سيتم اكتساب المهارات الجديدة؟ )أسلوب التدريب(.

االتجاهات الحديثة في  سبتمبر24

المرحلة 2 
التعرف إلى:

1. المشكالت المتعلقة باألداء.
2. اإلدخال المستقبلي المتوقع لنظام أو مهمة أو تقنية جديدة.

3. الرغبة المؤسسية لالستفادة من العاملين.
المرحلة األولى:

• تحليل حاجات التدريب
• أنواع تحليل الحاجات

تحليل السياق
تحديد الحاجات المؤسسية:

1. تصنيف غايات المؤسسة تبعا لألهداف المراد تحقيقها:
1- أهداف اقتصادية.
2- أهداف اجتماعية.
3- أهداف إنسانية.
4- أهداف وطنية.
5- أهداف عالمية.

2. تصنيف األهداف المؤسسية تبعا للجداول الزمنية:
1- فوري.

2- على المدى القصير.
3- على المدى الطويل.

3. إعادة تنظيم الهيكل التنظيمي للمؤسسة:
1- فوري.

2- مستقبلي.

السياسات التدريبية وإعداد خطط
التدريب
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االتجاهات الحديثة في

4. تحديد الحاجات التدريبية من خالل األهداف المؤسسية:
1- فوري.

2- مستقبلي.

تحليل المستخدم
• أسلوب المالحظة والمتابعة المباشرة.

• االستفتاءات المنمذجة.
• استشارة األشخاص في المراكز الحيوية أو من ذوي المعارف المحددة.

• مراجعة المواد المنشورة المتعلقة بالموضوع.
• إجراء المقابالت الشخصية.

• استخدام مجموعات التركيز.
• إجراء االختبارات والفحوص المحددة.
• مراجعة التقارير والدراسات السابقة.

• أخذ عينات عمل والتعامل معها.

تحليل العمليات
المؤدى من  الوظيفية والعمل  المتطلبات  لتوثيق  إعداد تحليل وظيفي   .1

خالل األساليب التالية:
1- مقابالت مع الموظفين والمشرفين.

2- االستفتاءات المنمذجة.
3- المالحظة والمتابعة المباشرة ومراقبة سير العمل وتوثيقه.

4- استخدام أسلوب التحقيق في الحوادث الحرجة.
العمل  مراحل سير  تحدد  التي  االستبيانات  من خالل  العمل  تفاصيل  جمع   -5

والواجبات المنجزة من قبل كل شخص.
6- في التحليل الوظيفي المستخدم من قبل مديري الموارد البشرية، سنجد 

أن أكثر من أسلوب أو كل األساليب السابقة مستخدمة.

2. إعداد وصف وظيفي مفصل لتحديد الواجبات والمسئوليات لكل وظيفة 
ويحتوي على:

حسب  بالمنظمة  والمسئوليات  الواجبات  يحدد  بحيث  الوظيفي:  المسمى   -1
مسمى محدد.

2- الواجبات الوظيفية: ويطلق عليه أحيانًا المهمات المطلوبة، ويكون تفصيلًيا 
بحيث يصف كل مهمة مطلوب تنفيذها من الموظف.

وأية  اإلدارية  والمتطلبات  اإلشرافي  المستوى  ويحدد  والمسئوليات:  األدوار   -3
عالقات وظيفية.

3. تطوير وصف للكفايات الوظيفية والذي يلخص المواصفات التي يحتاجها 
الموظف إلنجاز الوظيفة المطلوبة منه بشكل مرض ويتضمن التالي: 

الموظف  على  الواجب  والقدرات  المعرفة،  المهارات،  األساسية:  السمات   -1
امتالكها.

التي  الخاصة  التدريبية  والدورات  العلمية  المؤهالت  المستحبة:  السمات   -2
يستحب أن يمتلكها الموظف.

3- المؤشرات السلبية: السمات التي ستؤثر سلًبا على األداء الوظيفي. 

التعرف إلى تقنيات تحديد الحاجات التدريبية الخاصة من خالل:
• أسلوب المالحظة والمتابعة المباشرة.

• إجراء المقابالت الشخصية.
• االستفتاءات المنمذجة.
• تحليل صعوبات العمل.

• اجتماعات حل المشكالت.
• مقابالت التقييم.

• تحليل أنماط الدافعية.
• تحليل السياسات المؤسسية.

االتجاهات الحديثة في  سبتمبر24
السياسات التدريبية وإعداد خطط
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تحليل المحتوى.
تحليل مدى مالءمة التدريب.

تحليل الكلف والفوائد ROI  العائد االستثماري.
جمع كافة المعطيات والمعلومات. 

عمل تقرير نهائي لالستفادة من البيانات التي تم جمعها.
1. خطة تدريبية تحدد المدربين والمؤهالت المطلوبة لكل برنامج. 

2. مواقيت ومواعيد التدريب.
3. توزيع الدورات التدريبية. 

4.  إضافة للجداول الزمنية وقوائم التدريب التي تحدد أسماء المتدربين في كل 
دورة تدريبية.

5. تحليل مدى مالءمة التدريب.
6. تحليل الكلف والفوائد.

7. تحليل الكلف المتوقعة للمشروع.
8. تحليل للوقت المتوقع الستكمال المشروع.

9. التغذية الراجعة.

الفئة المستهدفة: 
مدراء الموارد البشرية والعاملون في قسم التدريب والمدربون.

مدة الدورة: 
3 أيام بواقع 5 ساعات يومًيا.

