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نبذة عن معهد اإلدارة العامة 
تأسس معهد اإلدارة العامة بموجب المرسوم رقم )65( لسنة 2006 الصادر عن حضرة صاحب الجاللة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في 28 يونيو 2006. 

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

مجلس إدارة المعهد على نحو يكفل االرتقاء بمستوى اإلدارة العامة ودعم خطط التنمية االقتصادية 
واالجتماعية. 

يبذل معهد اإلدارة العامة قصارى جهده لتقديم أفضل برامج التدريب نوعيًة، ليكون "الشريك األمثل لتطوير 
ز" ويقدم خدمات القيمة المضافة للقطاع العام في أطر ضمان الجودة  موظفي الخدمة المدنية بتميُّ

النوعية.  حيث يعتبر المسؤول األول عن تنفيذ مبادرتين اقتصاديتين وطنيتين في رؤية البحرين االقتصادية 
2030 واإلستراتيجية الوطنية، هما:

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

رؤيتنا .. 
الشريك األمثل لتطوير موظفي الخدمة المدنية بتميز.

رسالتنا ..
دعم التغيير المستدام من خالل التدريب والتعلم والتطوير للقطاع العام.

الدورات القصيرة 
إيماًنــا مــن معهــــــــد اإلدارة العامـــــة بأهميــة تطويــر العنصــر البشــري الــذي ُيعتبـــر أحــد أهــم عوامــل 
نجاح المؤسســــات، حرص المعهد علـــــى تقديـــــــم الـــــــــدورات القصيرة التي تستهـــدف تطوير أداء 
موظفــي الحكومــة ليتناســب مــع الرؤيــــة االقتصاديــة الوطنيــة لمملكــة البحريــن2030 ، وذلــك مــن 

خــالل التركيــز علــى  قــدرات معينــة فــي كل دورة تدريبيــة.

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

2. إكســابهم المهــارات والمعــارف والســلوكيات الالزمــة للوصــول إلــى التميــــــز فـــــي أدائهـــــم 
الوظيفـــــي.

3. مســاعدة الموظفين على اكتشــاف إمكانياتهم، والتميز في شــخصياتهم وطريقـــــــة أدائهـــــــم 
ألعمالهـــــم.

القطــاع  فــي  المتدربيــن  عمــل  بواقــع  التدريبيــة  الــدورات  ربــط مفاهيــم وتطبيقــات جميــع   .4
البحريــن. مملكــة  فــي  الحكومــي 
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قدرات المستويات الوظيفية:
مــن أجــل ضمــان حصــول المتــدرب علــى أكبــر فائــدة مــن مجموعــة الــدورات التــي يطرحهــا المعهــد، تــم اعتمــاد تســع 
ــم  ــه ) 1 ( ، وت ــذي ينتمــي إلي قــدرات رئيســية تختلــف مــدى حاجــة الموظــف إليهــا بحســب المســتوى الوظيفــي ال
تحديــد هــذه القــدرات مــن خــالل دراســة االحتياجــات التدريبيــة التــي أجرهــا المعهــد فــي فتــرة ســابقة، وهــي كالتالي:

) 1 ( راجــع صفحــة )12( لمعرفــة كيفيــة اســتخدام عجلــة قــدرات المســتويات الوظيفيــة ، للتعــرف علــى القــدرات المرتبطــة بمســتواك الوظيفــي ومقارنتهــا 
بالــدورات التــي تــود حضورها 
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الفئات المستهدفة:
تســتهدف الــدورات القصيــرة التــي يقدمهــا المعهــد جميــع العامليــن فــي المســتويات الوظيفيــة 

مــن  1 إلــى 9 بحســب تصنيــف مشــروع تحديــد االحتياجــات التدريبيــة، وهــي كالتالــي:

• المستوى األول:           السائق، والمراسل ومن في حكمهم.

• المستوى الثاني:          السكرتارية واألعمال التنفيذية.

• المستوى الثالث:          األخصائيون.

• المستوى الرابع:            األخصائيون األوائل.

• المستوى الخامس:        المشرفون ورؤساء المجموعات.

• المستوى السادس:      رؤساء الوحدات.

• المستوى السابع:        رؤساء األقسام.

• المستوى الثامن:         المدراء.

• المستوى التاسع:        الوكالء والوكالء المساعدون.

عجلة قدرات المجموعات الوظيفية: 
تهــدف عجلــة قــدرات المســتويات الوظيفيــة إلــى تقديــم إطــار شــامل لتحديــد القــدرات األساســية 
ودرجــة الحاجــة إليهــا لجميــع الوظائــف، وفــق تصنيــف المجموعــات الوظيفيــة، والــذي بــدوره يســاهم 
فــي وضــع آليــة تســتخدم كأســاس للربــط مــا بيــن االحتياجــات التدريبيــة والقــدرات األساســية 

المطلوبــة لــكل مســتوى وظيفــي. 
ــة مــن موظفــي القطــاع  ــة واضحــة للقــدرات المطلوب ــر رؤي ــة هــو توفي والغــرض مــن هــذه العجل
العــام لتمكينهــم مــن ترتيــب أولويــات ومجــاالت التدريــب، مــن خــالل تحديــد درجــة الحاجــة للقــدرات 
األساســية المرتبطــة بمســتواهم الوظيفــي والتركيــز عليهــا لتحســين وتطويــر مســتوى األداء 

الحكومــي لــدى الموظفيــن ) 2 ( .

) 2 ( يمكنك الحصول على نموذج العجلة المرفق مع الكتيب 
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أهداف عجلة القدرات: 
• اعتماد إطارًا شاماًل لتحديد القدرات األساسية ودرجتها في جميع الوظائف. 

• ترتيــب أولويــات ومجــاالت التدريــب مــن خــالل التقييــم الشــخصي وتحديــد الفجــوة المعرفيــة 
األساســية. للقــدرات 

• المساهمة في رفع مستوى األداء من خالل خطط تدريبية تتماشى مع الحاجات األساسية. 
• التعرف إلى الدورات المناسبة للوظائف اإلدارية.

تتألف عجلة قدرات المجموعات الوظيفية من مجموعتين  أساسيتين: 
• المســتويات الوظيفيــة: تــم تقســيم الوظائــف الحكوميــة إلــى مجموعــات وظيفيــة ترتبــط مــع 
بعضهــا فــي إطــار مســتويات متقاربــة، وذلــك لتســهيل عمليــة تصنيــف الوظائــف الحكوميــة وفــق 
مجموعــات متوافقــة نوعــًا مــا مــن حيــث القــدرات األساســية المطلوبــة، وقــد قســمت الوظائــف 

إلــى تســع مســتويات وظيفيــة وهــي كالتالــي:

• المستوى األول:          السائق، والمراسل ومن في حكمهم.

• المستوى الثاني:         السكرتارية واألعمال التنفيذية.
  

• المستوى الثالث:         األخصائيون.

• المستوى الرابع:          األخصائيون األوائل.

• المستوى الخامس:      المشرفون ورؤساء المجموعات.

• المستوى السادس:     رؤساء الوحدات.

• المستوى السابع:        رؤساء األقسام.

• المستوى الثامن:         المدراء. 

• المستوى التاسع:        الوكالء والوكالء المساعدون.
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• القــدرات األساســية المطلوبــة: عبــارة عــن حاجــة الــوزارة أو المؤسســة للمعــارف والمهــارات 
األساســية التــي تســاهم فــي تحســين األداء لــدى الفــرد لــكل مســتوى وظيفــي.

وقــد تــم تحديــد تســع قــدرات أساســية يمكــن اعتمادهــا لضمــان تحســين األداء المؤسســي وفــق 
منهجيــة الخطــط التدريبيــة التــي تضعهــا الــوزارة. علمــَا بأنــه تــم تحديــد مقيــاس مــن )1 إلــى 3( 
الســتخدامه كمؤشــر لتحديــد مــدى حاجــة الموظــف لهــذه القــدرة حســب نــوع ومســتوى وظيفتــه.

طريقة التسجيل:
يتــم ترشــيح المتدربيــن مــن قبــل مســئولي التدريــب فــي الجهــات الحكومــي، عــن طريــق موقــع 

معهــد اإلدارة العامــة مــن خــالل نظــام التســجيل اإللكترونــي.

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

2. تقديم أية أوراق عمل أو أنشطة مصاحبة للدورة، وذلك بحسب ما يطلبه
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:
األســعار المذكــورة فــي الدليــل هــي أســعار مخفضــة بنســبة 25 % للقطــاع الحكومــي فقــط، وهــذا 

ال ينطبــق علــى مؤسســات القطــاع الخــاص واألفــراد.
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الهدف العام:
إكساب المشاركين القدرة على تقوية ذاكرتهم، وطرق استخدامها في بيئة العمل.

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

• التعرف إلى قوة العقل الالواعي وطرق برمجته.
• التعرف إلى ماھية الذاكرة وطريقة عملها وأسباب ضعف الذاكرة.

• التعرف إلى أدوات ووسائل تقوية الذاكرة، والقدرة على تطبيقها.
• التعرف إلى الذكاءات السبعة.

• التعرف إلى العادات الغذائية الصحيحة والمحفزة للدماغ.
• 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 يوميًا.

تاريخ االنعقاد:
•  من 2 إلى 3 فبراير 2014 

•  من 1 إلى 2 سبتمبر 2014 
BD 150 :السعر

أساليب تقوية الذاكرة واستخداماتها في العمل

القــدرات األساســية:  
بالعمـــــــــــليـــــــــات،  اإلدارة 
المستمــــــــر،  التعليـــــــــم 

االبتكــــــــار والتحســين.

الهدف العام:
تنميــة مهــارات المشــاركين فــي كتابــة وتنســيق وتلخيــص وعــرض التقاريــر والرســائل العملية، من خــالل تعريفهم 

باألســس العلميــة وتدريبهــم علــى الطــرق العملية والشــروط الشــكلية والموضوعيــة لكتابة التقارير.

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

• التعرف إلى أهمية االتصال الكتابي الواضح.
• التعرف إلى أنواع التقارير والرسائل المختلفة.

• تطبيق القواعد اللغوية السليمة أثناء كتابة الرسائل والتقارير.

• 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 يوميًا.

تاريخ االنعقاد:
•  من 28 إلى 30 يناير 2014 

•  من 2 إلى 4 ديسمبر 2014 
BD 225 :السعر

مهارات إعداد وكتابة الرسائل والتقارير

القــــــدرات األســـــاسيـــة: 
توجيــه  بالعمليــات،  اإلدارة 

النتائــج.

اير
بر
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ين
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الهدف العام:
تنميــة المهــارات اإلداريــة فــي التعامــل مــع المســتقبل مــن خــالل تقنيــات التفكيــر االســتراتيجي، وتنميــة القــدرة 

علــى رســم الخطــط ووضــع األهــداف المســتقبلية المتوافقــة.

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

• التعرف إلى أسس ومفاهيم عملية التخطيط االستراتيجي ومصلحاتها.
• التعامل مع أنماط التخطيط االستراتيجي ومدارسه القديمة والحديثة.
• التمييز بين الفروقات الجوهرية للتخطيط االستراتيجي والتشغيلي.

• التعرف إلى طبيعة اإلشكاليات والمشكالت التي تواجه عملية التخطيط االستراتيجي
• تطبيق أدوات التخطيط االستراتيجي.

• التعرف إلى اآللية المناسبة التخاذ القرار في عملية التخطيط اإلستراتيجي.

المحتويات:
• المؤسسة كمنظومة عمل متكاملة.

• دراسة البيئة الخارجية للمؤسسة )التكنولوجية، االقتصادية، السياسية، الثقافية، القانونية(.
• تحديد نقاط القوة والضعف لدي المنظمة.

• تحديد األولويات ومضاعفة النتائج.
• دراسة مواقف وإمكانيات المنافسين والموردين.

• صياغة رسالة وإستراتيجية المنظمة.
• تحديد مجاالت التطوير لمواجهة التهديدات.

• تحديد الفرص المتاحة أمام المنظمة.
• التخطيط االستراتيجي وتحديد األهداف والسياسات.

• النموذج المتكامل لعملية التخطيط االستراتيجي.
• السمات الرئيسية للخطة اإلستراتيجية.

• تنفيذ الخطة اإلستراتيجية والتقييم والمراجعة وتعديل مسار الخطة.
• نماذج عملية لوضع وتنفيذ وتقييم الخطط اإلستراتيجية في المنظمات المختلفة.

الفئة المستهدفة:  مدراء اإلدارات ورؤساء األقسام.
مدة الدورة: 3 أيام بواقع 5 ساعات يوميًا

تاريخ االنعقاد:
•  من 4 إلى 6 فبراير 2014 

BD 225 :السعر

التخطيط االستراتيجي وآليات اتخاذ القرار

القــدرات األساســية: القيادة، 
اإلدارة  االســتراتيجي،  التخطيــط 

بالعمليــات والحقائــق

اير
بر

ف



3031

• 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.

الفئة المستهدفة:  جميع الموظفين في مختلف المستويات الوظيفية.
مدة الدورة: 3 أيام بواقع 5 ساعات يوميًا.

تاريخ االنعقاد:
•  من 11 إلى 13 فبراير 2014 

•  من 12 إلى 14 أغسطس 2014  
BD 225 :السعر

الهدف العام:
تزويــد المشــاركين بالمعــارف والمهــارات والســلوكيات التــي تمكنهــم مــن التعامــل مــع ضغــوط العمــل وإدارتهــا، 
ممــا يســاعد فــي خلــق بيئــة إيجابيــة مســتقرة ودافعــة لخلــق جــو يســاعد علــى اســتقرار المنظمــة وزيــادة إنتاجيــة 

الموظفيــن.

األهداف التفصيلية:
بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادرًا على أن:

• يحدد أربعة من مصادر الضغوط الرئيسية في بيئة العمل التي تؤثر عليه .
• يوضح األعراض والنتائج واآلثار ) السلبية واإليجابية ( المترتبة على ضغوط العمل .
• يميز بين مصادر ضغوط العمل التي يمكن تغييرها، وتلك التي ال يمكن تغييرها.

• يوظف 3 من االستراتيجيات الفعالة للتعامل مع ضغوط العمل والقضاء على آثارها السلبية.
• يمارس 3 من األساليب الحديثة للتخلص من آثار ضغوط العمل السلبية .

