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  رمضان حسني الشيخرمضان حسني الشيخ/ / الدكتورالدكتور

  ممــرية وتصميم النظرية وتصميم النظالتدريب واملوارد البشالتدريب واملوارد البش  اإلدارة واإلدارة و  إستشاريإستشاري

  مدرب معتمد يف مهارات احلياة وتكوين الكاريزما الشخصيةمدرب معتمد يف مهارات احلياة وتكوين الكاريزما الشخصية

  اري التطـوير التنظيمي والتنمية اإلداريةاري التطـوير التنظيمي والتنمية اإلداريةــــخبـري وإستشخبـري وإستش

  األمني العام للمنتدى الدولي للتدريب والتطويراألمني العام للمنتدى الدولي للتدريب والتطوير

  دة وتطوير األعمالدة وتطوير األعمالمدرب وإستشاري ريامدرب وإستشاري ريا

  باحث وكاتب يف فلسفة اإلدارةباحث وكاتب يف فلسفة اإلدارة

 

  
  

  

  البيانات الشخصيةالبيانات الشخصية
  

  

  

  رمضان حسين الشيخرمضان حسين الشيخ: :   ممــــــــــــــــــــــــــاإلساإلس

  مم31913191يونيو يونيو   3131: : الدالدــــالميالمي  تاريختاريخ

        9910099100        1091199910911999  ::  ُعمــانُعمــان  سلطنةسلطنة    ::الهواتفالهواتف  أرقامأرقام

  990990    9399010139993990101399  ::                      ررــــمصمص                                        

  مصريمصري: :   ةةــــــــــــــــالجنسيالجنسي

  eellsshheeiikkhh..rraammaaddaann22@@ggmmaaiill..ccoomm: :   بريد اإللكترونيبريد اإللكترونيالال

                                            ::      eellsshheeiikkhh..rraammaaddaann@@ggmmaaiill..ccoomm  

  RRaammaaddaannEEllsshheeiikkhh@@: : ررــــــالتويتــالتويتــ

  hhttttppss::////wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//DDrr..RRaammaaddaann..HHuussssiieenn..EEllsshheeiikkhh: :   الفيسبوكالفيسبوك
  

  

  املؤهالت العلمية املؤهالت العلمية 
  
  
  
  

التطوير التنظيمي ودوره في إحداث التغيير اإليجابي وأثره التطوير التنظيمي ودوره في إحداث التغيير اإليجابي وأثره ))  فة في إدارة األعمالفة في إدارة األعمالالفلسالفلس  دكتوراهدكتوراه   09330933

 ..، بريطانيا، بريطانيا((على فاعلية األداء المؤسسي، دراسة تطبيقية على شركات االستثمار في ُعمانعلى فاعلية األداء المؤسسي، دراسة تطبيقية على شركات االستثمار في ُعمان

استتتراتيجيات التتتدريث وأثرلتتا علتتى فاعليتتة أداء مستتؤولي التتتدريث    استتتراتيجيات التتتدريث وأثرلتتا علتتى فاعليتتة أداء مستتؤولي التتتدريث    ))  إدارة األعمتتالإدارة األعمتتال  ماجستتتيرماجستتتير      09990999

  ..، المملكة المتحدة، المملكة المتحدة((دراسة تطبيقية على المنظمات بسلطنة ُعماندراسة تطبيقية على المنظمات بسلطنة ُعمان  بالمنظمات،بالمنظمات،

واإلداريتتة، مامعتتة عتتين   واإلداريتتة، مامعتتة عتتين     التعاونيتتةالتعاونيتتة، المعهتتد العتتالي للدراستتات   ، المعهتتد العتتالي للدراستتات   بكتتالوريوإ إدارة األعمتتال بكتتالوريوإ إدارة األعمتتال       09930993

  ..عام تراكمي ميد مدًاعام تراكمي ميد مدًا  شمس، بتقديرشمس، بتقدير
  

  املؤهالت املهنيةاملؤهالت املهنية
  
  
  