تاريخ االنعقاد:
24 - 26  سبتمبر 2013

السعر: 
225 دينار بحريني.

االتجاهات الحديثة في  سبتمبر24
السياسات التدريبية وإعداد خطط

التدريب
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االتجاهات الحديثة في



)جراهام بيل(

تحقيق هدف ما
يجب أن يكون

وقودًا
لبدء هدف ثاٍن.
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الهدف العام:
إهدار  تجنب  وفهم  األولويات  حسب  المهام  ترتيب  مهارة  المشاركين  اكساب 

الوقت، والشعور باالستعداد للتعامل مع المماطلة.

األهداف التفصيلية والقدرات المستهدفة:
بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادًرا على:

1. التعرف إلى أساسيات اإلدارة الذكية للوقت.
2. تطبيق مهارات العمل بفاعلية وتجنب المآزق التي تسلب الوقت.

3. التمييز بين المهام الهامة والطارئة.
4. التعرف إلى آلية النجاح في إنجاز المهام.

5. تحقيق األهداف من خالل تنظيم األولويات.

المحتويات:
• ما توجهك نحو الوقت؟

• تعرف على الطريقة التي تستغل بها وقتك.
• ستة أساسيات لإلدارة الذكية للوقت.

• معرفة الُمقابل الذي تنجز العمل من أجله.
• كيفية إنجاز المهام بفاعلية.

• التحكم في األولويات من أجل التحكم في الوقت.
• متى تواصل العمل .. ومتى تنصرف عنه؟

• لمن تقوم بالعمل؟
• االستعانة باآلخرين في إنجاز المهام.

• مبادئ إدارة األولويات.
• أهم األشياء التي يقوم بها مديرو الوقت البارعون.

الفئة المستهدفة: 
مدراء اإلدارات، رؤساء األقسام واالختصاصيون األوائل.

مدة الدورة: 
يومان بواقع 5 ساعات يومًيا.

تاريخ االنعقاد:
1 - 2  أكتوبر 2013

السعر: 
150 دينار بحريني.

أكتوبر  1 إدارة األولويات 
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الهدف العام:
بناء قاعدة واسعة من أمناء السر المؤهلين لمواكبة متطلبات المرحلة القادمة 

من العمل اإلداري في المؤسسات.

األهداف التفصيلية والقدرات المستهدفة:
بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادًرا على:

1. التعرف إلى ماهية وأهداف عمل أمين السر ومقرري مجالس االدارات.
2. التعرف إلى أنظمة العمل الالزم اتباعها.

3. التمكن من اعداد التقارير والمذكرات السرية .
4. إعداد محاضر االجتماعات.

والمراسالت  المذكرات  اعداد  في  القانونية  األساسية  المفاهيم  على  االطالع   .5
والقرارات والتعاميم اإلدارية .

6. إعداد وتنظيم االجتماعات بفاعلية.
7. التعرف إلى الصفات والسلوكيات اإليجابية والتي تنال رضا مرؤوسيهم.

المحتويات:
• مقدمة تعريفية عن أعمال مقرري أمناء السر ومقرري مجالس اإلدارات.

• أعمال مقرري أمناء السر و مقرري مجالس اإلدارات.
والمذكرات  االجتماعات  محاضر  العمل،  وتقارير  الرسمية  المخاطبات  إعداد   •

السرية.
والقرارات  والرسائل  المذكرات  إعداد  في  القانونية  األساسية  المفاهيم   •

والتعاميم االدارية.
• الصياغة القانونية الفعّالة للمذكرات والرسائل والقرارات والتعاميم االدارية.

مناسبة  بطريقة  المكتبية  األعمال  وإدارة  والملفات  المكاتب  وترتيب  تنظيم   •
وفّعالة.

• حفظ وتوثيق البيانات السرية وفهرستها. 
• القواعد األساسية لنجاح مقرري أمناء السر ومقرري مجالس اإلدارات. 

الفئة المستهدفة:  
مقررو أمناء السر ومقررو مجالس اإلدارات ومدراء المكاتب.

 
مدة الدورة: 

يومان بواقع 5 ساعات يومًيا.

تاريخ االنعقاد:
7 - 8 أكتوبر 2013

السعر: 
150 دينار بحريني.

أسرار ومهارات أمناء السر  أكتوبر7

• حاالت عملية.

67



الهدف العام: 
وترشد  القيادية،  إمكانياتها  وتطور  مكانها،  لتأخذ  الشابة  القيادات  تمكين 

ممارستها السلوكية القيادية.

األهداف التفصيلية والقدرات المستهدفة:
بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادًرا على:

1. التعرف إلى مميزات القيادات الشابة في إحداث تغيير وتطوير في الممارسات 
القيادية الهرمة.

2. فهم طبيعة القيادة والقدرات القيادية األساسية.
3. ممارسة األدوار القيادية الست للقائد الفعال.

4. تنمية وتطوير المهارات األساسية الداعمة للقائد.
.Situational Leadership 5. ممارسة أدوار القيادة الموقفية

المحتويات:
الجزء األول: صناعة العقلية القيادية

• مفهوم القيادة والفرق بين القيادة واإلدارة. 
• صفات القائد الشاب والفروق الجوهرية.

• أنماط القادة وترشيد السلوك القيادي لدى الشباب.
• قوانين القوة والنفوذ. 

• القيادة الشابة وتطوير الممارسات القيادية الهرمة.

Situational Leadership الجزء الثاني: القيادة الموقفية
• مفهوم القيادة الموقفية )كين بالنشارد(.