• يقدم 3 مقترحات عملية تساعد في إحداث تغييرات جوهرية لمواجهة ضغوط العمل.
• يساهم 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(.

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

فنون التكيف مع ضغوط العمل

القــدرات األساســية: 
اإلدارة بالعمليــات، توجيــه 

النتائــج.
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ف
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الهدف العام:
تعريــف المشــاركين بأحــدث األســاليب العلميــة فــي فنــون االتصــال مــع اآلخريــن فــي العمــل، واالســتراتيجيات 

الحديثــة فــي التأثيــر واإلقنــاع، والتعــرف إلــى االعتقــادات والقيــم وأثرهــا فــي العمــل.

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

• معرفة أنواع و أنماط وعناصر العملية االتصالية.
• معرفة المنطلقات األساسية لالتصال واإلقناع.

• معرفة نموذج ديفز لالتصال.
• تحسين مهارتي اإلصغاء والكالم.

• بناء األلفة والتوافق.
المحتويات:

• أهمية االتصال والمفاهيم المرتبطة به.
• منطلقات أساسية لعملية االتصال.
• أهمية المرونة في عملية االتصال.

• عناصر العملية االتصالية.
• معوقات االتصال.

• وسائل االتصال: اللفظي، غير اللفظي.
• نظريات االتصال.

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

• مقومات االتصال الفعال.
• فنون التأثير واإلقناع.

الفئة المستهدفة:  جميع الموظفين الراغبين في اكتشاف واستغالل
 قدراتهم وطاقاتهم الكامنة.

مدة الدورة: 3 أيام بواقع 5 ساعات يوميًا.
تاريخ االنعقاد:

•  من 18 إلى 20 فبراير 2014 
•  من 17 إلى 19 أغسطس 2014   

BD 225 :السعر
 

مهارات االتصال واإلقناع

القــــــــدرات األســـاســــــية:  تحفيــز 
العميــل،  توجيــه  األفــراد،  وتطــور 
اإلدارة بالعمليــات والحقائــق، التعليــم 

والتحســين. االبتــكار  المســتمر، 

اير
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الهدف العام:
هــذه الــدورة يتــم عقدهــا فــي الهــواء الطلــق، حيــث يتــم التدريــب بأســلوب األنشــطة الخارجيــة، والتدريــب 
التجريبــي، وتهــدف إلــى تزويــد المشــاركين بالمفاهيــم والمعاييــر وأســاليب القيــادة فــي بنــاء الفريــق، باســتخدام 

ــة. ــاء فــرق العمــل الفعال ــة لبن االســتراتيجيات واألدوات الحديث

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

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

• التعرف إلى أهمية التخطيط السليم لعمل الفريق.
• تطبيق االتصال الفعال بين أعضاء الفريق.

• 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 يوميًا.

تاريخ االنعقاد:
• من 25 إلى 27 فبراير 2014 

• من 9 إلى 11 ديسمبر 2014  
BD 225 :السعر

  بناء فرق العمل عالية األداء

القــــدرات األساسيــــة:  تحفيز 
وتطــور األفــراد، اإلدارة بالعمليــات 
المســتمر،  التعليــم  والحقائــق، 

االبتــكار والتحســين.

س
مار
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الهدف العام:
تطويــر التفكيــر اإلبداعــي وتوظيــف أدواتــه ومهاراتــه لــدى الموظفيــن، لتمكنهــم مــن إتبــاع طــرق جديــدة فــي حــل 

المشــكالت وتطويــر أســاليب العمــل واتخــاذ القرارات.

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

• استيعاب المفاهيم الرئيسية )اإلبداع، المشكالت، التفكير بأنواعه، المقدرات(.
• فهم الفروق الجوهرية بين التفكير اإلبداعي والتفكير المنظم.

• اكتشاف القدرات الشخصية والذهنية في اإلبداع.
• تحديد وتحليل أنواع المشكالت.

• توظيف أساليب التفكير اإلبداعي من خالل طرق اإلبداع التي تعلمها.
• امتالك قناعات محفزة لإلبداع وتغيير القناعات السلبية والمقيدة.

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

المحتويات:
• مفاهيم جوهرية حول التفكير التقليدي والتفكير اإلبداعي.

• الدماغ واإلبداع.
• هل أنت مبدع؟

• مستويات اإلبداع.
• أين ومتى تأتي األفكار اإلبداعية؟

• مفهوم المشكلة.
• أنواع المشكالت  وطرق تحليلها.

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

• إطار التفكير.
• االسترخاء.

• القبعات الست.

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

مدة الدورة: يومان بواقع 5 ساعات يوميًا.
تاريخ االنعقاد:

•  من 5 إلى 6 مارس 2014 
•  من 30 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2014 

BD 150 :السعر

رحلة في فضاء التفكير اإلبداعي

األساســية:   القــدرات 
التعليــم المســتمر، االبتــكار 

لتحســين. ا و

س
مار

س
مار

الهدف العام:
تعريــف المشــاركين بأحــدث أســاليب وطــرق فهــم الشــخصيات والتعامــل مــع كل شــخصية بمــا يتناســب معهــا، 

ممــا يحقــق األلفــة واالنســجام فــي بيئــة العمــل.

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

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

• التعرف إلى األنماط )البرامج( الرئيسية وتنوعها لدى الناس.
• اكتشاف النمط الخاص لكل مشارك.

• امتالك مھارة اكتشاف أنماط اآلخرين.
• التعامل اإليجابي مع كل مختلف أنماط اآلخرين والتأثير عليهم.

المحتويات:
• أنواع الشخصيات.

• نموذج االتصال البشري.
• البرامج العقلية العليا.

• أنماط اآلخرين.
• التفكير اإليجابي.

الفئة المستهدفة:  جميع الموظفين الذين العاملين بشكل مباشر مع المراجعين.
مدة الدورة: يومان بواقع 5 ساعات يوميًا.

تاريخ االنعقاد:
• من 3 إلى 4 مارس 2014 

•  من 3 إلى 4 سبتمبر 2014 
BD 150 :السعر

مهارات التعامل الفعال مع الشخصيات المختلفة

ــدرات األساســية:  القــــــــــــ
تحفيــز وتطــور األفــراد، توجيــه 
بالعمليــات  اإلدارة  العميــل، 
والحقائــق، التعليم المســتمر، 

االبتــكار والتحســين.
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• القدرة على إدارة األموال.
• تقليل التوتر.

• تقييم التقدم.
• إعادة تقييم األهداف والتخطيط للمستقبل.

• التقييم الخاص بالقدرات الذاتية.
• االعتراف بالتفوق في العمل.

• التحفيز من خالل التغيير.
• مكافأة العمل المتميز.

• الحفاظ على مستوى التحفيز عاليًا.

الفئة المستهدفة:  جميع الموظفين في مختلف المستويات الوظيفية.
مدة الدورة: يومان بواقع 5 ساعات يوميًا.

تاريخ االنعقاد:
• من 9 إلى 10 مارس 2014   

BD 150 :السعر

الهدف العام:
التعــرف إلــى أهــم المفاهيــم المرتبطــة بوضــع األهــداف القابلــة للتحقيــق، والعمــل مــن أجــل تحقيقهــا حســب مــا 

هــو مخطــط  لــه، لمزيــد مــن التفــوق والتميــز فــي العمــل الحكومــي.

األهداف التفصيلية:
بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادرًا على:
•تحديد الهدف وفق القيمة الفعلية للهدف المنشود.

•تقيم البدائل سلبيات إيجابيات.
•استخدام مختلف الطرق المساهمة في تحقيق األهداف.

•آلية قياس الهدف.
•تحسين وتطوير المهارات العقلية والبدنية والثقة بالنفس.

•تحقيق النجاح وتعزيز العالقات العامة.
•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 األولويات.

هندس أهدافك واستمتع بإنجازاتك

س
مار

ــية:   ــدرات األساســـ القــــــــــ
االبتــكار  المســتمر،  التعليــم 
والتحسين - توجيـــــــه النتائــــــج، 

التخطيــــــط االســتراتيجي.
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الهدف العام:
تطويــر المهــارات اإلداريــة واإلشــرافية للمشــاركين وتمكينهــم مــن تحقيــق أهــداف وحداتهــم وأقســامهم 
بشــكل أمثــل، وذلــك مــن خــالل تزويدهــم بالمعــارف واألســس التــي تقــوم عليهــا العمليــة اإلداريــة بشــكل عــام 

ومهــارات المشــرف بشــكل خــاص.

األهداف التفصيلية:
بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادرًا على:
• تحديد دور المشرف ووظائفه في العملية اإلدارية.

• اإلحاطة باألساليب والنماذج اإلشرافية،  ومتطلبات تطبيقها.
• فهم السلوك اإلنساني في التنظيمات والتعامل مع األفراد.

• معرفة متطلبات االتصال الفعال والقدرة على اإلصغاء الجيد.
• فهم نظريات الدوافع والحوافز والقدرة على تطبيقها.

• إدراك ديناميكية الصراع التنظيمي والقدرة على اختيار األساليب المثلى في حل النزاع.

المحتويات:
• المفاهيم األساسية للعملية اإلشرافية.

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

• المهارات اإلشرافية 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 يوميًا.

تاريخ االنعقاد:
• من 11 إلى 13 مارس 2014 

• من 1 إلى 3 يونيو 2014 
BD 225 :السعر

االتجاهات الحديثة في اإلدارة اإلشرافية

القــدرات األساســية: القيــادة، 
تحفيــز  االســتراتيجي،  التخطيــط 
وتطــور األفــراد، تطويــر الشــراكة، 

المســئولية العامــة

س
مار
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الهدف العام:
بنــاء مهــارات التخطيــط الشــمولي الناجــح وتوليــد األفــكار، التــي تســاهم فــي تنظيــم المشــاريع واألنشــطة فــي 

بيئــة العمــل والحيــاة.

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

• تعزيز القدرات على تلخيص التقارير والمذكرات من خالل الخريطة الذهنية. 
• التدرب على مهارة تدوين وتلخيص نقاط االجتماعات باستخدام الخريطة الذهنية.

• تقنيات الخريطة الذهنية، وأبرز تطبيقاتها العملية، ومواصفاتها. 
• تدريب عملي مكثف حول إعداد الخرائط الذهنية وكيفية قراءتها، واالستفادة منها. 

• استعراض أبرز السلبيات والعقبات التي تواجه من يعدها.
المحتويات:

• التعرف إلى كيفية عمل الدماغ.
• ما هي الخريطة الذهنية؟

• نماذج لخرائط ذهنية.
• من يستعمل الخريطة الذهنية؟

• كيف ننشئ خريطة ذهنية؟
• استخدامات الخريطة الذهنية في العمل. 

• تنمية مهارات التفكير. 
• التعريف بفوائد وتطبيقات الخرائط الذهنية. 

• التعرف إلى المشاكل التي يواجهها الناس حول العالم. 
• تقنيات الذاكرة. 

• كيفية قراءة الخريطة الذهنية ورسمها.

الفئة المستهدفة: جميع الموظفين الراغبين في تطوير مهارات الخرائط الذهنية بشكل فعال.
مدة الدورة: يومان بواقع 5 ساعات يوميًا.

تاريخ االنعقاد:
• من 16 إلى 17 مارس 2014 
• من 4 إلى 5 يونيو 2014    

BD 150 :السعر

الخرائط الذهنية: مفاتيح إلطالق أفكارك

القـــــــدرات األســاسية:  
الـمســـــتمــــــر،  التعـــليــــــــم 

االبتــكار والتحســين.

س
الهدف العام:مار

 تنميــة مهــارات المشــاركين باســتخدام أســاليب وفنــون التحــدث والعــرض والتقديــم، وجــذب انتبــاه المســتمعين 
والتأثيــر فيهــم.

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

• التعرف إلى المفاهيم الحديثة  في علم وفن اإللقاء.
• التعرف إلى مواصفات المتحدث المتميز.

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

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

• 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 ليضاهى حماسك؟

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

مهارات العرض والتقديم

س
مار
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.”Power Point“ برنامج العروض التقديمية •
• لعب األدوار )قسم كاميرا الفيديو(.

الفئــة المســتهدفة:  مــدراء اإلدارات ورؤســاء األقســام، وكل الموظفيــن الذيــن يتطلــب عملهــم تقديــم 
العــروض.

مدة الدورة: 4 أيام بواقع 5 ساعات يوميًا.
تاريخ االنعقاد:

• من 24 إلى 27 مارس 2014 
من 10 إلى 13 نوفمبر 2014  

BD 300 :السعر

القــدرات األساســية: التعليــم 
والتحســين-  االبتــكار  المســتمر، 

توجيــه النتائــج.
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أبريل  مايو   يونيو
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ل  
بري

أ

الهدف العام:
تنمية شخصيات المراسلين من خالل تطوير مهاراتهم في مجال عملهم  بالمؤسسات  الحكومية.

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

• التعرف إلى المهام األساسية للمراسل السوبر.
• إتقان المهارات اإلدارية والسلوكية الالزمة لممارسة أعمال المراسل في مختلف المواقف العملية.

• التعرف إلى أهمية االتصال وتطبيقاته في بيئة العمل.
• التعامل مع مختلف الشخصيات.

• التخطيط الجيد في إدارة المهام وفق األولويات.
المحتويات:

• المهارات السلوكية والنفسية.
• التخطيط ووضع األهداف لعمل المراسل وجدولتها.

• تخطيط وتنظيم الوقت.
• استعراض المهام األساسية للمراسل.
• مهارة إعداد فهرس للوثائق والملفات.

• مهارات االتصال 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 يوميًا.

تاريخ االنعقاد:
• من 6 إلى 7 ابريل 2014 

BD 150 :السعر

المراسل السوبر

توجيــه  األساســية:    القــدرات 
العميــل، اإلدارة بالعمليــات والحقائــق 
- توجيــه النتائــج، التعليــم المســتمر، 

والتحســين. االبتــكار 

الهدف العام:
تمكيــن المشــاركين مــن اســتخدام االســتراتيجيات المختلفــة والتــي يمكــن إتباعهــا فــي حــل مشــاكل العمــل 

بطــرق إبداعيــة، وكيفيــة تطبيــق هــذه االســتراتيجيات فــي واقــع العمــل الحكومــي.