  

  كـ مدرب معتمدكـ مدرب معتمد  حاصل على البورد األمريكيحاصل على البورد األمريكي    BBooaarrdd  ooff  IInntteerrnnaattiioonnaall  TTrraaiinniieerrss  --  AAmmeerriiccaa    

  حاصل على شهادة خبير معتمد في االدارة والقيادة من البورد البريطاني للمحترفينحاصل على شهادة خبير معتمد في االدارة والقيادة من البورد البريطاني للمحترفين  

   حاصل على العضوية المهنية من حاصل على العضوية المهنية منSSoocciieettyy  ffoorr  HHuummaann  RReessoouurrccee  MMaannaaggeemmeenntt  --  SSHHRRMM  

  حاصل على درمة الزمالة في اإلدارة من البورد البريطاني للمحترفينحاصل على درمة الزمالة في اإلدارة من البورد البريطاني للمحترفين  

  مدرب معتمد من مدرب معتمد من   حاصل على امتيازحاصل على امتيازWWaallddeennbbuurrgg  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoolllleeggee    

   حاصل على العضوية المهنية من معهد االدارة والقيادة ببريطانيا حاصل على العضوية المهنية من معهد االدارة والقيادة ببريطانيا--IILLMM      

   حاصل على العضوية المهنية من الجمعية المصرية للموارد البشرية حاصل على العضوية المهنية من الجمعية المصرية للموارد البشرية--  EEHHRRMMAA  

   حاصل على العضوية المهنية من حاصل على العضوية المهنية منIInnssttiittuuttee  ooff  PPeerrssoonnnneell  aanndd  DDeevveellooppmmeenntt  ––  cciippdd  

   عضوًا مهنيًا في عضوًا مهنيًا في  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCaappiittaallss  FFoouunnddaattiioonn  ffoorr  TTrraaiinniinngg  &&  QQuuaalliittiinngg  
  

 السرية الذاتيةالسرية الذاتية
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  اجملاالت الوظيفية اجملاالت الوظيفية 
  

  

  

  ، سلطنة ُعمان، سلطنة ُعمانمم..عع..مم..إسكان الُعمانية لإلستثمار شإسكان الُعمانية لإلستثمار ش  شركةشركة                    اآلناآلن  --  09900990

  خبير التطوير التنظيمي والموارد البشريةخبير التطوير التنظيمي والموارد البشرية      اآلن         اآلن           --  09390939//00

  مدير اإلدارة مدير اإلدارة           09390939//00  ––  09900990//55
  

  IIFFTTDDالمنتدى الدولي للتدريب والتطوير المنتدى الدولي للتدريب والتطوير                     اآلناآلن  --  09910991

  األمين العام للمنتدىاألمين العام للمنتدى      اآلن         اآلن             --  09910991//33
  

  تدريب واالستشارات، سلطنة عمان تدريب واالستشارات، سلطنة عمان كونسبت للكونسبت لل                09900990  --  09990999

  استشاري إحدى المشروعات بالسوداناستشاري إحدى المشروعات بالسودان          09900990//44  --  09900990//33

  مدير التنفيذيمدير التنفيذيالال          09900990//44  --  09990999//00
  

  جيتراك للتدريب واالستشارات، سلطنة ُعمان جيتراك للتدريب واالستشارات، سلطنة ُعمان                 09990999  --  09950995

  المدير التنفيذيالمدير التنفيذي          09990999//99  --  09900990//55

  مدير التدريث والتسويقمدير التدريث والتسويق          09900990//44  --  09950995//11
  

  . . مركز الخبرات المهنية لالدارة، القاهرةمركز الخبرات المهنية لالدارة، القاهرة                09950995  --09900990

  ..التدريبيةالتدريبيةرئيس قسم تطوير المنالج رئيس قسم تطوير المنالج             09950995//00  --  09940994//33

  ..أخصائي أول تدريث وتنمية إداريةأخصائي أول تدريث وتنمية إدارية            09940994//33  --  09910991//11