• معايير وأنماط المرؤوسين في القيادة الموقفية.
• معايير وأنماط القادة في القيادة الموقفية.

• المكونات الثالثة للقائد الموقفي ) القائد، التابع، المهمة (. 

الفئة المستهدفة: 
 35 عن  أعمارهم  تزيد  ال  الذين  والمشرفون  الوحدات  ورؤساء  األقسام  رؤساء 

سنة. 

مدة الدورة: 
3 أيام بواقع 5 ساعات يومًيا.

تاريخ االنعقاد:
7 - 9 أكتوبر 2013

السعر: 
225 دينار بحريني.

أكتوبر  7 تنمية مهارات القيادات الشابة 

الجزء الثالث: المهارات القيادية الداعمة
• القائد متخذ القرارات. 

• القائد المحفز .
• القائد الموجه.

• القائد المفوض.
• القائد الفعال لفريق العمل. 

• القائد المبدع. 
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الهدف العام:
تطوير العملية التدريبية من خالل اتقان عملية تحديد االحتياجات التدريبية وفق 

منهجية علمية.

األهداف التفصيلية والقدرات المستهدفة:
بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادًرا على:

1. ربط أهداف المؤسسة بحاجات الموارد البشرية.
2. التمييز بين الحاجات األساسية لكل من )المؤسسة، اإلدارة، الفرد(.

3. توظيف منهجية علمية في تحديد الحاجات التدريبية.
الحاجات  مسح  في  التكميلية  والقدرات  األساسية  القدرات  نموذج  تطبيق   .4

األساسية.
5.  تحليل البيانات والمعلومات المرصودة من خالل تحديد االحتياجات التدريبية.

المحتويات:
• ماهية الحاجات األساسية.

• العملية التدريبية وعناصرها.
• طرق و أساليب تحديد االحتياجات التدريبية.

• طرق ربط الحاجات التدريبية بأهداف المؤسسة.
• الخطة التدريبية معالمها وعناصرها.

• نموذج القدرات األساسية والتكميلية مع األوصاف الوظيفة.
• الحاجات التدريبية )القريبة والبعيدة( مع تصنيف درجة أهميتها ومدى الحاجة.

• تصميم وإعداد جداول البرامج التدريبية.
• تنفيذ ومتابعة وتقييم التدريب.

الفئة المستهدفة: 
للعاملين في إدارة التدريب وللمهتمين والمسؤولين عن عمليات التدريب.

مدة الدورة:
3 أيام بواقع 5 ساعات يومًيا.

تاريخ االنعقاد:
21 - 23  أكتوبر 2013

السعر: 
225 دينار بحريني.

منهجية تحديد  أكتوبر21
االحتياجات التدريبية
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الهدف العام:
تطوير المهارات اإلدارية واإلشرافية للمشاركين، وتمكينهم من تحقيق أهداف 
وحداتهم وأقسامهم بشكل أمثل، وذلك من خالل تزويدهم بالمعارف واألسس 

التي تقوم عليها العملية اإلدارية بشكل عام ومهارات المشرف بشكل خاص.

األهداف التفصيلية والقدرات المستهدفة:
بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادًرا على:

1. تحديد دور المشرف ووظائفه في العملية اإلدارية.
2. اإلحاطة باألساليب والنماذج االشرافية ومتطلبات تطبيقها.

3. فهم السلوك اإلنساني في التنظيمات والتعامل مع األفراد.
4. معرفة متطلبات االتصال الفعال والقدرة على االصغاء الجيد.

5. فهم نظريات الدوافع والحوافز والقدرة على تطبيقها.
6. إدراك ديناميكية الصراع التنظيمي والقدرة على اختيار األساليب المثلى في 

حل النزاع.

المحتويات:
• المفاهيم األساسية للعملية االشرافية.

• الوظائف األساسية لإلشراف.
• العملية اإلدارية ودور المشرف فيها.

• المهارات االشرافية  والقيادية.
• تخطيط وتنظيم العمل.

• إدارة فريق العمل وتوجيه تنمية الفرد.
• المهارات اإلدارية لتحقيق االتصال الفعال )المعوقات والمقومات(.

• تنمية مهارات االبتكار واإلبداع للمشرف.
• إدارة الصراع وحل النزاع.

الفئة المستهدفة: 
رؤساء األقسام ومشرفو الوحدات ومن في حكمهم.

مدة الدورة:  
3 أيام بواقع 5 ساعات يومًيا.

تاريخ االنعقاد:
28 - 30 أكتوبر 2013

السعر: 
225 دينار بحريني.

أكتوبر  28 االتجاهات الحديثة 
في اإلدارة اإلشرافية
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الهدف العام:
خالل  من  للعاملين  التقاعد  بعد  لما  الحياة  نمط  تحسين  في  المساهمة 

التخطيط الجيد. 

األهداف التفصيلية والقدرات المستهدفة:
بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادًرا على:

1. تحديد نقطة البداية واالنطالق .
2. تحديد الغايات واألهداف والخطط المستقبلية.

3. التعرف إلى نقاط القوة.
4. التعرف إلى األنظمة واللوائح المتعلقة بحقوق الموظف.

5. تقييم الوضع الوظيفي وتحديد المسار المهني.
6. االزدهار والتعايش مع ظروف العمل المهني المختلفة.

7. توظيف الخبرات والمهارات الشخصية بعد التقاعد.

المحتويات:
• مفهوم إدارة المسار المهني.