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

• التعرف إلى أنواع المشاكل والقواعد العامة للتعامل مع المشاكل.
• القدرة على تحديد أسباب المشاكل باستخدام استراتيجيات متعددة.

• تطبيق أفضل الطرق واألساليب الحديثة في حل المشاكل. 

المحتويات:
• مدخل التعرف إلى المشاكل وتحديد أبعادها.

• األساليب العلمية في تحليل وحل المشاكل واتخاذ القرارات.
• أساليب توليد البدائل باستخدام طريقة العصف الذهني Brain Storming وباستخدام تبادل األدوار .

• كيفية المفاضلة بين البدائل عن طريق التفكير االبتكاري.
• مفهــوم اإلبــداع واســتخدام التفكيــر االبتــكاري فــي استشــعار المشــاكل وتحليل المتغيــرات المحيطة للوصول 

إلــى أفضــل حل.
• المتطلبــات األساســية  لبيئــة داعمــة لإلبــداع ومنهجيــات للتفكيــر االبتــكاري كأداة لحــل المشــاكل واتخــاذ 

القــرارات.
• معوقات تنفيذ القرارات ودور التفكير االبتكاري في إزالتها.

• تطبيق عملي لتحليل المشاكل 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 يوميًا.
تاريخ االنعقاد:

• من 1 إلى 3 ابريل 2014  
• من 9 إلى 11 نوفمبر 2014

BD 225 :السعر

حل مشاكل العمل بطرق إبداعية

القــدرات األساســية:  القيــادة، 
والحقائــق،   بالعمليــات  اإلدارة 
االبتــكار  المســتمر،  التعليــم 

. لتحســين ا و

ل  
بري

أ
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• التعريف بكيفية بناء الثقة في النفس وفي اآلخرين. 
• التعريف بمهارات االتصال الفعال.

• التعرف إلى متطلبات نظام الحـوافز الفعـال وتطبيقاته لتطوير روح المبادرة في المؤسسة.
• تفهم قدرات العاملين في الجهاز اإلداري.

• فهم الممارسات التي تحفز عزيمة الموظفين.

الفئة المستهدفة:  جميع الموظفين في مختلف المستويات الوظيفية.
مدة الدورة: يومان بواقع 5 ساعات يوميًا

تاريخ االنعقاد:
• من 9 إلى 10 ابريل 2014

• من 15 إلى 16 أكتوبر 2014
BD 150 :توجيــه السعر القــدرات األساســية:   

النتائــج، التعليــم المســتمر، االبتــكار 
بالعمليــات،  اإلدارة  والتحســين، 

االســتراتيجي. التخطيــط 

الهدف العام:
تحفيــز المشــاركين علــى اكتســاب روح المبــادرة، ومهــارات التعلــم الذاتــي المســتمر، والمرونــة، وكذلــك خلــق 

الحافــز الداخلــي وروح المســئولية، والقــدرة علــى التكيــف وتقبــل التغييــر للعاميــن فــي القطــاع الحكومــي. 

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

• التعرف إلى مفهوم المبادرة  في العمل.
• تقييم مراحل تحفيز العاملين وانعكاسه علي العمل المؤسسي.

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

• إعداد خطة للتحول من أسلوب رد الفعل ألسلوب التخطيط المسبق. 
• التعرف إلى السمات الشخصية والمواهب التي تساعد على الفعالية وتصنع القيمة المضافة للمؤسسة.

• استخدام األدوات التي تخرجهم من حالة الهجوم الشخصي لحالة التشاركية إليجاد الحلول العملية.
• التعامل مع الشخصيات السلبية وتحفيزها.

• تطوير خطة عمل لرفع الثقة بالنفس وزيادة الحافز الشخصي والتفكير اإليجابي. 
المحتويات:

• وقفه مع التفكير السلبي والتفكير اإليجابي.
• كيف نحول الشخصية السلبية لشخصية إيجابية مبادرة.

• القيادة والمبادرة.  
• أدوات التفكير )قبعات التفكير الست(.

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

• التعريف بكيفية بناء العالقات داخل العمل. 

التألق بالمبادرات الشخصية

ل  
بري

أ
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الهدف العام:
تنميــة مهــارات موظفــي الســكرتارية ومــدراء المكاتــب، وتطبيــق األســاليب الحديثة فــي إدارة المكاتب، والتعامل 

مــع الشــخصيات المختلفــة فــي جميع المســتويات اإلدارية.

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

• التعرف إلى أهمية التميز في أعمال السكرتارية وإدارة المكاتب.
• التعرف إلى المفاهيم العلمية الحديثة إلدارة المكاتب.
• تطبيق المهارات المهنية والسلوكية في هذا المجال.

• إتقان فنون االتصال الفعال.
• تطبيق نظام الفهرسة والبحث في األرشيف اإللكتروني.

• تطبيق الطرق واألساليب الحديثة في حفظ الوثائق والملفات إلكترونيًا.

المحتويات:
• مفهوم وطبيعة السكرتارية وإدارة المكاتب.
• واجبات ومسئوليات سكرتارية اإلدارة العليا.

• سلوكيات السكرتير الفعال 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.

• مهارات التعامل مع الرؤساء )نمط الرئيس الفعال( كيف تكون فعاال مع رؤسائك؟
• مهارات وفنون الحديث واإلنصات الجيد.

• مقابلة الزوار ومهارات معالجة المشكالت والمواقف.
• طرق التعامل مع السجالت والوثائق اإللكترونية وأرشفتها

• تطبيقات عملية.

الفئة المستهدفة:  موظفو السكرتارية ومدراء المكاتب.
مدة الدورة: 4 أيام بواقع 5 ساعات يوميًا.

تاريخ االنعقاد:
•  من 13 إلى 16 ابريل 2014 

•  من 25 إلى 28 أغسطس 2014 
BD 300 :السعر

إدارة المكاتب والسكرتارية الحديثة

القــدرات األساســية: اإلدارة 
توجيــه   - والحقائــق  بالعمليــات 
المســتمر،  التعليــم  النتائــج، 

والتحســين االبتــكار 

ل  
بري

أ
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الهدف العام:
تعريــف المشــاركين بأحــدث األســاليب العلميــة فــي فنــون االتصــال مــع اآلخريــن فــي العمــل، واالســتراتيجيات 

الحديثــة فــي تحقيــق النجــاح، والتعــرف لــى االعتقــادات والقيــم وأثرهــا فــي العمــل.

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

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

• تنمية المهارات الذاتية في التعامل مع اآلخرين.
• صناعة القدرة على تحديد األهداف.

• امتالك القدرة على التغيير والتأثير والوصول لما تريد.
• تطبيق مهارات االتصال الفعال.

المحتويات:
• معرفة الذات واكتشاف قدراتها وتنميتها.

• تنمية المهارات الذاتية في التعامل مع اآلخرين.
• تنمية مهارات االتصال الفعال.

• صناعة القدرة على تحديد األهداف.
• امتالك القدرة على التغيير والتأثير والوصول لما تريد.

• طرق جمع المعلومات.
• استراتيجيات التوافق للوصول إلى االنسجام مع اآلخرين.

• الطريقة العملية لتحديد وتحقيق أهدافك بإذن الله.
• تقنيات خاصة لكي تصل إلى ما تريد بإذن الله.

الفئة المستهدفة:  جميع الموظفين الراغبين في اكتشاف واستغالل 
قدراتهم وطاقاتهم الكامنة.

مدة الدورة: 3 أيام بواقع 5 ساعات يوميًا
تاريخ االنعقاد:

•  من 4 إلى 6 مايو 2014 
•  من 10 إلى 12 أغسطس 2014  

BD 225 :السعر

استراتيجيات النجاح الفعال في العمل

توجيــه  األساســية:  القــدرات 
النتائــج، التعليم المســتمر، االبتكار 
بالعمليــات،  اإلدارة  والتحســين، 

االســتراتيجي. التخطيــط 

الهدف العام:
نقــل المســئول  مــن القيــادة التنفيذيــة التــي تركــز علــى تســيير المهــام وفــق األنظمــة المؤسســية، إلــى 

القيــادة التــي تتســم باإلبــداع والتطويــر المســتدام.

األهداف التفصيلية:

بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادرًا على االنتقال من:
• تفكير العمليات التقليدي إلى التفكير اإلبداعي.

• المنطق المجرد إلى الحدس والتجربة.
• التفكير في المشاكل إلى التفكير في الحلول.

• القيام بالتنفيذ إلى إدراك الماهية واألسباب.
• عقلية ندرة الموارد إلى الحلول االبتكارية. 

• التكلفة إلى العوائد والربح. 
• التوجيه إلى التطوير والتمكين. 

• التحفيز إلى اإللهام.

المحتويات:
• التفكير اإلبداعي والقيادة. 

• أنماط القادة االبتكاريين. 
• صفات القائد المبتكر. 

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

• 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 يوميًا.

تاريخ االنعقاد:
• من 20 إلى 21 ابريل 2014

• من 10 إلى 11 سبتمبر 2014 
BD 150 :السعر

القيادة االبتكارية ) المدير المبتكر(

القــدرات األساســية:  
التخطيـــــــــــط  القيـــــــــادة، 
تطويــر  االســــــــتراتيجي، 
الشــراكة، توجيــه النتائــج.

يو
ما

ل  
بري

أ
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يو
ما

الهدف العام:
إكســاب المشــاركين مهــارة  ترتيــب المهــام حســب األولويــات وفهــم تجنــب إهــدار الوقــت والشــعور باالســتعداد 

للتعامــل مــع المماطلــة.

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

• التعرف إلى أساسيات اإلدارة الذكية للوقت.
• تطبيق مهارات العمل بفاعلية وتجنب المآزق التي تضيع الوقت.

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

• تحقيق األهداف من خالل تنظيم األولويات.
المحتويات:

• ما توجهك نحو الوقت؟
• التعرف على الطريقة التي تستغل بها وقتك.

• ستة أساسيات لإلدارة الذكية للوقت.
• معرفة المقابل 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.

الفئة المستهدفة:  مدراء اإلدارات, رؤساء األقسام, األخصائيون األوائل.
مدة الدورة: يومان بواقع 5 ساعات يوميًا.

تاريخ االنعقاد:
•  من 7 إلى 8 مايو  2014

BD 150 :السعر

  

إدارة األولويات

القــــــدرات األســـــــاسية: 
توجيـــــــه النتائــــــــج، القيــــــادة، 

بالعمليــات. اإلدارة 
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يو

ما

الهدف العام:
ــق أفضــل األســاليب  ــة مهــارات المشــاركين فــي التعامــل مــع وســائل اإلعــالم المختلفــة مــن خــالل تطبي تنمي

والممارســات الحديثــة.

األهداف التفصيلية:
• فهم أسس وقواعد التعامل مع وسائل اإلعالم المرئية.

• التعرف إلى  أسس المقابالت وأساليبها المختلفة.
• أن يعرف كيفية التحضير الجيد للمقابلة من خالل االستعداد النفسي والمعلوماتي.

• أن يطور أساليب التواصل الفّعال مع وسائل اإلعالم المختلفة والجمهور.
• أن يطبق مهارات اإلقناع والترويج وجذب انتباه الجمهور. 
• أن يطبق 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:  كافة المهتمين والراغبين بتطوير مهاراتهم الشـخصية 
والسلوكية في التعامل مع وسائل اإلعالم المرئية.

مدة الدورة: 3 أيام بواقع 5 ساعات يوميًا.
تاريخ االنعقاد:

•  من 13 إلى 15 مايو 2014 
•  من 23 إلى 25 ديسمبر 2014 

BD 225 :السعر

فنون التعامل مع وسائل اإلعالم المرئية

األساســية:    القــدرات 
والحقائــق  بالعمليــات  اإلدارة 
التعليــم  النتائــج،  توجيــه   -
المســتمر، االبتــكار والتحســين، 
تطويــر   - العامــة  المســئولية 

. كة ا لشــر ا

الهدف العام:
تنميــة مهــارات المشــاركين فــي مجــال المراســم والبروتوكــول، والتعامــل مــع كبــار الشــخصيات والضيــوف 
فــي الفعاليــات والمحافــل الرســمية المحليــة والدوليــة، ووضــع األســس الصحيحــة لممارســتها وفــق متطلبــات 

االتصــاالت الدوليــة المعاصــرة.

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

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

• تحضير وتنظيم واإلعداد للمناسبات المختلفة.
• تطبيق أسس االتصال والبروتوكول كأحد مهام ومسؤوليات العاملين في هذا المجال.

• تطبيق القواعد الحاكمة الهامة في البروتوكول والمراسم في مختلف 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.

• 19 تطبيقات وتمارين عملية على جميع المحاور

الفئة المستهدفة:  جميع العاملين في الحقل الدبلوماسـي وإدارة المكاتب
 والعالقـــــــات العامة واإلعـــــالم والتسويق وخدمة العمــــــالء وكافة

 المهتميــــــن والراغبين بتطوير مهاراتهم الشـخصية والسلوكية.
مدة الدورة: يومان بواقع 5 ساعات يوميًا.

تاريخ االنعقاد:
• من 11 إلى 12 مايو 2014 

BD 150 :السعر

بروتوكول التعامل مع كبار الضيوف

القــدرات األساســية: توجيــه 
بالعمليــات  اإلدارة  العميــل، 
والحقائــق - توجيــه النتائــج، تطوير 

العامــة. المســئولية  الشــراكة، 

يو
ما
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يو
ما

• الفرق بين القراءة الداخلية والقراءة البصرية.
• القراءة المتعمقة أساس لنجاح القراءة التصويرية.

• الكلمات المفتاحية لتجويد القراءة التصويرية.
• العوامل المشتتة والتي تقلل من سرعة القراءة التصويرية.

الفئة المستهدفة:  الموظفين الذين يتطلب عملهم قراءة كميات كبيرة من المعلومات
مدة الدورة: يومان  بواقع 5 ساعات يوميًا.

تاريخ االنعقاد:
• من 28 إلى 29 مايو 2014 

BD 150 :السعر

القــدرات األساســية:   اإلدارة 
المســتمر،  التعليــم  بالعمليــات، 

االبتــكار والتحســين.