  ..أخصائي تدريث وتنمية إداريةأخصائي تدريث وتنمية إدارية            09910991//11  --  09900990//00
  

  ""أثناء الدراسةأثناء الدراسة. ". "البنك الوطني المصري، فرع عبد الخالق ثروت، القاهرةالبنك الوطني المصري، فرع عبد الخالق ثروت، القاهرة              09930993  --  31103110

  باحث في قسم الخزينةباحث في قسم الخزينة            09930993//11  --  09930993//99

  باحث في قسم اإلئتمانباحث في قسم اإلئتمان            31113111//00  --  31113111//99

  باحث في قسم اإلعتمادات المستنديةباحث في قسم اإلعتمادات المستندية            31103110//00  --  31103110//99

  

  العملية واملهنيةالعملية واملهنية  جماالت اخلربةجماالت اخلربة
    

  : :   المهنية المتخصصة في الجوانث التاليةالمهنية المتخصصة في الجوانث التاليةالعملية والعملية ولذا وقد تضمنت الخبرات لذا وقد تضمنت الخبرات 
  

  التدريبالتدريبفي مجال في مجال العملية العملية الخبرات الخبرات : : أواًل أواًل 
  

  

    خطتتب بترامج، حلقتتات  خطتتب بترامج، حلقتتات  ))  التدريبيتة التدريبيتة   واألنشتطة واألنشتطة   عتدد كبيتتر متف الفعاليتتات  عتدد كبيتتر متف الفعاليتتات  وتنفيت   وتنفيت     ظتتيمظتتيماعتداد وتصتميم وتن  اعتداد وتصتميم وتن

وعامتة فتى التدول العربيتة     وعامتة فتى التدول العربيتة       فى مختلف المجاالت اإلدارية لعتدة مؤسستات خاصتة   فى مختلف المجاالت اإلدارية لعتدة مؤسستات خاصتة   ( ( نقاشية، حقائث، أدلةنقاشية، حقائث، أدلة
  ..ُعمان، السودان، السعودية، مصر، اليمن، الكويت، ليبيا، االردن، البحرين، االمارات، قطرُعمان، السودان، السعودية، مصر، اليمن، الكويت، ليبيا، االردن، البحرين، االمارات، قطر: : التاليةالتالية

   تحديتتد اإلحتيامتتات  تحديتتد اإلحتيامتتات  / / إدارة مراكتتز التتتدريث  إدارة مراكتتز التتتدريث  ))  عتتداد بتتراما إدارة العمليتتة التدريبيتتة  عتتداد بتتراما إدارة العمليتتة التدريبيتتة  تصتتميم وتنفيتت  وإ تصتتميم وتنفيتت  وإ

  (.(.تدريث المدربينتدريث المدربين/ / قياس العائد من التدريث قياس العائد من التدريث / / تقييم التدريث تقييم التدريث / / تخطيب التدريث تخطيب التدريث / / التدريبية التدريبية 
     المتتدربين وتنفيتتذ البتترامج الخاصتتة    المتتدربين وتنفيتتذ البتترامج الخاصتتة      ـ تتتدريثـ تتتدريثالخاصتتة بتت الخاصتتة بتت   تصتتميم البتتراما وإعتتداد الاقادتتب التدريبيتتة   تصتتميم البتتراما وإعتتداد الاقادتتب التدريبيتتة

  ..بتأليلهمبتأليلهم
  الدول العربيةالدول العربيةبعض بعض ة العديد من مراكز التدريث فى مصر وة العديد من مراكز التدريث فى مصر والمشاركة فى التخطيب والتنظيم إلقامالمشاركة فى التخطيب والتنظيم إلقام..  
   إعداد الهياكل التنظيمية والخرائب التنظيمية ووضع االختصاصات للتقسيمات التنظيمية وإعادة التنظيم إعداد الهياكل التنظيمية والخرائب التنظيمية ووضع االختصاصات للتقسيمات التنظيمية وإعادة التنظيم