• فحص فرص توظيف الخبرات والمهارات المكتسبة.
• دراسة تطوير الذات.

• التعامل مع العقبات والنكسات.
• تعزيز فرص النجاح المهني.

• التحول إلى مسار مهني جديد.
• االستثمار من خالل اآلخرين.

• تقييم مهارات إدارة مسارك المهني.
)تأمين  االجتماعي  الضمان  قانون  في  المطبقة  التأمينات  واألنظمة:  الحقوق   •
الشيخوخة والعجز والوفاة، تأمين إصابات العمل وأمراض المهنة، تأمين التعطل 

عن العمل، تأمين األمومة، التأمين الصحي(.

الفئة المستهدفة: 
جميع الموظفين في مختلف المستويات الوظيفية. 

مدة الدورة: 
يومان بواقع 5 ساعات يومًيا.

تاريخ االنعقاد:
6 - 7 نوفمبر 2013

السعر: 
150 دينار بحريني.

نوفمبر  6 خطط لحياتك بعد التقاعد 
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الهدف العام: 
تنمية مهارات المشاركين باستخدام أساليب وفنون التحدث والعرض والتقديم، 

وجذب انتباه المستمعين والتأثير فيهم.

األهداف التفصيلية والقدرات المستهدفة:
بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادًرا على:

1. التعرف إلى مفاهيم علم وفن اإللقاء الحديثة.
2. التعرف إلى مواصفات المتحدث المتميز.

3. تنمية الثقة في الذات، والقدرة على مواجهة المخاوف المقيدة والقلق الزائد.
4. االنسجام مع الجمهور وخلق قاعدة توافق مع الشخصيات المختلفة.

5. امتالك المهارات العملية المختلفة للوصول إلى أداء متميز.
6. التحكم في نبرات الصوت وإيماءات الجسد.

7. إتقان الروابط المسرحية الفعالة.

المحتويات:
• التخطيط للعرض التقديمي.

• اختيار موضوع التقديم.
• بحث الموضوع/ جمع المعلومات.

• مهارات التقديم أثناء العرض.
• كيف تتغلب على »رهاب المسرح«؟

• كيف تتجنب عدم التركيز ومقاطعة الجمهور أثناء التقديم؟
• كيف تدير الوقت أثناء التقديم؟

• كيف تركز على »اللغة الحركية« أثناء التقديم؟ )النفس والجمهور(.
• كيف تشعل حماس الجمهور ليضاهي حماسك؟

• الفكاهة، كيف ُتنشئها؟
• التعامل مع المواقف الصعبة.

.“Power Point“ برنامج العروض التقديمية •

الفئة المستهدفة: 
مدراء اإلدارات ورؤساء األقسام، وكل الموظفين الذين يتطلب عملهم تقديم 

العروض.

مدة الدورة: 
4 أيام بواقع 5 ساعات يومًيا.

تاريخ االنعقاد:
18 - 21 نوفمبر 2013

السعر: 
300 دينار بحريني.

مهارات العرض والتقديم  نوفمبر18

• لعب األدوار )قسم كاميرا الفيديو(.
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الهدف العام:
تمكين المشاركين من استخدام االستراتيجيات المختلفة والتي يمكن إتباعها 
في حل مشاكل العمل بطرق إبداعية، وكيفية تطبيق هذه االستراتيجيات في 

واقع العمل الحكومي.

األهداف التفصيلية والقدرات المستهدفة:
بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادًرا على:

1. التعرف إلى أنواع المشاكل والقواعد العامة للتعامل معها. 
2. القدرة على تحديد أسباب المشاكل باستخدام استراتيجيات متعددة.

3. تطبيق أفضل الطرق واألساليب الحديثة في حل المشكالت.

المحتويات:
• مدخل التعرف إلى المشكالت وتحديد أبعادها.

• األساليب العلمية في تحليل وحل المشكالت واتخاذ القرارات.
.Brain Storming أساليب توليد البدائل باستخدام طريقة العصف الذهني •

• كيفية المفاضلة بين البدائل عن طريق التفكير االبتكاري.
المتغيرات  وتحليل  المشكالت  استشعار  في  االبتكاري  التفكير  استخدام   •

المحيطة للوصول إلى أفضل حل لهذه المشكالت.
• المتطلبات األساسية للتفكير االبتكاري كأداة لحل المشكالت واتخاذ القرارات.

• معوقات تنفيذ القرارات ودور التفكير االبتكاري في إزالتها.
• تطبيق عملي لتحليل المشكالت واتخاذ القرارات االبتكارية.

الفئة المستهدفة: 
رؤساء األقسام ورؤساء الوحدات والمشرفون، وكل الموظفين الذين يتطلب 

عملهم حل المشاكل والتوصل إلى حلول.

مدة الدورة: 
3 أيام بواقع 5 ساعات يومًيا.

تاريخ االنعقاد:
18 - 20  نوفمبر 2013

السعر: 
225 دينار بحريني.

نوفمبر  18 حل مشاكل العمل
بطرق إبداعية
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الهدف العام: 
الفعاليات  وتنظيم  تخطيط  في  األساسية  المشاركين  مهارات  وتطوير  تنمية 
في  والبروتوكول  المراسم  ومهارات  قواعد  وتطبيق  الناجحة،  والمؤتمرات 

المؤتمرات والمناسبات المختلفة.