الهدف العام:
معرفــة مــا هــي القــراءة التصويريــة، و طــرق وتقنيــات اســتخدام مهــارة إدارة العقــل بالكامــل، وإظهــار الطاقــة 

الكامنــة وتفعيلهــا للوصــول إلــى النجــاح.

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

• زيادة معدل سرعة القراءة.
• زيادة استيعاب المادة المقروءة.

• تطبيق وسائل تنمية التركيز أثناء القراءة.
• التعرف إلى طرق تذكر المادة المقروءة.

• اكتشاف أدوات التعلم السريع وتقنيات المسح التصويري. 
• التعرف إلى كيفية تصنيف المعلومات وانتقاءها.

مالحظة: )أن يتخلل الدورة مجموعة من التطبيقات العملية(

المحتويات:
• تعريف القراءة  وأنواعها .

• االعتقادات السلبية عن الذات وكيفية التخلص منها.
• تعريف القراءة التصويرية.

• تطور ظهور علم القراءة التصويرية.
• مبادئ القراءة التصويرية.

• التكوين اإلبصاري والتقاط الكلمات بصريًا.
• أجزاء العقل البشري عالقتها بالقراءة التصويرية.

• سرعة القراءة التصويرية وكيفية حسابها؟
• أسباب تدني مستوي الذاكرة.

• تنمية مهارات التذكر.
• تنمية مهارات التركيز البصري والذهني.

• الطرق الثالثة للقراءة التصويرية.
• أساليب التخطي والمسح.

• أنماط المسح سيئة التكيف.

القراءة التصويرية 
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الهدف العام:
بنــاء مهــارات التخطيــط الشــمولي الناجــح وتوليــد األفــكار، التــي تســاهم فــي تنظيــم المشــاريع واألنشــطة فــي 

بيئــة العمــل والحيــاة.

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

• تعزيز القدرات على تلخيص التقارير والمذكرات من خالل الخريطة الذهنية. 
• التدرب على مهارة تدوين وتلخيص نقاط االجتماعات باستخدام الخريطة الذهنية.

• تقنيات الخريطة الذهنية، وأبرز تطبيقاتها العملية، ومواصفاتها. 
• تدريب عملي مكثف حول إعداد الخرائط الذهنية وكيفية قراءتها، واالستفادة منها. 

• استعراض أبرز السلبيات والعقبات التي تواجه من يعدها.
المحتويات:

• التعرف إلى كيفية عمل الدماغ.
• ما هي الخريطة الذهنية؟

• نماذج لخرائط ذهنية.
• من يستعمل الخريطة الذهنية؟

• كيف ننشئ خريطة ذهنية؟
• استخدامات الخريطة الذهنية في العمل. 

• تنمية مهارات التفكير. 
• التعريف بفوائد وتطبيقات الخرائط الذهنية. 

• التعرف إلى المشاكل التي يواجهها الناس حول العالم. 
• تقنيات الذاكرة. 

• كيفية قراءة الخريطة الذهنية ورسمها.

الفئة المستهدفة: جميع الموظفين الراغبين في تطوير مهارات الخرائط الذهنية بشكل فعال.
مدة الدورة: يومان بواقع 5 ساعات يوميًا.

تاريخ االنعقاد:
• من 16 إلى 17 مارس 2014 
• من 4 إلى 5 يونيو 2014    

BD 150 :السعر

الخرائط الذهنية: مفاتيح إلطالق أفكارك

القـــــــدرات األســاسية:  
الـمســـــتمــــــر،  التعـــليــــــــم 

االبتــكار والتحســين.

الهدف العام:
التدريبيــة  الحاجــات  وتحليــل  التدريــب،  وإعــداد خطــط  التدريبيــة،  السياســات  فــي  الحديثــة  االتجاهــات  تطويــر 

المؤسســات.  فــي  للعامليــن 

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

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

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

• معرفة العناصر األساسية في تصميم خطط التدريب. 
• الربط بين خطط التدريب ونتائج قياس العائد من التدريب.

المحتويات:
• مفهوم التدريب وأهميته

• أنواع التدريب 
• مراحل العملية التدريبية:

- تحديد االحتياجات التدريبية.   
- تصميم الدورات والبرامج التدريبية.  
- تطوير الدورات والبرامج التدريبية.   
- تنفيذ الدورات والبرامج التدريبية.  

- تقييم التدريب.  
• إعداد خطط التدريب.

• صياغة سياسيات وأنظمة التدريب.
• إدارة شئون التدريب.

• عالقة التدريب بتحسين األداء المؤسسي.
• استشراف المستقبل للعمليات التدريبية.

الفئة المستهدفة:  مسئولو الموارد البشرية  والعاملين في قسم
 التدريب والمدربين. 

مدة الدورة: 3 أيام بواقع 5 ساعات يوميًا.
تاريخ االنعقاد: 

• من 14 إلى 16 سبتمبر 2014
BD 225 :السعر

االتجاهات الحديثة في السياسات التدريبية وإعداد خطط التدريب

القــــــدرات األساســــــــية:   
تحفيز وتطويـــــر الموظفين، 
توجيــــــــــه الـــــعميــــــل، اإلدارة 

بالعمليــــــات والحقــــــائق.

يو
ون

ي

يو
ون

ي
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الهدف العام:
إكســاب المشــاركين مهــارات االتــزان بيــن واجبــات الموظــف وبيــن حياتــه بحيــث يصــل إلــى االســتقرار فــي حياتــه 

ممــا ينعكــس إيجابــًا علــى أدائــه الوظيفــي.

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

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

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

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

• توازن عجلة الحياة.
• توازن القّيم: ما هي القيم؟ وكيف تستخرج قيمك الشخصية؟

• توازن عناصر ضغوط العمل.
• توازن الطاقات األربع: طاقة العقل، طاقة الجسم، طاقة العاطفة، طاقة الروح.

• تــوازن قوانيــن النمــو فــي الحيــاة والعمــل: قانــون التحديــات، قانــون الفــرص، قانــون الجــذب، قانــون الــدوران، 
قانــون اإلمكانيــات.

الفئة المستهدفة: جميع الموظفين في مختلف المستويات الوظيفية. 
مدة الدورة: يومين بواقع 5 ساعات يوميًا

تاريخ االنعقاد:
• من 8 إلى 9 يونيو 2014

BD 150 :السعر

أسرار االتزان بين الحياة والعمل

األساســية:  القــدرات 
القيــادة، اإلدارة بالعمليــات 

توجيــه النتائــج

يو
ون

ي
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الفئــة المســتهدفة: كافــة العامليــن فــي العالقــات العامــة وخدمــة العمــالء وإدارات المراســم والشـــؤون 
اإلداريــة واإلعالميــة والتســـويقية وكافــة المهتميــن والراغبيــن بتطويــر مهاراتهــم الشـــخصية و الســلوكية.

مدة الدورة: 3 أيام بواقع 5 ساعات يوميًا.
تاريخ االنعقاد:

• من 10 إلى 12 يونيو 2014 
BD 225 :السعر

القــدرات األساســية:  اإلدارة  
توجيــه   - والحقائــق  بالعمليــات 
المســتمر،  التعليــم  النتائــج، 
االبتــكار والتحســين، المســئولية 

الشــراكة. تطويــر   - العامــة 

الهدف العام:
تنميــة وتطويــر مهــارات المشــاركين األساســية فــي تخطيــط وتنظيــم الفعاليــات والمؤتمــرات الناجحــة، وتطبيــق 

قواعــد ومهــارات المراســم والبروتوكــول فــي المؤتمــرات والمناســبات المختلفــة.

األهداف التفصيلية:
 بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادرًا على:
• التعرف إلى أنواع المؤتمرات والمناسبات المختلفة.

• التعرف إلى كيفية التخطيط للمؤتمرات الناجحة.
• إدارة المؤتمر قبل وأثناء وبعد الحدث.

• تطبيق قواعد إقامة المؤتمرات والفعاليات المختلفة.

المحتويات:
• تعريف المؤتمر.
• أهمّية 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 الشخصّيات البارزة.
• خطوات تنظيم جدول أعمال المؤتمر)اليوم األول، االستراحات ...الخ(

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

• مبادئ البروتوكول واالتيكيت في المؤتمرات )االستقبال، التجليس، تقديم الهدايا ....إلخ(.
• كيفية التصرف في المواقف المختلفة.

• كيفية التعامل مع الحدث إعالميًا.
• الممارسات اإلدارّية والتنفيذّية قبل وبعد انتهاء الحدث.

إدارة المؤتمرات والفعاليات

يو
ون

ي
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الهدف العام:
بنــاء قاعــدة واســعة مــن أمنــاء الســر المؤهليــن لمواكبــة متطلبــات المرحلــة القادمــة مــن العمــل اإلداري فــي 

المؤسســات.

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

• التعرف إلى ماهية وأهداف عمل مقرر أمين السر ومقرري المجالس. اإلدارات.
• التعرف إلى أنظمة العمل الالزم اتباعها.

• التمكن من إعداد التقارير والمذكرات السرية .
• إعداد محاضر االجتماعات.

• اإلطــالع علــى المفاهيــم األساســية القانونيــة فــي إعــداد المذكــرات والمراســالت والقــرارات والتعاميــم 
اإلداريــة .

• إعداد وتنظيم االجتماعات بفاعلية.
• التعرف إلى الصفات  السلوكيات االيجابية والتي تنال رضا مرؤوسيهم.

المحتويات:
• مقدمة تعريفية ألعمال مقررين أمناء السر ومقرري المجالس اإلدارات.

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

• المفاهيم األساسية القانونية في إعداد المذكرات والرسائل  القرارات والتعاميم اإلدارية.
• الصياغة القانونية الفعالة للمذكرات والرسائل والقرارات والتعاميم اإلدارية.

• تنظيم وترتيب المكاتب والملفات وإدارة األعمال المكتبية بطريقة مناسبة وفعاله.
• حفظ وتوثيق البيانات السرية وفهرستها. 

• القواعد األساسية لنجاح مقرري أمناء السر ومقرري مجالس اإلدارات 
• حاالت عملية.

الفئة المستهدفة:  مقرري أمناء السر ومقرري مجالس اإلدارات ومدراء المكاتب. 
مدة الدورة: يومان بواقع 5 ساعات يوميًا.

تاريخ االنعقاد:
•  من 16 إلى 17 يونيو 2014 

BD 150 :السعر

أسرار ومهارات أمناء السر

القــدرات األساســية: اإلدارة 
توجيــه   - والحقائــق  بالعمليــات 
المســتمر،  التعليــم  النتائــج، 

والتحســين. االبتــكار 

الهدف العام:
تقنيــن مهــارات مــدراء المكاتــب، مــن خــالل تطبيــق أفضــل الممارســات، التــي تســاهم فــي تبنــي األدوار 

المكاتــب. مــدراء  بوظائــف  الخاصــة  الرئيســية 

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

• التخطيط والتنظيم  الجيد ألعمال الرؤساء.
• مهارة االتصال والتعامل مع المراجعين.  
• إدارة الوقت والتنظيم ألعمال الرؤساء.

• تطبيق القواعد الحاكمة في البرتوكول والمراسم في مختلف المواقف والمناسبات.
• 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 اإلعالمية.

• توصيف الشخصية المهنية لمدير المكتب ومقومات بنائها. 
• عناصر تساهم في صناعة التفوق لدى مدير المكتب.

• تسوية شكاوي ومنازعات المراجعين والزوار.  
• تخطيط وتنظيم البرنامج اليومي للمدير العام. 
• ممارسات وفنون إدارية مساندة لمدير المكتب.

• التعامل مع وسائل اإلعالم.
• إدارة عالقات المراجعين. 

الفئة المستهدفة:  مدراء المكاتب والسكرتارية.
مدة الدورة: يومان بواقع 5 ساعات يوميًا

تاريخ االنعقاد:
• 18 إلى 19 يونيو 2014

BD 150 :السعر

المهارات االحترافية لمدراء المكاتب

اإلدارة  األساســية:  القــدرات 
بالعمليــات والحقائــق - توجيــه النتائــج، 
توجيــه العميــل، التعليــم المســتمر، 
المســئولية  والتحســين،  االبتــكار 

الشــراكة. تطويــر   - العامــة 

يو
ون

ي

يو
ون

ي
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يوليو  أغسطس  سبتمبر
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الهدف العام:
تزويــد المشــاركين بالمعــارف والمهــارات والســلوكيات التــي تمكنهــم مــن التعامــل مــع ضغــوط العمــل وإدارتهــا، 
ممــا يســاعد فــي خلــق بيئــة إيجابيــة مســتقرة ودافعــة لخلــق جــو يســاعد علــى اســتقرار المنظمــة وزيــادة إنتاجيــة 

الموظفيــن.

األهداف التفصيلية:
بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادرًا على أن:

• يحدد أربعة من مصادر الضغوط الرئيسية في بيئة العمل التي تؤثر عليه .
• يوضح األعراض والنتائج واآلثار ) السلبية واإليجابية ( المترتبة على ضغوط العمل .
• يميز بين مصادر ضغوط العمل التي يمكن تغييرها، وتلك التي ال يمكن تغييرها.

• يوظف 3 من االستراتيجيات الفعالة للتعامل مع ضغوط العمل والقضاء على آثارها السلبية.
• يمارس 3 من األساليب الحديثة للتخلص من آثار ضغوط العمل السلبية .

• يقدم 3 مقترحات عملية تساعد في إحداث تغييرات جوهرية لمواجهة ضغوط العمل.
• يساهم 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(.

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

فنون التكيف مع ضغوط العمل الهدف العام:
تعريــف المشــاركين بأحــدث األســاليب العلميــة فــي فنــون االتصــال مــع اآلخريــن فــي العمــل، واالســتراتيجيات 

الحديثــة فــي تحقيــق النجــاح، والتعــرف لــى االعتقــادات والقيــم وأثرهــا فــي العمــل.

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

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

• تنمية المهارات الذاتية في التعامل مع اآلخرين.
• صناعة القدرة على تحديد األهداف.

• امتالك القدرة على التغيير والتأثير والوصول لما تريد.
• تطبيق مهارات االتصال الفعال.

المحتويات:
• معرفة الذات واكتشاف قدراتها وتنميتها.

• تنمية المهارات الذاتية في التعامل مع اآلخرين.
• تنمية مهارات االتصال الفعال.

• صناعة القدرة على تحديد األهداف.
• امتالك القدرة على التغيير والتأثير والوصول لما تريد.

• طرق جمع المعلومات.
• استراتيجيات التوافق للوصول إلى االنسجام مع اآلخرين.

• الطريقة العملية لتحديد وتحقيق أهدافك بإذن الله.
• تقنيات خاصة لكي تصل إلى ما تريد بإذن الله.

الفئة المستهدفة:  جميع الموظفين الراغبين في اكتشاف واستغالل قدراتهم
 وطاقاتهم الكامنة.

مدة الدورة: 3 أيام بواقع 5 ساعات يوميًا
تاريخ االنعقاد:

•  من 4 إلى 6 مايو 2014 
•  من 10 إلى 12 أغسطس 2014  

BD 225 :السعر

استراتيجيات النجاح الفعال في العمل

توجيــه  األساســية:  القــدرات 
النتائج، التعليم المســتمر، االبتكار 
بالعمليــات،  اإلدارة  والتحســين، 

االســتراتيجي. التخطيــط 

س
ط

س
أغ

س
ط
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الهدف العام:
تعريــف المشــاركين بأحــدث األســاليب العلميــة فــي فنــون االتصــال مــع اآلخريــن فــي العمــل، واالســتراتيجيات 

الحديثــة فــي التأثيــر واإلقنــاع، والتعــرف إلــى االعتقــادات والقيــم وأثرهــا فــي العمــل.

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

• معرفة أنواع و أنماط وعناصر العملية االتصالية.
• معرفة المنطلقات األساسية لالتصال واإلقناع.

• معرفة نموذج ديفز لالتصال.
• تحسين مهارتي اإلصغاء والكالم.

• بناء األلفة والتوافق.
المحتويات:

• أهمية االتصال والمفاهيم المرتبطة به.
• منطلقات أساسية لعملية االتصال.
• أهمية المرونة في عملية االتصال.

• عناصر العملية االتصالية.
• معوقات االتصال.

• وسائل االتصال: اللفظي، غير اللفظي.
• نظريات االتصال.

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

• مقومات االتصال الفعال.
• فنون التأثير واإلقناع.

الفئة المستهدفة:  جميع الموظفين الراغبين في اكتشاف واستغالل 
قدراتهم وطاقاتهم الكامنة.

مدة الدورة: 3 أيام بواقع 5 ساعات يوميًا.
تاريخ االنعقاد:

•  من 18 إلى 20 فبراير 2014 
•  من 17 إلى 19 أغسطس 2014   

BD 225 :السعر
 

مهارات االتصال واإلقناع

ــية:   ــدرات األســـاســــ القــــــ
تحفيــز وتطــور األفــراد، توجيــه 
بالعمليــات  اإلدارة  العميــل، 
والحقائــق، التعليــم المســتمر، 

االبتــكار والتحســين.

س
ط

س
أغ

• 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.

الفئة المستهدفة:  جميع الموظفين في مختلف المستويات الوظيفية.
مدة الدورة: 3 أيام بواقع 5 ساعات يوميًا.

تاريخ االنعقاد:
•  من 11 إلى 13 فبراير 2014 

•  من 12 إلى 14 أغسطس 2014  
BD 225 :السعر

القــدرات األساســية: 
اإلدارة بالعمليــات، توجيــه 

النتائــج.
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الهدف العام:
إكســاب الموظفيــن القــدرة علــى تقديــم أفكارهــم بصــورة عمليــة جذابــة، تســاهم فــي تبنيهــا مــن قبــل 

المســئولين.

األهداف التفصيلية:
بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادرًا على:
• تطوير مهارات تقيم الموقف والتواصل مع المدير.

• التفكير اإليجابي في بيئة العمل وبناء الثقة بالذات.
• المبادرة وإدارة الخالفات.

• تطوير القدرات الخاصة في النجاح بالعمل.
• تطوير مهارة تقيم الموقف.

• تفهم الوالء واإلخالص وااليجابية في التعامل مع المدراء لكسب الثقة بين العاملين ورئيسك. 
• أساليب طرح األفكار والمقترحات ومهارات التواصل بين العاملين رئيسك.

المحتويات:
آلية تقييم الموقف:

• تكوين التحالف.
• طرق مبتكرة في تقديم األفكار.

• تقييم رئيسك في العمل.
• االستجابة لرئيسك.

• توقع االحتياجات والمبادرة بتلبيتها.
• تقديم نفسك بصورة ايجابية.

• بناء الثقة المتبادلة.
• األخذ بزمام المبادرة.

• التأقلم مع المضايقات.
• توسيع نطاق دورك الوظيفي.
• كيف تكسب موافقة رئيسك؟

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

مدة الدورة: 3 أيام بواقع 5 ساعات يوميًا.
تاريخ االنعقاد:

• من 19 إلى 21 أغسطس 2014 
BD 225 :السعر

تسويق األفكار »كيف تقنع مسئولك«

القــدرات األساســية:   
توجيــه العميــل، القيــادة، 
بالعمـــــليـــــــــــــــات  اإلدارة 

والحقائــق.

س
ط

س
أغ
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الهدف العام:
إكساب المشاركين القدرة على تقوية ذاكرتهم، وطرق استخدامها في بيئة العمل.

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

• التعرف إلى قوة العقل الالواعي وطرق برمجته.
• التعرف إلى ماھية الذاكرة وطريقة عملها وأسباب ضعف الذاكرة.

• التعرف إلى أدوات ووسائل تقوية الذاكرة، والقدرة على تطبيقها.
• التعرف إلى الذكاءات السبعة.

• التعرف إلى العادات الغذائية الصحيحة والمحفزة للدماغ.
• 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 يوميًا.

تاريخ االنعقاد:
•  من 2 إلى 3 فبراير 2014 

•  من 1 إلى 2 سبتمبر 2014 
BD 150 :السعر

أساليب تقوية الذاكرة واستخداماتها في العمل

القــدرات األساســية:  
بالعمـــــــــــليـــــــــات،  اإلدارة 
المستمــــــــر،  التعليـــــــــم 

االبتكــــــــار والتحســين.

الهدف العام:
تنميــة مهــارات موظفــي الســكرتارية ومــدراء المكاتــب، وتطبيــق األســاليب الحديثة فــي إدارة المكاتب، والتعامل 

مــع الشــخصيات المختلفــة فــي جميع المســتويات اإلدارية.

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

• التعرف إلى أهمية التميز في أعمال السكرتارية وإدارة المكاتب.
• التعرف إلى المفاهيم العلمية الحديثة إلدارة المكاتب.
• تطبيق المهارات المهنية والسلوكية في هذا المجال.

• إتقان فنون االتصال الفعال.
• تطبيق نظام الفهرسة والبحث في األرشيف اإللكتروني.

• تطبيق الطرق واألساليب الحديثة في حفظ الوثائق والملفات إلكترونيًا.

المحتويات:
• مفهوم وطبيعة السكرتارية وإدارة المكاتب.
• واجبات ومسئوليات سكرتارية اإلدارة العليا.

• سلوكيات السكرتير الفعال 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.

• مهارات التعامل مع الرؤساء )نمط الرئيس الفعال( كيف تكون فعاال مع رؤسائك؟
• مهارات وفنون الحديث واإلنصات الجيد.

• مقابلة الزوار ومهارات معالجة المشكالت والمواقف.
• طرق التعامل مع السجالت والوثائق اإللكترونية وأرشفتها

• تطبيقات عملية.

الفئة المستهدفة:  موظفو السكرتارية ومدراء المكاتب.
مدة الدورة: 4 أيام بواقع 5 ساعات يوميًا.

تاريخ االنعقاد:
•  من 13 إلى 16 ابريل 2014 

•  من 25 إلى 28 أغسطس 2014 
BD 300 :السعر

إدارة المكاتب والسكرتارية الحديثة

القــدرات األساســية: اإلدارة 
توجيــه   - والحقائــق  بالعمليــات 
المســتمر،  التعليــم  النتائــج، 

والتحســين االبتــكار 

س
ط

س
أغ



8081

بر 
تم

سب

الهدف العام:
تعريــف المشــاركين بأحــدث أســاليب وطــرق فهــم الشــخصيات والتعامــل مــع كل شــخصية بمــا يتناســب معهــا، 

ممــا يحقــق األلفــة واالنســجام فــي بيئــة العمــل.

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

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

• التعرف إلى األنماط )البرامج( الرئيسية وتنوعها لدى الناس.
• اكتشاف النمط الخاص لكل مشارك.

• امتالك مھارة اكتشاف أنماط اآلخرين.
• التعامل اإليجابي مع كل مختلف أنماط اآلخرين والتأثير عليهم.

المحتويات:
• أنواع الشخصيات.

• نموذج االتصال البشري.
• البرامج العقلية العليا.

• أنماط اآلخرين.
• التفكير اإليجابي.

الفئة المستهدفة:  جميع الموظفين الذين العاملين بشكل مباشر مع المراجعين.
مدة الدورة: يومان بواقع 5 ساعات يوميًا.

تاريخ االنعقاد:
• من 3 إلى 4 مارس 2014 

•  من 3 إلى 4 سبتمبر 2014 
BD 150 :السعر

مهارات التعامل الفعال مع الشخصيات المختلفة

ــية:  ــدرات األساســـــ القـــــــ
تحفيــز وتطــور األفــراد، توجيــه 
بالعمليــات  اإلدارة  العميــل، 
والحقائــق، التعليم المســتمر، 

االبتــكار والتحســين.



8283

• وصف البيانات النوعية من خالل:
.frequencies استخدام اإلجراء •

• تمثيل النتائج بيانيًا.
• استخدام اإلجراء crosstabs  ومربع كاي.

• وصف المتغيرات الكمية من خالل:
.descriptive statistics استخدام اإلجراء •

.explore استخدام اإلجراء •

تمثيل النتائج بيانيًا من خالل استخدام: 
    Histogram •

Stem & leave •
Boxplot •

• اإلحصاء التحليلي:
• اختبار t-test والتحقق من شروطه. 

تحليل التباين والتحقق من شروطه:
• األحادي.
• الثنائي.

• التباين المشترك.
• تحليل االرتباط.

تحليل االنحدار والتحقق من شروطه:
• االنحدار الخطي البسيط.

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

• التحليل العاملي.
• االختبارات الالمعلمية.

التعليق على النتائج.
• تنسيق النتائج.

• شرح مخرجات الحاسوب وكيفية االستفادة منها على شكل تقارير.

الهدف العام:
تطويــر مهــارات إدخــال البيانــات وتحليلهــا ومعالجتهــا، وشــرح المخرجــات، وكيفيــة االســتفادة منهــا لموظفيــن 

القطــاع الحكومــي فــي مملكــة البحريــن.

األهداف التفصيلية:
بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادرًا على:
• تطوير مهارة جمع البيانات وطرق اإلدخال والتصنيف.

• تطوير مهارة استخدام البيانات وأساليب العرض والمعالجة.
• تطوير مهارة التعريف ببعض المصطلحات الالزمة لتعزيز فهم البرنامج.

• التدريب على األوامر والبرامج المستخدمة في تحليل البيانات. 
• إعداد الجداول والرسوم البيانية.

• التدريب على استخدام األساليب اإلحصائية.  
• قراءة البيانات وتحليل المخرجات ودراسة العينات والمعاينة حتى يمكن الخروج بمؤشرات. 

• تطوير مهارة إعداد التقارير اإلحصائية والتوصيات والمستخرجات.

المحتويات:
الدراسة الميدانية ومراحلها:
• آلية جمع وإدخال البيانات.  

• آلية عمل االستبانة وأنواعها وتصميمها.

عرض البيانات اإلحصائية:
• جدوليًا ) أنواع الجداول وآلية تنسيقها (
• بيانيًا ) الرسوم البيانية وآلية تنسيقها (

• التعرف إلى بيئة النظام اإلحصائي.  

الترميز
• التعامل مع الملفات وإدخال البيانات من خالل قوائم. 

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

• اإلحصاء الوصفي. 

أسرار معالجة البيانات وفنون تحليلها

بر 
تم

سب
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الهدف العام:
نقــل المســئول  مــن القيــادة التنفيذيــة التــي تركــز علــى تســيير المهــام وفــق األنظمــة المؤسســية، إلــى 

القيــادة التــي تتســم باإلبــداع والتطويــر المســتدام.

األهداف التفصيلية:

بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادرًا على االنتقال من:
• تفكير العمليات التقليدي إلى التفكير اإلبداعي.

• المنطق المجرد إلى الحدس والتجربة.
• التفكير في المشاكل إلى التفكير في الحلول.

• القيام بالتنفيذ إلى إدراك الماهية واألسباب.
• عقلية ندرة الموارد إلى الحلول االبتكارية. 

• التكلفة إلى العوائد والربح. 
• التوجيه إلى التطوير والتمكين. 

• التحفيز إلى اإللهام.

المحتويات:
• التفكير اإلبداعي والقيادة. 

• أنماط القادة االبتكاريين. 
• صفات القائد المبتكر. 

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

• 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 يوميًا.

تاريخ االنعقاد:
• من 20 إلى 21 ابريل 2014

• من 10 إلى 11 سبتمبر 2014 
BD 150 :السعر

القيادة االبتكارية ) المدير المبتكر(

القــدرات األساســية:  القيــادة، 
تطويــر  االســتراتيجي،  التخطيــط 

النتائــج. توجيــه  الشــراكة، 

الفئة المستهدفة:   
• الموظفون  العاملون في إدخال وتحليل البيانات.

• الموظفون المعنيون في معالجة البيانات.  
• والمحللون والعاملين في الحقل التعليمي أو الطبي. 

• طلبة الجامعات الدارسين في التخصصات المختلفة.
• الباحثون.

مدة الدورة: 3 أيام بواقع 5 ساعات يوميًا
شروط االلتحاق: 

• يشترط من المتدربين المعرفة في استخدام الحاسوب  وتوفر جهاز حاسوب لكل مشارك. 
. SPSS , اإللمام باستخدام برنامج الميكروسوفت اوفس وخاصة األكسل •

تاريخ االنعقاد:
• من 7 إلى 9 سبتمبر 2014 

BD 225 :السعر
القــدرات األساســية: اإلدارة 
توجيــه   - والحقائــق  بالعمليــات 
المســتمر،  التعليــم  النتائــج، 

والتحســين. االبتــكار 
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الهدف العام:
التدريبيــة  الحاجــات  وتحليــل  التدريــب،  وإعــداد خطــط  التدريبيــة،  السياســات  فــي  الحديثــة  االتجاهــات  تطويــر 

المؤسســات.  فــي  للعامليــن 

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

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

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

• معرفة العناصر األساسية في تصميم خطط التدريب. 
• الربط بين خطط التدريب ونتائج قياس العائد من التدريب.