األهداف التفصيلية والقدرات المستهدفة:
بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادًرا على:

1. التعرف إلى أنواع المؤتمرات والمناسبات المختلفة.
2. التعرف إلى كيفية التخطيط للمؤتمرات الناجحة.

3. إدارة المؤتمر قبل وأثناء وبعد الحدث.
4. تطبيق قواعد إقامة المؤتمرات والفعاليات المختلفة.

المحتويات:
• تعريف المؤتمر.
• أهمية المؤتمر.

• قواعد إقامة المؤتمرات والفعاليات المختلفة.
• أخطاء شائعة في تنظيم المؤتمرات والفعاليات المختلفة.

• التخطيط للمؤتمر )األهداف، التسويق، الميزانية، اختيار الزمان والمكان ...الخ(.
• التهيئة والتدريب لفريق إدارة الحدث.

• سمات فريق العمل الفّعال.
• إعداد قائمة العناوين وتحديثها.

• توجيه الدعوات إلى الشخصيات البارزة.
• خطوات تنظيم جدول أعمال المؤتمر )اليوم األول، االستراحات ...الخ(.

• توفير المعلومات للمتحدثين.
• إدارة المؤتمر أثناء الحدث » في الموقع «. 

تقديم  التجليس،  )االستقبال،  المؤتمرات  في  واالتيكيت  البروتوكول  مبادئ   •
الهدايا ....إلخ(.

الفئة المستهدفة: 
كافة العاملين في العالقات العامة، وخدمة العمالء، وإدارات المراسم، والشـؤون 
اإلدارية واإلعالمية والتسـويقية، وكافة المهتمين والراغبين بتطوير مهاراتهم 

الشـخصية والسلوكية.

مدة الدورة: 
3 أيام بواقع 5 ساعات يومًيا.

تاريخ االنعقاد:
25 - 27 نوفمبر 2013

السعر: 
300 دينار بحريني.

إدارة المؤتمرات والفعاليات  نوفمبر25

• كيفية التصرف في المواقف المختلفة.
• كيفية التعامل مع الحدث إعالمًيا.

• الممارسات اإلدارية والتنفيذية قبل وبعد انتهاء الحدث.
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الهدف العام:
بيئة  ضمن  التبادلية  العالقات  مجال  في  المشاركين  ومهارات  معارف  تنمية 
األعمال اإلدارية، لتمكينهم من اكتساب االستراتيجيات الفعالة في مجال عالقات 
يحقق  بما  العمل،  في  وزمالئه   ومرؤوسيه  الموظف  بين  والتفاهم  التواصل 
للعاملين،  اإلنتاجية  مستوى  رفع  في  تسهم  التي  العالية  والفعالية  الكفاءة 

وتحسن بيئة العمل اإلداري ألداء المهام بجودة عالية ولكافة الفئات الوظيفية.

األهداف التفصيلية والقدرات المستهدفة:
بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادًرا على:

1. التعامل مع مختلف األنماط الشخصية للموظفين.
2. تعزيز أدوار الموظفين في تحمل المسئوليات.

3. دمج الموظفين في العمل الجماعي.
4. فهم مشاكل الموظفين وتقدير ظروفهم.  

5. رفع دافعية الموظفين وزيادة انتاجيتهم.

المحتويات:
• أنواع الحوافز المادية والمعنوية.
• الدافعية والتحفيز ألداء األعمال.

• أنماط شخصيات الموظفين اإليجابية.
• أنماط شخصيات الموظفين السلبية.
• العمل الجماعي وتوزيع المسئوليات.

• بناء الثقة والتفويض.

الفئة المستهدفة: 
عالقاتهم  تعزيز  في  الراغبين  الموظفين  وجميع  والمسئولون  المشرفون 

الوظيفية مع زمالئهم في العمل.

مدة الدورة: 
يومان بواقع 5 ساعات يومًيا.

تاريخ االنعقاد:
25 - 26 نوفمبر 2013

السعر: 
225 دينار بحريني.

نوفمبر  25 ز في التميٌّ
كسب الموظفين
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الهدف العام: 
تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات والسلوكيات التي تساعدهم في قيادة 
في  معهم  العاملين  قدرات  وتأهيل  وإداراتهم  مؤسساتهم  داخل  اإلبداع 

المؤسسة.

األهداف التفصيلية والقدرات المستهدفة:
بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادًرا على:

1. توضيح المقصود بكل من )القيادة، اإلبداع، التأهيل، القدرات (.
2. تنظيم قيادة اإلبداع  في المؤسسات وفق نموذج الفورمات.

3. توضيح مثلث اإلبداع في المؤسسات وعناصره.
4. رصد مظاهر اإلبداع في المؤسسة ويحلل مصادره.

5. قيادة عملية إبداعية داخل المؤسسة بفاعلية.  
6. تطبيق أدوات إبداعية داخل إدارته لتأهيل القدرات اإلبداعية.

7. اكتشاف أثر نمطه وأنماط الموظفين على اإلبداع المؤسسي.
8. توضيح أنواع القدرات وفق نموذج الذكاءات المتعددة.

9. تعديد 3 طرق لتأهيل كل نوع من أنواع القدرات.
10. شرح آلية عمل النمذجة السلوكية المتقدمة في تأهيل القدرات.

المحتويات:
• تعريفات ومفاهيم أساسية ) القيادة، اإلبداع،  التأهيل، القدرات (.

• القدرات الالزمة للقائد المبدع.
• تنظيم  وتسلسل عملية  قيادة اإلبداع من خالل نموذج الفورمات. 