المحتويات:
• مفهوم التدريب وأهميته

• أنواع التدريب 
• مراحل العملية التدريبية:

- تحديد االحتياجات التدريبية.   
- تصميم الدورات والبرامج التدريبية.  
- تطوير الدورات والبرامج التدريبية.   
- تنفيذ الدورات والبرامج التدريبية.  

- تقييم التدريب.  
• إعداد خطط التدريب.

• صياغة سياسيات وأنظمة التدريب.
• إدارة شئون التدريب.

• عالقة التدريب بتحسين األداء المؤسسي.
• استشراف المستقبل للعمليات التدريبية.

الفئة المستهدفة:  مسئولو الموارد البشرية  والعاملين في قسم التدريب والمدربين. 
مدة الدورة: 3 أيام بواقع 5 ساعات يوميًا.

تاريخ االنعقاد: 
• من 14 إلى 16 سبتمبر 2014

BD 225 :السعر

االتجاهات الحديثة في السياسات التدريبية وإعداد خطط التدريب

األساســــــــية:    القــــــدرات 
تحفيــز وتطويـــــــر الموظفيــن، 
اإلدارة  الـــــعميــــــــل،  توجيــــــــــه 

والحقــــــــائق. بالعمليــــــــات 

بر 
تم

سب
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• القائد الموجه.
• القائد المفوض. 

• القائد الفعال لفريق العمل. 
• القائد المبدع. 

الفئة المستهدفة:  رؤساء األقسام ورؤساء الوحدات والمشرفون الذين ال تزيد أعمارهم عن 35 سنة. 
مدة الدورة: 3 أيام بواقع 5 ساعات يوميًا

تاريخ االنعقاد:
• من 12 إلى 14 أكتوبر 2014

BD 225 :السعر

األساســية:  القــدرات 
التخطيـــــــط  القيـــــــــــــــــــــــــادة، 
االســتراتيجي، توجيــه النتائــج، 
توجيــه العميــل، المســئولية 

الشــراكة. تطويــر  العامــة، 

الهدف العام:
تهــدف هــذه الــدورة إلــى تمكيــن القيــادات الشــابة لتأخــذ مكانهــا، وتطــور إمكانياتهــا القياديــة، وترشــد ممارســتها 

الســلوكية القياديــة.
األهداف التفصيلية:

بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادرًا على:
• التعرف إلى مميزات القيادات الشابة في إحداث تغيير وتطوير في الممارسات القيادية الهرمة.

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

• تنمية وتطوير المهارات األساسية الداعمة للقائد.
.Situational Leadership 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 األول: القيادة الموقفية
• مفهوم القيادة الموقفية )كين بالنشارد(.

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

• المكونات الثالثة للقائد الموقفي ) القائد، التابع، المهمة (. 
الجزء الثالث: المهارات القيادية الداعمة:

• القائد متخذ القرارات. 
• القائد المحفز. 

تنمية مهارات القيادات الشابة
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• التعريف بكيفية بناء الثقة في النفس وفي اآلخرين. 
• التعريف بمهارات االتصال الفعال.

• التعرف إلى متطلبات نظام الحـوافز الفعـال وتطبيقاته لتطوير روح المبادرة في المؤسسة.
• تفهم قدرات العاملين في الجهاز اإلداري.

• فهم الممارسات التي تحفز عزيمة الموظفين.

الفئة المستهدفة:  جميع الموظفين في مختلف المستويات الوظيفية.
مدة الدورة: يومان بواقع 5 ساعات يوميًا

تاريخ االنعقاد:
• من 9 إلى 10 ابريل 2014

• من 15 إلى 16 أكتوبر 2014
BD 150 :توجيــه السعر األساســية:    القــدرات 

النتائــج، التعليــم المســتمر، االبتــكار 
بالعمليــات،  اإلدارة  والتحســين، 

االســتراتيجي. التخطيــط 

الهدف العام:
تحفيــز المشــاركين علــى اكتســاب روح المبــادرة، ومهــارات التعلــم الذاتــي المســتمر، والمرونــة، وكذلــك خلــق 

الحافــز الداخلــي وروح المســئولية، والقــدرة علــى التكيــف وتقبــل التغييــر للعاميــن فــي القطــاع الحكومــي. 

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

• التعرف إلى مفهوم المبادرة  في العمل.
• تقييم مراحل تحفيز العاملين وانعكاسه علي العمل المؤسسي.

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

• إعــداد خطــة للتحــول مــن أســلوب رد الفعــل ألســلوب التخطيــط المســبق. التعــرف إلــى الســمات الشــخصية 
والمواهــب التــي تســاعد علــى الفعاليــة وتصنــع القيمــة المضافــة للمؤسســة.

• استخدام األدوات التي تخرجهم من حالة الهجوم الشخصي لحالة التشاركية إليجاد الحلول العملية.
• التعامل مع الشخصيات السلبية وتحفيزها.

• تطوير خطة عمل لرفع الثقة بالنفس وزيادة الحافز الشخصي والتفكير اإليجابي. 
المحتويات:

• وقفه مع التفكير السلبي والتفكير اإليجابي.
• كيف نحول الشخصية السلبية لشخصية إيجابية مبادرة.

• القيادة والمبادرة.  
• أدوات التفكير )قبعات التفكير الست(.

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

• التعريف بكيفية بناء العالقات داخل العمل. 

التألق بالمبادرات الشخصية
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الهدف العام:
تطوير مهارات المشاركين وتمكينهم من القيام بعملية التفاوض واإلقناع بكفاءة عالية.

األهداف التفصيلية:
• الوعي بأهمية اكتساب مهارة فن الحوار والتفاوض.

• التعــرف إلــى مجموعــة مــن قواعــد وأســاليب التفــاوض، وســلبيات وإيجابيــات كل منهــا، واكتســاب القــدرة علــى 
استخدامها.

• التعرف إلى المهارات الشخصية الالزمة للتفاوض وكيفية تنميته أو تطويرها.
• وضع البدائل المناسبة والخيارات المتعددة.

• تطبيق إستراتيجية مناسبة للتفاوض، واستخدام هيكلية منظمة أثناء المفاوضات.

المحتويات:
• أساسيات وطبيعة عملية التفاوض ومقوماتها.

• استراتيجيات وتكتيكات التفاوض الفعال. 
• األساليب العلمية لتخطيط وإجراء التفاوض. 

• المهارات والسلوكيات وأثرها على التفاوض.
• اإلعداد النفسي للتفاوض. 

• مهارات اإلقناع وتجنب الرفض واالعتراض. 
• كيفية معالجة االعتراضات لدى الطرف اآلخر.

• تحليل األنماط المختلفة للمفاوضين. 
• خصائص ومهارات المفاوض الفعال. 
• استخدام نظرية المباريات للتفاوض. 

الفئة المستهدفة:  مدراء اإلدارات ورؤساء األقسام والوحدات.
مدة الدورة: 3 أيام بواقع 5 ساعات يوميًا

تاريخ االنعقاد:
• من 20 إلى 22 أكتوبر 2014

BD 225 :السعر

 فن إدارة المفاوضات 

األساســية:    القــــــــدرات 
ــراكة،  ــر الشـــــ قيــادة، تطويـــــ
توجيـه العميــــل، المسئولية 
ــج،  ــه النتائـ ــامة، توجيـــــــ العــــــــ

توجيــه العميــل.

الهدف العام:
تطوير العملية التدريبية من خالل إتقان عملية تحديد االحتياجات التدريبية وفق منهجية علمية.

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

• ربط أهداف المؤسسة بحاجات الموارد البشرية.
• التمييز بين الحاجات األساسية لكل من )المؤسسة- اإلدارة – الفرد(.

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

• تحليل البيانات والمعلومات المرصودة من خالل تحديد االحتياجات التدريبية.

المحتويات:
•  ماهية الحاجات األساسية.

• العملية التدريبية وعناصرها.
• طرق وأساليب 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 والمسئولين عن عمليات التدريب.
مدة الدورة: 3 أيام بواقع 5 ساعات يوميًا

تاريخ االنعقاد:
• من 19 إلى 21 أكتوبر 2014

BD 225 :السعر

منهجية تحديد االحتياجات التدريبية

القــدرات األساســية: اإلدارة 
توجيــه   - والحقائــق  بالعمليــات 
العميــل، توجيــه النتائــج، التعليم 
المســتمر، االبتــكار والتحســين.

وبر
كت

أ
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• تقييم األداء وقياس الكفاءة والفعالية.
• أساليب قياس الفعالية اإلستراتيجية. 

• األداء المؤسسي في ظل اإلدارة بالنتائج. 
الفئــة المســتهدفة: رؤســاء األقســام وشــاغلي الوظائــف اإلشــرافية والذيــن مــن المتوقــع ترقيتهــم لشــغل 

وظائــف إشــرافية.
 

مدة الدورة: ثالثة أيام بواقع 5 ساعات يوميًا.
تاريخ االنعقاد:

• 28 إلى 30 أكتوبر 2014 
BD 225 :السعر

القــدرات األساســية: توجيــه 
النتائــج، التخطيــط االســتراتيجي، 

اإلدارة بالعمليــات والحقائــق.

الهدف العام:
تزويــد المشــاركين بالمعــارف والمعلومــات الخاصــة بآليــة وضــع األهــداف والنتائــج والشــروط، الالزمــة لتطبيــق 
علميــة، ممــا  بطريقــة  ونتائــج  أهــداف  علــى وضــع  لتنميــة مهاراتهــم وقدراتهــم  بالنتائــج،  اإلدارة  أســلوب 

ســينعكس إيجابــا« علــى تحقيــق الفعاليــة اإلســتراتيجية فــي مؤسســاتهم.

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

• التعرف إلى مفهوم وأهمية التخطيط اإلستراتيجي. 
• صياغة اإلستراتيجيات المتسقة مع البيئتين الداخلية والخارجية.  التعرف إلى أسس ومراحل إدارة األداء. 

• التعرف إلى مفهوم وأهمية اإلدارة بالنتائج وموقعها ضمن منهج النظم. 
• التعرف إلى مزايا وفوائد اإلدارة بالنتائج. 

• التعرف إلى متطلبات اإلدارة بالنتائج. 
• إتقان مقابالت تحديد األهداف والنتائج. 

• تحديد وصياغة األهداف الخاصة بالوظيفة أو الوحدة اإلدارية. 
• تصميم أساليب لقياس وتقييم كفاءة وفعالية أداء المشاريع والوحدات اإلدارية. 

• تصميم أساليب لقياس الفعالية اإلستراتيجية. 
• اإليمان بأهمية تبني وتطبيق اإلدارة بالنتائج في تحسين األداء المؤسسي.

المحتويات:
• التخطيط اإلستراتيجي وأساليب صياغة وتحديد اإلستراتيجيات. 

• إدارة األداء: األسس والمراحل. 
• اإلدارة بالنتائج المفهوم واألهمية. 

• األهداف وموقعها ضمن منهج النظم. 
• فوائد ومزايا اإلدارة بالنتائج.

• متطلبات اإلدارة بالنتائج. 
• المقابالت كأسلوب في تحديد األهداف. 

• كيفية صياغة األهداف وتحديد النتائج. 

RBM اإلدارة المبينة على النتائج

وبر
كت

أ
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الهدف العام:
تمكيــن المشــاركين مــن اســتخدام االســتراتيجيات المختلفــة والتــي يمكــن إتباعهــا فــي حــل مشــاكل العمــل 

بطــرق إبداعيــة، وكيفيــة تطبيــق هــذه االســتراتيجيات فــي واقــع العمــل الحكومــي.

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

• التعرف إلى أنواع المشاكل والقواعد العامة للتعامل مع المشاكل.
• القدرة على تحديد أسباب المشاكل باستخدام استراتيجيات متعددة.

• تطبيق أفضل الطرق واألساليب الحديثة في حل المشاكل. 

المحتويات:
• مدخل التعرف إلى المشاكل وتحديد أبعادها.

• األساليب العلمية في تحليل وحل المشاكل واتخاذ القرارات.
• أساليب توليد البدائل باستخدام طريقة العصف الذهني Brain Storming وباستخدام تبادل األدوار .

• كيفية المفاضلة بين البدائل عن طريق التفكير االبتكاري.
• مفهــوم اإلبــداع واســتخدام التفكيــر االبتــكاري فــي استشــعار المشــاكل وتحليل المتغيــرات المحيطة للوصول 

إلــى أفضــل حل.
• المتطلبــات األساســية  لبيئــة داعمــة لإلبــداع ومنهجيــات للتفكيــر االبتــكاري كأداة لحــل المشــاكل واتخــاذ 

القــرارات.
• معوقات تنفيذ القرارات ودور التفكير االبتكاري في إزالتها.

• تطبيق عملي لتحليل المشاكل 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 يوميًا.
تاريخ االنعقاد:

• من 1 إلى 3 ابريل 2014  
• من 9 إلى 11 نوفمبر 2014

BD 225 :السعر

حل مشاكل العمل بطرق إبداعية

القيــادة،  األساســية:   القــدرات 
اإلدارة بالعمليات والحقائق،  التعليم 

ــكار والتحســين. المســتمر، االبت

بر 
فم

نو
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.”Power Point“ برنامج العروض التقديمية •
• لعب األدوار )قسم كاميرا الفيديو(.

الفئــة المســتهدفة:  مــدراء اإلدارات ورؤســاء األقســام، وكل الموظفيــن الذيــن يتطلــب عملهــم تقديــم 
العــروض.

مدة الدورة: 4 أيام بواقع 5 ساعات يوميًا.
تاريخ االنعقاد:

• من 24 إلى 27 مارس 2014 
من 10 إلى 13 نوفمبر 2014  

BD 300 :السعر

القــدرات األساســية: التعليــم 
والتحســين-  االبتــكار  المســتمر، 

توجيــه النتائــج.

الهدف العام:
 تنميــة مهــارات المشــاركين باســتخدام أســاليب وفنــون التحــدث والعــرض والتقديــم، وجــذب انتبــاه المســتمعين 

والتأثيــر فيهــم.

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

• التعرف إلى المفاهيم الحديثة  في علم وفن اإللقاء.
• التعرف إلى مواصفات المتحدث المتميز.

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

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

• 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 ليضاهى حماسك؟

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

مهارات العرض والتقديم

بر 
فم

نو
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الهدف العام:
تنميــة معــارف ومهــارات المشــاركين فــي مجــال العالقــات التبادليــة، ضمــن بيئــة األعمــال اإلداريــة، لتمكينهــم مــن 
اكتســاب االســتراتيجيات الفعالــة فــي مجــال عالقــات التواصــل، والتفاهــم ببيــن الموظــف ومرؤوســيه وزمالئــه  
فــي العمــل، بمــا يحقــق الكفــاءة والفعاليــة العاليــة، التــي تســهم فــي رفــع مســتوى اإلنتاجيــة للعامليــن، وتحســن 

بيئــة العمــل اإلداري، ليتمكنــوا مــن أداء المهــام المكلفيــن بهــا بجــودة عاليــة لكافــة الفئــات الوظيفيــة.

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

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

• دمج الموظفين في العمل الجماعي.
• فهم مشاكل الموظفين وتقدير ظروفهم.

• رفع دافعية الموظفين وزيادة إنتاجيتهم.

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

• أنماط شخصيات الموظفين اإليجابية.

• أنماط شخصيات الموظفين السلبية.

• العمل الجماعي وتوزيع المسئوليات.
• بناء الثقة والتفويض.

الفئــة المســتهدفة:  المشــرفين والمســئولين وجميــع الموظفيــن الراغبيــن فــي تعزيــز عالقاتهــم الوظيفيــة 
مــع زمالئهــم فــي العمــل.

مدة الدورة: يومان بواقع 5 ساعات يوميًا
تاريخ االنعقاد:

• من 16 إلى 17 نوفمبر 2014
BD 150 :السعر

التميز في كسب الموظفين

القـــــدرات األســـــاسية: 
تحفيز وتطويـــر المـوظفين، 
تـــوجيـــــه الـــــعميـــــل، اإلدارة 

بالعمليــات والحقائــق.

الهدف العام:
المساهمة في تحسين نمط الحياة، لما بعد التقاعد للعاملين من خالل التخطيط الجيد. 

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

• تحديد نقطة البداية واالنطالق.
• تحديد الغايات واألهداف والخطط المستقبلية.

• التعرف إلى نقاط القوة.
• التعرف إلى األنظمة واللوائح المتعلقة بحقوق الموظف.

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

• 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.
• الحقــوق واألنظمــة: التأمينــات المطبقــة فــي قانــون الضمــان االجتماعــي )تأميــن الشــيخوخة والعجــز والوفــاة, 

تأميــن إصابــات العمــل وأمــراض المهنــة, تأميــن التعطــل عــن العمــل, تأميــن األمومــة, التأميــن الصحــي(

الفئة المستهدفة: جميع الموظفين في مختلف المستويات الوظيفية. 
مدة الدورة: يومان بواقع 5 ساعات يوميًا.

تاريخ االنعقاد:
• من 12 إلى 13 نوفمبر 2014  

BD 150 :السعر

 

خطط لحياتك بعد التقاعد

القــدرات األساســية:  
اإلدارة  النتائــج،  توجيــه 

والحقائــق. بالعمليــات 

بر 
فم

نو

بر 
فم

نو
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• نمط ) الخيارات المفتوحة، الخيارات المغلقة (.
• أدوات لرفع وتأهيل القدرات اإلبداعية داخل المؤسسة.
• تحديد القدرات المطلوبة ألداء العمل اإلبداعي الجديد. 

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

• تطبيقات عملية للنمذجة السلوكية المتقدمة.

الفئة المستهدفة: رؤساء األقسام ومشرفو الوحدات والمسئولين.
مدة الدورة: 3 أيام بواقع 5 ساعات يوميًا.

تاريخ االنعقاد:
•  18 إلى 20 نوفمبر 2014 

BD 225 :السعر
األساســية:  القــدرات 
الموظفيــن،  وتطــور  تحفيــز 
التعليــم  العميــل،  توجيــه 
المســتمر، االبتكار والتحســين 

الهدف العام:
تزويــد المشــاركين بالمعــارف والمهــارات والســلوكيات، التــي تســاعدهم فــي قيــادة اإلبــداع داخــل مؤسســاتهم 

وإداراتهــم، وتأهيــل قــدرات العامليــن معهــم فــي المؤسســة.

األهداف التفصيلية:
بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادرًا على أن:

• يوضح المقصود بكل من )القيادة، اإلبداع، التأهيل، القدرات (
• ينظم قيادة اإلبداع  في المؤسسات وفق نموذج االستمارات. 

• يوضح مثلث اإلبداع في المؤسسات وعناصره.
• يرصد مظاهر اإلبداع في المؤسسة ويحلل مصادره.

• يقوم بقيادة العملية اإلبداعية داخل المؤسسة بفاعلية.  
• يطبق أدوات إبداعية داخل إدارته لتأهيل القدرات اإلبداعية.

• يكتشف أثر نمطه وأنماط الموظفين على اإلبداع المؤسسي.
• يوضح أنواع القدرات وفق نموذج الذكاءات المتعددة.

• يعدد 3 طرق لتأهيل كل نوع من أنواع القدرات.
• يشرح 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 االستمارات. 

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

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

• نمط ) اإلجراءات ، الخيارات (
• نمط ) اإلمكان، والضرورة (

قيادة اإلبداع وتأهيل القدرات

بر 
فم

نو



106107

الهدف العام:
تزويــد المشــاركين بالمعــارف والمهــارات الالزمــة إلجــراء بحــوث إداريــة مبينــة علــى أســس علميــة مــن خــالل 

العمليــة. التطبيقــات  ممارســات 

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

• إدراك العالقة بين اإلدارة والبحث اإلداري.
• التعرف إلى عناصر البحث اإلداري.

• تحديد مصادر جمع البيانات.
• تحليل البيانات بطرق علمية.

• كتابة تقرير البحث وفق المنهجية العلمية.
المحتويات:

• اإلدارة بين المفهوم واألدوار.
• ماهية البحوث العلمية وتطبيقاتها.

• العالقة بين اإلدارة والبحوث العملية.
• نماذج وممارسات المؤسسات للبحوث اإلدارية.

• كيفية تصميم البحوث ومصادر جمع البيانات.
• أنواع العينات وطرق اختيارها وتحديدها.

• عملية القياس. 
• طرق تحليل البيانات والرسومات التحليلية.

• منهجية كتابة البحث بالشكل النهائي.

الفئة المستهدفة:  جميع الموظفين الذين تتطلب وظيفتهم إجراء الدراسات والبحوث اإلدارية.
مدة الدورة: 3 أيام بواقع 5 ساعات يوميًا.

تاريخ االنعقاد:
• من 23 إلى 25 نوفمبر 2014

BD 225 :السعر

أساسيات كتابة البحوث اإلدارية

األساســية:    القــدرات 
توجيــه  بالعمليــات،  اإلدارة 

النتائــج.

بر 
فم

نو
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• أساليب حل األزمات والتعامل معها.
• التدريب على مواجهة أزمة افتراضية )تطبيقات عملية(.

الفئة المستهدفة:  مدراء اإلدارات ورؤساء األقسام ومدراء المدارس.
مدة الدورة: ثالثة أيام بواقع 5 ساعات يوميًا.

تاريخ االنعقاد:
• من 25 إلى 27 نوفمبر 2014

BD 225 :السعر

القــدرات األساســية: 
التخطيـــــــــــــط  القيــــــــادة، 
توجيــــــه  االستراتيجــــــي، 
المسئوليـــــــة  النتائـــــــج، 

العامــة.

الهدف العام:
تعريــف المشــاركين بمفهــوم وأســباب وانعكاســات األزمــات، باإلضافــة إلــى مفاهيــم وســمات وصيــغ األزمات 

اإلداريــة ، وكيفيــة اســتخدام تقنيــات ونمــاذج التعامــل مــع األزمــات وقائيــًا وعالجيــًا.

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

• التعرف إلى مفهوم األزمة وأبعادها.
• التعرف إلى األسباب المؤدية إلى نشوء األزمات.
• التعرف إلى المبادئ األساسية في إدارة األزمة.

• تطبيق أفضل أساليب حل األزمات والتعامل معها.
• تحليل السمات التي تتحلى بها القيادات الناجحة في إدارة األزمات.

المحتويات:
• مفهوم وأبعاد األزمة.

• األسباب المؤدية إلى نشوء األزمات.
• تصنيف األزمات.

• خصائص األزمات اإلدارية ومواصفاتها.
• مفهوم الثقافة التنظيمية.

• سمات األفراد في المنظمات المتأزمة.
• اآلثار المتوقعة لألزمات على السلوك التنظيمي.

• عناصر عملية االستعداد لمواجهة األزمة.
• مفهوم إدارة األزمة.

• إدارة المواقف.
• مراحل إدارة األزمة.

• خطوات التعامل مع األزمة. 
• طبيعة إمكانية حدوث أسوأ سيناريو.

• أعضاء فريق إدارة األزمة.
• مراحل عمل فريق إدارة األزمة.

القيادة الفعالة في األزمات

بر 
فم

نو
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بر 
سم

دي

الهدف العام:
تنميــة مهــارات المشــاركين فــي كتابــة وتنســيق وتلخيــص وعــرض التقاريــر والرســائل العملية، من خــالل تعريفهم 

باألســس العلميــة وتدريبهــم علــى الطــرق العملية والشــروط الشــكلية والموضوعيــة لكتابة التقارير.

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

• التعرف إلىإلى أهمية االتصال الكتابي الواضح.
• التعرف إلى أنواع التقارير والرسائل المختلفة.

• تطبيق القواعد اللغوية السليمة أثناء كتابة الرسائل والتقارير.

• 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 يوميًا.

تاريخ االنعقاد:
•  من 28 إلى 30 يناير 2014 

•  من 2 إلى 4 ديسمبر 2014 
BD 225 :السعر

مهارات إعداد وكتابة الرسائل والتقارير

القــــدرات األســـــاسيـــة: 
توجيــه  بالعمليــات،  اإلدارة 

النتائــج.

الهدف العام:
تطويــر التفكيــر اإلبداعــي وتوظيــف أدواتــه ومهاراتــه لــدى الموظفيــن، لتمكنهــم مــن إتبــاع طــرق جديــدة فــي حــل 

المشــكالت وتطويــر أســاليب العمــل واتخــاذ القرارات.

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

• استيعاب المفاهيم الرئيسية )اإلبداع، المشكالت، التفكير بأنواعه، المقدرات(.
• فهم الفروق الجوهرية بين التفكير اإلبداعي والتفكير المنظم.

• اكتشاف القدرات الشخصية والذهنية في اإلبداع.
• تحديد وتحليل أنواع المشكالت.

• توظيف أساليب التفكير اإلبداعي من خالل طرق اإلبداع التي تعلمها.
• امتالك قناعات محفزة لإلبداع وتغيير القناعات السلبية والمقيدة.

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

المحتويات:
• مفاهيم جوهرية حول التفكير التقليدي والتفكير اإلبداعي.

• الدماغ واإلبداع.
• هل أنت مبدع؟

• مستويات اإلبداع.
• أين ومتى تأتي األفكار اإلبداعية؟

• مفهوم المشكلة.
• أنواع المشكالت  وطرق تحليلها.

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

• إطار التفكير.
• االسترخاء.

• القبعات الست.

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

مدة الدورة: يومان بواقع 5 ساعات يوميًا.
تاريخ االنعقاد:

•  من 5 إلى 6 مارس 2014 
•  من 30 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2014 

BD 150 :السعر

رحلة في فضاء التفكير اإلبداعي

األساســية:   القــدرات 
التعليــم المســتمر، االبتكار 

والتحســين.

بر 
سم

دي
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الهدف العام:
ــق أفضــل األســاليب  ــة مهــارات المشــاركين فــي التعامــل مــع وســائل اإلعــالم المختلفــة مــن خــالل تطبي تنمي

والممارســات الحديثــة.

األهداف التفصيلية:
• فهم أسس وقواعد التعامل مع وسائل اإلعالم المرئية.

• التعرف إلى  أسس المقابالت وأساليبها المختلفة.
• أن يعرف كيفية التحضير الجيد للمقابلة من خالل االستعداد النفسي والمعلوماتي.

• أن يطور أساليب التواصل الفّعال مع وسائل اإلعالم المختلفة والجمهور.
• أن يطبق مهارات اإلقناع والترويج وجذب انتباه الجمهور. 
• أن يطبق 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.

الفئــة المســتهدفة:  كافــة المهتميــن والراغبيــن بتطويــر مهاراتهــم الشـــخصية والســلوكية فــي التعامــل مــع 
وســائل اإلعــالم المرئيــة.

مدة الدورة: 3 أيام بواقع 5 ساعات يوميًا.
تاريخ االنعقاد:

•  من 13 إلى 15 مايو 2014 
•  من 23 إلى 25 ديسمبر 2014 

BD 225 :السعر

فنون التعامل مع وسائل اإلعالم المرئية

القدرات األساســية:   اإلدارة 
توجيــه   - والحقائــق  بالعمليــات 
المســتمر،  التعليــم  النتائــج، 
االبتــكار والتحســين، المســئولية 

الشــراكة. تطويــر   - العامــة 

الهدف العام:
هــذه الــدورة يتــم عقدهــا فــي الهــواء الطلــق، حيــث يتــم التدريــب بأســلوب األنشــطة الخارجيــة، والتدريــب 
التجريبــي، وتهــدف إلــى تزويــد المشــاركين بالمفاهيــم والمعاييــر وأســاليب القيــادة فــي بنــاء الفريــق، باســتخدام 

ــة. ــاء فــرق العمــل الفعال ــة لبن االســتراتيجيات واألدوات الحديث

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

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

• التعرف إلى أهمية التخطيط السليم لعمل الفريق.
• تطبيق االتصال الفعال بين أعضاء الفريق.

• 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 يوميًا.