• رصد مظاهر اإلبداع وتحليله.  
• استراتيجيات قيادة اإلبداع داخل المؤسسات.   

• أنماط الموظفين وإدراكهم لعملية اإلبداع داخل المؤسسة.
• البرامج العقلية العليا ذات العالقة باإلبداع والتغيير : 

1. نمط ) اإلجراءات، الخيارات (.

الفئة المستهدفة: 
رؤساء األقسام ومشرفو الوحدات والمسئولون.

مدة الدورة: 
3 أيام بواقع 5 ساعات يومًيا.

تاريخ االنعقاد:
26 - 28 نوفمبر 2013

السعر: 
225 دينار بحريني.

قيادة االبداع  نوفمبر26

2. نمط ) اإلمكان، الضرورة (.
3. نمط ) الخيارات المفتوحة ، الخيارات المغلقة (.

• أدوات لرفع وتأهيل القدرات اإلبداعية داخل المؤسسة.
• تحديد القدرات المطلوب ألداء العمل اإلبداعي الجديد.

• رسم وتحديد خارطة الطريق لتأهيل القدرات .
• كيفية تأهيل القدرات الالزمة لردم هذه الفجوات.   

• تطبيقات عملية للنمذجة السلوكية المتقدمة.

وتأهيل القدرات
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الهدف العام:
هذه الدورة يتم عقدها في الهواء الطلق، حيث يتم التدريب بأسلوب األنشطة 
بالمفاهيم  المشاركين  تزويد  إلى  وتهدف  التجريبي،  والتدريب  الخارجية، 
واألدوات  االستراتيجيات  باستخدام  الفريق  بناء  القيادة في  وأساليب  والمعايير 

الحديثة لبناء فرق العمل الفعالة.

األهداف التفصيلية والقدرات المستهدفة:
بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادًرا على:

1. التعرف إلى أهمية العمل ضمن الفريق الواحد.
2. التعرف إلى العوامل األساسية لعمل الفريق الناجح والمتكامل.

3. التعرف إلى أهمية التخطيط السليم لعمل الفريق.
4. تطبيق االتصال الفّعال بين أعضاء الفريق.

5. تطبيق األسس الصحيحة في عملية بناء الفريق.

المحتويات:
• مفهوم العمل الجماعي وأهميته في نجاح المنظمات.

• أنواع المهام الجماعية وأنواع فرق العمل في المنظمات.
• طرق اإلعداد لبناء فرق العمل في المنظمات.

• تهيئة وإعداد األفراد للتفاعل الجماعي داخل  فرق العمل.
• األدوار التي يضطلع بها األفراد في الفريق.

• إعداد األفراد لالتصال الفعال داخل فرق العمل.
• تحسين القدرة على اإلصغاء وإرجاع األثر والحديث الجيد.

• تنمية مهارات جماعة الفريق في تحقيق االتصاالت الفعالة .
• الدافعية والتحفيز ألداء األعمال.

الفئة المستهدفة:
 رؤساء األقسام ومشرفو الوحدات وأعضاء فرق العمل.

مدة الدورة: 
3 أيام بواقع 5 ساعات يومًيا.

تاريخ االنعقاد:
2 - 4 ديسمبر 2013

السعر: 
300 دينار بحريني.

بناء فرق العمل  ديسمبر2
عالية األداء
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الهدف العام: 
تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الالزمة لقيادة وإدارة التغيير المؤسسي 
التغيير  في منظماتهم بكفاءة وفاعلية، وتمكينهم من إعداد خطط وبرامج 
الخدمات  مستوى  تحسين  على  إيجاًبا  ينعكس  بشكل  اإلداري  والتطوير 

الحكومية.

األهداف التفصيلية والقدرات المستهدفة:
بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادًرا على:

1. التعرف إلى مفاهيم التغيير وأهميته في المؤسسات الحكومية.
2. معرفة أهم مرتكزات التغيير.

3. التعرف إلى ثقافة المؤسسة ودورها في توفير بيئة سليمة للتغيير.
4. تحديد التحديات المتوقعة من التغيير، خاصة في المؤسسات الحكومية.

5. تطبيق دور القيادة الفاعلة في تيسير عملية التغيير، والتغلب على مشاكلها.

6. تطبيق بعض النماذج واالستراتيجيات التي تساهم في اتقان عملية التغيير.

المحتويات:
• لمحة عن التغيير وجوانبه.

• األخطاء الشائعة حول مفهوم التغيير.
• دورة التغيير – نموذج بريدج.

• ردود أفعال الناس حول التغيير – نموذج كونر-.
• الغرف األربعة – نموذج جانسن-.

• تحديد الحاجة للتغيير وتحديد الكلفة والفوائد.
• التخطيط للتغيير والتكيف مع التغيير.

• إدارة الضغوط السلبية و تقنيات إدارة التوتر.
• المحافظة على حس المراقبة.

• تتبع التغيير.
إرشادات التأقلم مع المرحلة االنتقالية.

الفئة المستهدفة: 
مدراء اإلدارات ورؤساء األقسام والوحدات.

مدة الدورة: 
يومان بواقع 5 ساعات يومًيا.

تاريخ االنعقاد:
3 - 4 ديسمبر 2013

السعر: 
150 دينار بحريني.

ديسمبر  3 دبلوماسية إدارة التغيير
في المؤسسات الحكومية
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الهدف العام:
تنمية مهارات المشاركين في كتابة وتنسيق وتلخيص وعرض التقارير والرسائل 
العملية  العلمية وتدريبهم على الطرق  العملية، من خالل تعريفهم باألسس 

والشروط الشكلية والموضوعية لكتابة التقارير.

األهداف التفصيلية والقدرات المستهدفة:
بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادًرا على:

1. التعرف إلى أهمية االتصال الكتابي الواضح.
2. التعرف إلى أنواع التقارير والرسائل المختلفة.

3. تطبيق القواعد اللغوية السليمة أثناء كتابة الرسائل والتقارير.

4. تطبيق الطرق الصحيحة في كتابة التقارير والرسائل المختلفة.

المحتويات:
• االتصال وأثره في اإلدارة.

• الرسائل .. األهمية واألهداف.
• األخطاء اللغوية الشائعة.
• مراحل العملية الكتابية.

• أنواع الرسائل وخطوات إعدادها.
• إعداد المذكرات اإلدارية وصياغتها.

• العالقة بين التقارير واالتصاالت.
• الهدف من التقارير.

• مراحل وخطوات إعداد التقرير.
• مواصفات التقرير الجيد.
• كتابة المصادر والمراجع.

• تطبيقات عملية.

الفئة المستهدفة: 
جميع الموظفين الذين يتطلب عملهم كتابة الرسائل والتقارير.

مدة الدورة: 
3 أيام بواقع 5 ساعات يومًيا.

تاريخ االنعقاد:
9 - 11 ديسمبر 2013

السعر: 
225 دينار بحريني.

مهارات إعداد وكتابة  ديسمبر9
الرسائل والتقارير
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الهدف العام: 
تنمية المهارات القيادية للمرأة من منظور علمي يثبت قدرة المرأة على القيادة 
وتفوقها على الرجل في عدد من الصفات القيادية، وتنمية فرصها ألخذ موقع 

قيادي فّعال.

األهداف التفصيلية والقدرات المستهدفة:
بنهاية هذه الدورة ستكون كل متدربة قادرة على:
1. فهم أسس القيادة الحديثة وأدوار القائد الست.

2. معرفة الصفات المميزة للمرأة القيادية ونقاط قوتها.
وطرق  المختلفة  القيادية  المواقع  في  المرأة  تواجه  التي  التحديات  تفهم   .3

التغلب عليها.
4. ممارسة مهارات القيادة الفّعالة. 

5. القدرة على قيادة فرق العمل الموقفية.  

المحتويات:
• مفاهيم وأسس القيادة الحديثة. 

• األدوار الست للقائد الفّعال.
• الصفات القيادية المميزة للمرأة. 

• تطوير نقاط القوة لدى المرأة القيادية. 
• الممارسات الخمس للقادة )كوزس & بوزنر(.

• مهارات القيادة الموقفية لفرق العمل. 
• حاالت عملية في القيادة. 

الفئة المستهدفة: 
رؤساء األقسام ومشرفو الوحدات.

مدة الدورة: 
3 أيام بواقع 5 ساعات يومًيا.

تاريخ االنعقاد:
9 - 11 ديسمبر 2013

السعر: 
300 دينار بحريني.

ديسمبر  9 تنمية المهارات القيادية
للمرأة
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الهدف العام:
تعريف المشاركين بالطرق واألساليب التي يمكنهم أن يستخدموها في ترتيب 
واالستفادة  أوقاتهم  استثمار  سبيل  في  وذلك  أعمالهم  وتنظيم  أولوياتهم 

القصوى منها، وتهدف كذلك إلى تعليمهم أساليب تنظيم األوقات.

األهداف التفصيلية والقدرات المستهدفة:
بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادًرا على:

1. التعرف إلى معنى إدارة الوقت، وأهميته ودراسة تكلفته.
2. التعرف إلى مضيعات الوقت الرئيسة وسبل التخلص منها.

3. تنمية الشعور بالسيطرة على النشاطات اليومية.
4. تنمية مهارات تنظيم الوقت بطرق عملية يمكن تطبيقها.

5. تنظيم بيئة العمل وتحقيق االستخدام الفّعال للوقت.
6. معرفة طبيعة تعامل األنماط البشرية المختلفة مع الوقت. 

7. ربط مفاهيم وتطبيقات الدورة بواقع عمل المتدربين، وواقع العمل الحكومي 
في مملكة البحرين.

المحتويات:
• ماذا نعني بإدارة الوقت؟

• تحديد مشكلة الوقت. 
• التعلم الذاتي إلدارة الوقت. 

• أهمية الوقت. 
• أنواع الوقت. 

• عالمات التسويف. 
• مضيعات الوقت والتعامل معها.

• خطوات ومبادئ اإلدارة الناجحة للوقت. 
• تحديد مستوى إدارتك لوقتك.

الفئة المستهدفة:
 الموظفون الراغبون في تنظيم أوقاتهم وأعمالهم.

مدة الدورة: 
يومان بواقع 5 ساعات يومًيا.

تاريخ االنعقاد:
10 - 11 ديسمبر 2013

السعر: 
150 دينار بحريني.

تكتيكات إدارة الوقت  ديسمبر10
 بفاعلية

• استراتيجيات اإلدارة الفاعلة للوقت.
• نموذج البوصلة والساعة. 

• نموذج » ستيفن كوفي » إلدارة الوقت.
• مصفوفة إدارة الوقت حسب الطوارئ واألهمية. 
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الهدف العام:
خالل  من  المختلفة  اإلعالم  وسائل  مع  التعامل  في  المشاركين  مهارات  تنمية 

تطبيق أفضل األساليب والممارسات الحديثة.