تاريخ االنعقاد:
• من 25 إلى 27 فبراير 2014 

• من 9 إلى 11 ديسمبر 2014  
BD 225 :السعر

  بناء فرق العمل عالية األداء

األساسيــــــة:   القــــــدرات 
األفــراد،  وتطــور  تحفيــز 
اإلدارة بالعمليــات والحقائــق، 
االبتــكار  المســتمر،  التعليــم 

. لتحســين ا و

بر 
سم

دي

بر 
سم

دي
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الهدف العام:
تهــدف هــذه الــدورة إلــى تنميــة المهــارات القياديــة للمــرأة مــن منظــور علمــي، يثبــت قــدرة المــرأة علــى القياديــة 

وتفوقهــا علــى الرجــل فــي عــدد مــن الصفــات القياديــة، وتنميــة فرصهــا ألخــذ موقــع قيــادي فعــال.

األهداف التفصيلية:
بنهاية هذه الدورة ستكون كل متدربة قادرة على:

• فهم أسس القيادة الحديثة وأدوار القائد الست.
• معرفة الصفات المميزة للمرأة القيادية ونقاط قوتها.

• تفهم التحديات التي تواجه المرأة في المواقع القيادية المختلفة وطرق التغلب عليها.
• ممارسة مهارات القيادة الفعالة. 

• القدرة على قيادة فرق العمل الموقفية. 

المحتويات:
• مفاهيم وأسس القيادة الحديثة. 

• األدوار الستة للقائد الفعال.
• 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 و مشرفو الوحدات.
مدة الدورة: 3 أيام بواقع 5 ساعات يوميًا.

تاريخ االنعقاد:
• من 7 إلى 9 ديسمبر 2014

BD 225 :السعر

تنمية المهارات القيادية للمرأة

األساســية:   القــدرات 
الشــراكة،  تطويــر  القيــادة، 
توجيــه العميــل، المســئولية 

النتائــج. توجيــه  العامــة، 
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الهدف العام:
تعريف المشاركين بالمفاهيم األساسية إلدارة الذات، وكيفية التعامل مع اآلخرين وفهمهم.

األهداف التفصيلية:
بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادرًا على:
• التعرف إلى أهمية الذكاء العاطفي في بيئة العمل.

• فهم مكونات الذكاء العاطفي وكيفية تطبيقها. 
• تطبيق الذكاء العاطفي من أجل حصول التفاعل بشكل أفضل مع الذات واآلخرين.

المحتويات:
• المحور األول: معرفة النفس.

• التصورات الذهنية.
• الكرة الثلجية.

• المحور الثاني: إدارة النفس.
• القاعدة الذهبية في إدارة النفس.

• المحور الثالث: التحفيز الذاتي.
• المحور الرابع: فهم اآلخرين.

• هل أنت مستمع جيد.
• الطريق إلى فهم اآلخرين.

• المحور الخامس: مهارات اجتماعية.

الفئة المستهدفة:    مدراء اإلدارات ورؤساء األقسام ومشرفو الوحدات.
مدة الدورة: ثالثة أيام بواقع 5 ساعات يوميًا.

تاريخ االنعقاد:
• من 21 إلى 23 ديسمبر 2014

BD 225 :السعر

قيادة وإدارة الذات

األساســية:  القــدرات 
القيــادة، التعليــم المســتمر 
، االبتكار والتحسين، اإلدارة 

بالعمليــات والحقائــق.

الهدف العام:
ــر المؤسســي فــي منظماتهــم بكفــاءة  ــادة وإدارة التغيي ــد المشــاركين بالمعــارف والمهــارات الالزمــة لقي تزوي
وفاعليــة، وتمكينهــم مــن إعــداد خطــط وبرامــج التغييــر والتطويــر اإلداري، بشــكل ينعكــس إيجابــًا علــى تحســين 

مســتوى الخدمــات الحكوميــة.

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

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

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

• تطبيق دور القيادة الفاعلة في تيسير عملية التغيير، والتغلب على مشاكلها.
• تطبيق بعض النماذج واالستراتيجيات التي تساهم في إتقان عملية التغيير.

المحتويات:
• لمحة عن التغيير وجوانبه.

• أخطاء 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 وتقنيات 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 يوميًا.

تاريخ االنعقاد:
• من 10 إلى 11 ديسمبر 2014 

BD 150 :السعر

 

دبلوماسية إدارة التغيير في المؤسسات الحكومية

األساســية:   القــدرات 
الشــراكة،  تطويــر  القيــادة، 
توجيــه العميــل، المســئولية 

النتائــج. توجيــه  العامــة، 

بر 
سم

دي
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القــدرات األساســية:  اإلدارة 
توجيــه   - والحقائــق  بالعمليــات 
المســتمر،  التعليــم  النتائــج، 

والتحســين. االبتــكار 

• نموذج البوصلة والساعة.
• نموذج » ستيفن كوفي » إلدارة الوقت.

• مصفوفة إدارة الوقت حسب الطوارئ واألهمية.

الفئة المستهدفة:  الموظفون الراغبون في تنظيم أوقاتهم وأعمالهم.
مدة الدورة: يومان بواقع 5 ساعات يوميًا.

تاريخ االنعقاد:
•  من 24 إلى 25 ديسمبر 2014

BD 150 :السعر

الهدف العام:
تهــدف هــذه الــدورة إلــى تعريــف المشــاركين بالطــرق واألســاليب التــي يمكنهــم أن يســتخدموها فــي ترتيــب 
أولوياتهــم، وتنظيــم أعمالهــم، وذلــك فــي ســبيل اســتثمار أوقاتهــم واالســتفادة القصــوى منهــا، وتهــدف 

كذلــك إلــى تعليمهــم أســاليب تنظيــم األوقــات.

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

• التعرف إلى معنى إدارة الوقت، وأهميته ودراسة تكلفته.
• التعرف إلى مضيعات الوقت الرئيسية وسبل التخلص منها.
• تنمية شعور المتدربين بالسيطرة على النشاطات اليومية.

• تنمية مهارات المتدربين في تنظيم أوقاتهم بطرق عملية يمكن تطبيقها.
• تنظيم بيئة العمل وتحقيق االستخدام الفعال للوقت.

• معرفة طبيعة تعامل األنماط البشرية المختلفة مع الوقت. 
• ربط مفاهيم وتطبيقات الدورة بواقع عمل المتدربين، وواقع العمل الحكومي في مملكة البحرين.

المحتويات:
• مفهوم الوقت. 

• أهمية الوقت. 
• أنواع الوقت. 

• مضيعات الوقت والتعامل معها.
• عالمات التسويف. 

• استراتيجيات اإلدارة الفاعلة للوقت.
• تحديد مشكلة الوقت. 

• التعلم الذاتي إلدارة الوقت. 
• خطوات ومبادئ اإلدارة الناجحة للوقت.

• تحديد مستوى إدارتك لوقتك.

تكتيكات إدارة الوقت بفاعلية

بر 
سم

دي
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الدورات اإللكترونية
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األهداف التفصيلية:
بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادرًا على:

• معرفة كيفية تأثير السلوكيات والتصرفات على اآلخرين.
• إيجاد أساليب جديدة وفعالة للتعامل مع األفراد الذين يصعب التعامل معهم.

• تطوير استراتيجيات للتعامل مع األفراد الذين يصعب التعامل معهم وكذلك التعامل مع المواقف الصعبة. 
• تحديد الحاالت التي يحق لك فيها مغادرة أحد المواقف الصعبة. 

• تعلم أساليب إدارة حاالت الغضب واإلجهاد والتعامل معها.

المحتويات:
• مفهوم النزاعات.

•  التفاعل مع اآلخرين.
• التعامل مع مقاومة التغيير.

• إدارة النزاعات. 
• حل النزاعات. 

• إدارة الضغوطات. 

الفئــة المســتهدفة:  جميــع المســئولين باإلضافــة للموظفيــن الذيــن يرغبــون فــي تطويــر عالقاتهــم مــع 
اآلخريــن.

عدد الساعات: 12 ساعة
اللغة المستخدمة: اللغة العربية.

دورة حل النزاعات  

القــــــــــدرات األســــاسية: 
اإلدارة بالعمليــات والحقائــق.
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األهداف التفصيلية:
بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادرًا على:

• إدراك أن إنجاز الخدمة يمثل إحدى القيم التي لها عالقة جذرية بتفاعل الفرد مع العمالء. 
• فهم كيف تؤثر السلوكيات  الفرد على سلوكيات اآلخرين. 

• خلق الثقة والمهارات ألجل حل المشاكل. 
• التواصل بفعالية أكثر.

• تعلم بعض الطرق للعمل كفريق. 

المحتويات:
• مفهوم العميل وأساليب خدمته.

• آداب الخدمة.
• التحديات واألسباب.

• مشاكل خدمة العمالء. 
• العناصر المساهمة في تحسين مستوى الخدمة.

الفئة المستهدفة:  جميع الموظفين الذين يرغبون في تطوير مهاراتهم في مجال خدمة العمالء.
عدد الساعات: 12 ساعة

اللغة المستخدمة: اللغة العربية.

دورة خدمة العمالء 

القــدرات األساســية: 
توجيــه العميــل.
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األهداف التفصيلية:
بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادرًا على:

• تحديد أدوار ومهام القائد. 
• إدراك مدى االختالف بين أدوار القائد، وأدوار المشاركين.

• التعرف إلى مقومات القائد الناجح وسماته.
• تحديد التحديات التي يواجها القائد.

• تحديد جوانب القيادة المناطة بالمشاركين، وكيفية االستفادة منها في تحقيق النجاح.
• توضيح أهمية التعليم المستمر في العمل المؤسسي.

• اكتشاف كيفية االستعداد لقوى التغيير وتقبلها.
• تحديد الوسائل الفعالة لتنظيم الوقت ومكان العمل.

• تطبيق االستراتيجيات إلدارة الصراع إدارة بناءة.
• تحسين قدرات المشاركين على التواصل مع اآلخرين في االجتماعات ومن خالل عروض التقديم.

• استحداث خطة العمل إلدارة الحياة المهنية بنجاح.

المحتويات:
• مفهوم القيادة.

• البراعة الشخصية.
• الممارسات الخمس للقائد.

• إدارة الوقت.
• حل المشكالت.

• التفويض.
• أساليب التعقيب.

الفئة المستهدفة:  صانعي القرار والقياديين.
عدد الساعات: 10 ساعات

اللغة المستخدمة: اللغة العربية.

دورة  أسـاسيـات القيـادة  

القدرات األساسية: القيادة.

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

• فهم اإلجراءات المستخدمة في معالجة المدفوعات الحكومية.
• إدراك األنظمة والسياسات الخاصة بالمدفوعات الحكومية.

• اتقان مهارات معالجة سداد المدفوعات الحكومية.

المحتويات:
• المدفوعات الحكومية للمجهزين. 

• التحويل اإللكتروني لألموال والشيكات الحكومية. 
• استخدام بطاقات الدفع باإلنترنت. 

• المدفوعات الحكومية بالعمالت األجنبية أو بالدينار البحريني للمجهزين من خارج مملكة البحرين.
• الخطوات المتبعة في معالجة سداد فواتير الهاتف. 

• سداد المطالبات القديمة. 
• معالجــة ومتابعــة المدفوعــات الحكوميــة الزائــدة عــن المبلــغ المســتحق أو المبلــغ المدفــوع عــن طريــق الخطــأ 

لغيــر أصحابــه.

الفئة المستهدفة:  جميع العاملين في الشئون المالية واإلدارية.
عدد الساعات: 10 ساعات

اللغة المستخدمة: اللغة العربية.

دورة الدليل المالي – المدفوعات     

األساســية:  القــدرات 
)الماليــة(. الفنيــة 
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األهداف التفصيلية:
بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادرًا على أن:

• تعميق مفهوم التطوير اإلداري وإبراز أهميته بكفاءة وفاعلية.
• القدرة على تحديد أساليب التطوير اإلداري ومجاالته.
• القدرة على  تحديد االحتياجات التدريبية للموظفين. 

• التعرف إلى أساليب مقاومة التغيير التطويري، وكيفية التعامل معها بكفاءة.

المحتويات:
الوحدة األولي:  مقدمة في التطوير اإلداري:
 • تعريف التطوير اإلداري وأهميته وأهدافه.

 • نماذج وأشكال التطوير اإلداري.
 • البيئة التنظيمية وعالقتها بالتطوير. 

الوحدة الثانية:  موضوعات معاصرة في التطوير اإلداري ومعوقاته:
 • األساليب الحديثة في التطوير اإلداري.

 • الصعوبات التي تواجه عملية التطوير اإلداري. 
الوحدة الثالثة: مجاالت التطوير اإلداري:

 • تطوير الهيكل التنظيمي.
 • تطوير إجراءات ونماذج العمل.
 • التخطيط للتدريب واالبتعاث.

 • تطوير بيئة العمل.

الفئة المستهدفة:  موظفو الموارد البشرية والتدريب،
المشرفون ورؤساء الوحدات اإلدارية ورؤساء األقسام.

عدد الساعات: 20 ساعة
اللغة المستخدمة: اللغة العربية.

دورة تنمية مهارات التطوير اإلداري

األساســية:  القــدرات 
اإلدارة بالعمليــات والحقائق.

األهداف التفصيلية:
بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادرًا على:
• تحديد مشكالت التواصل الشائعة التي تعيق العمل.

• اكتساب مهارات طرح األسئلة بهدف الحصول على المعلومات.
• فهم مغزى الرسائل غير الشفوية إلى اآلخرين.

• تطوير مهارات االستماع واإلنصات لآلخرين.
• تحسين قدرات التعامل مع المواقف الصعبة.

• كيفية التعامل بحزم مع المواقف المختلفة.

المحتويات:
• مفهوم التواصل.

• مبادئ التواصل.
• طرح األسئلة واالستماع.

• التواصل ولغة الجسد.
• أساليب التواصل وبناء العالقات.

• تأكيد الذات.

الفئة المستهدفة:  الدورة تناسب جميع الموظفين.
عدد الساعات: 10 ساعات

اللغة المستخدمة: اللغة العربية.
     

دورة استراتيجيات التواصل 

األساســية:  القــدرات 
األفــراد. وتطــور  تحفيــز 
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