األهداف التفصيلية والقدرات المستهدفة:
بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادًرا على:

1. فهم أسس وقواعد التعامل مع وسائل اإلعالم المرئية.
2. التعرف على أسس المقابالت وأساليبها المختلفة.

النفسي  االستعداد  خالل  من  للمقابلة  الجيد  التحضير  كيفية  معرفة   .3
والمعلوماتي.

4. تطوير أساليب التواصل الفّعال مع وسائل اإلعالم المختلفة والجمهور.
5. تطبيق مهارات اإلقناع والترويج وجذب انتباه الجمهور. 
6. تطبيق األساليب الصحيحة للتعامل مع األسئلة الحرجة.

المحتويات:
• أساسيات مهارات االتصال.

• االتصال الفعال ولغة الجسد.
• أسس وقواعد التعامل مع وسائل اإلعالم المرئية.

• الفروق بين المقابالت )اإلذاعة ،التلفزيون، الصحافة ...الخ(.
• التحضير الجيد للمقابلة اإلعالمية.

• األساليب الصحيحة للتعامل مع األسئلة الحرجة.
• أنواع التصريحات وطرق تقديمها.

• تطبيقات عملية.

الفئة المستهدفة: 
في  والسلوكية  الشـخصية  مهاراتهم  بتطوير  والراغبين  المهتمين  كافة 

التعامل مع وسائل اإلعالم المرئية.

مدة الدورة: 
3 أيام بواقع 5 ساعات يومًيا.

تاريخ االنعقاد:
23 - 25 ديسمبر 2013

السعر: 
300 دينار بحريني.

ديسمبر  23 فنون التعامل
مع وسائل االعالم المرئية
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الهدف العام: 
التفكير اإلبداعي وتوظيف أدواته ومهاراته لدى الموظفين لتمكينهم  تطوير 
من اتباع طرق جديدة في حل المشكالت، وتطوير أساليب العمل واتخاذ القرارات.

األهداف التفصيلية والقدرات المستهدفة:
بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادًرا على:

1. استيعاب المفاهيم الرئيسة )االبداع، المشكالت، التفكير بأنواعه، المقدرات(.
2. فهم الفروق الجوهرية بين التفكير اإلبداعي والتفكير المنظم.

3. اكتشاف القدرات الشخصية والذهنية في االبداع.
4. تحديد وتحليل أنواع المشكالت.

5. توظيف أساليب التفكير االبداعي من خالل طرق االبداع التي تعلمها.
6. امتالك قناعات محفزة لالبداع وتغيير القناعات السلبية والمقيدة.

مرونة  وخلق  الحكومي  القطاع  في  العمل  بواقع  التدريبية  التطبيقات  ربط   .7
كافية للتغيير.

المحتويات:
• مفاهيم جوهرية حول التفكير التقليدي والتفكير االبداعي.

• الدماغ واالبداع.
• هل أنت مبدع؟

• مستويات االبداع.
• أين ومتى تأتي األفكار االبداعية؟

• مفهوم المشكلة.
• أنواع المشكالت وطرق تحليلها.

• مراحل حل المشكالت.
• العصف الذهني.
• الخرائط الذهنية.

• إطار التفكير.

الفئة المستهدفة: 
جميع الموظفين الذين يتطلب عملهم حل المشاكل والتوصل إلى حلول.

مدة الدورة: 
يومان بواقع 5 ساعات يومًيا.

تاريخ االنعقاد:
24 - 25 ديسمبر 2013

السعر: 
150 دينار بحريني.

رحلة في  ديسمبر24
فضاء التفكير االبداعي

• االسترخاء.
• القبعات الست.
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الهدف العام: 
اآلخرين في  االتصال مع  العلمية في فنون  األساليب  أحدث  المشاركين  تعريف 
االعتقادات  إلى  والتعرف  النجاح،  تحقيق  في  الحديثة  واالستراتيجيات  العمل، 

والقيم وأثرها في العمل.

األهداف التفصيلية والقدرات المستهدفة:
بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادًرا على:

1. التعرف إلى علم البرمجة اللغوية العصبية واستراتيجياته.
2. معرفة الذات واكتشاف قدراتها وتنميتها.

3. تنمية المهارات الذاتية في التعامل مع اآلخرين.
4. تحديد األهداف.

5. التغيير والتأثير والوصول لما يريد.
6. تطبيق مهارات االتصال الفعال.

المحتويات:
• معرفة الذات واكتشاف قدراتها وتنميتها.

• تنمية مهارات االتصال الفعال.
• اكتشاف القدرات الشخصية و طرق استثمارها لتحقيق االهداف 

• اكساب المشاركين القدرة على التغيير و التأثير لتحقيق االهداف 
• طرق جمع المعلومات.

• استراتيجيات التوافق للوصول إلى االنسجام مع اآلخرين.
• الطريقة العملية لتحديد وتحقيق أهدافك بإذن اهلل.

• تقنيات خاصة لكي تصل إلى ما تريد بإذن اهلل.

الفئة المستهدفة: 
وطاقاتهم  قدراتهم  واستغالل  اكتشاف  في  الراغبين  الموظفين  جميع 

الكامنة.

مدة الدورة: 
3 أيام بواقع 5 ساعات يومًيا.

تاريخ االنعقاد:
29 - 31 ديسمبر 2013

السعر: 
225 دينار بحريني.

ديسمبر  29 استراتيجيات النجاح الفعال
في العمل
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