  . . للهياكل التنظيميةللهياكل التنظيمية
      متتع تنفيتتذ لتتذه  متتع تنفيتتذ لتتذه    داريتتة والستتلوكية داريتتة والستتلوكية متتدرم معتمتتد بالمشتتروع المصتتري األمريكتتي لتنميتتة المهتتارات اإل    متتدرم معتمتتد بالمشتتروع المصتتري األمريكتتي لتنميتتة المهتتارات اإل

البتترامج وتصتتميم العديتتد متتن حلقتتات العمتتل التدريبيتتة فتتي مجتتاالت إداريتتة عديتتدة وتنفيتتذلا بعتتد عتتودة     البتترامج وتصتتميم العديتتد متتن حلقتتات العمتتل التدريبيتتة فتتي مجتتاالت إداريتتة عديتتدة وتنفيتتذلا بعتتد عتتودة     
  ..المشاركين المشاركين 

  التي قدمت ونفذت للمؤسسات والهيئات الحكومية في التي قدمت ونفذت للمؤسسات والهيئات الحكومية في   تصميم وتنفي  وإعداد عدد مف البراما التدريبيةتصميم وتنفي  وإعداد عدد مف البراما التدريبية
  : : بعض الدول العربية منهابعض الدول العربية منها

  ( .( .مسئولى التطويرمسئولى التطوير/ / رؤساء األقسام رؤساء األقسام / / مديرى اإلدارات مديرى اإلدارات ))  ارة الوسطىارة الوسطىبراما اإلدبراما اإلد  
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  أخصائى شئون العتاملين  أخصائى شئون العتاملين  / / أخصائى نظم المعلومات أخصائى نظم المعلومات / / أخصائى التدريث أخصائى التدريث ))  البراما التخصصيةالبراما التخصصية / /

/ / أخصتائى الشتكاوى والتفتتي     أخصتائى الشتكاوى والتفتتي     / / أخصائى تخطيب القتوى العاملتة   أخصائى تخطيب القتوى العاملتة   / / أخصائى التخطيب والمتابعة أخصائى التخطيب والمتابعة 
  ( .( .صائى العالقات العامةصائى العالقات العامةأخأخ/ / أخصائى التنظيم وطرق العمل أخصائى التنظيم وطرق العمل 

  ( .( .األعمال المكتبية الحديثةاألعمال المكتبية الحديثة/ / المشتريات والمخازن المشتريات والمخازن ))  البراما النمطيةالبراما النمطية  

   تنميتتة مهتتارات شتتاالى  تنميتتة مهتتارات شتتاالى  / / تنميتتة مهتتارات شتتاالى ولتتائف الدرمتتة الممتتتازة    تنميتتة مهتتارات شتتاالى ولتتائف الدرمتتة الممتتتازة    ))  البتتراما القياديتتة البتتراما القياديتتة

  ( .( .تنمية مهارات شاالى ولائف مديرى العمومتنمية مهارات شاالى ولائف مديرى العموم/ / ولائف الدرمة العالية ولائف الدرمة العالية 
   ام الخريجيف ضمف برناما اكتستام المهتارات األساستية فتي مجتال العمت       ام الخريجيف ضمف برناما اكتستام المهتارات األساستية فتي مجتال العمت       تنمية شبتنمية شبتنفيذ محاضرات تنفيذ محاضرات  

BBBBSSAA   (.(.محافظات القالرة، اإلسكندرية، أسيوط، السويسمحافظات القالرة، اإلسكندرية، أسيوط، السويس))، ممعية ميل المستقبل ، ممعية ميل المستقبل  
  من البرامج المتخصصة لتطوير رواد االعمال، والتحفيز لإلنطالق نحو العمل الحرمن البرامج المتخصصة لتطوير رواد االعمال، والتحفيز لإلنطالق نحو العمل الحر  ذ عددذ عددالقيام بتنفيالقيام بتنفي . .  
   ما يليما يلي  منهامنهاوو، ، في مجال التدريبفي مجال التدريبخبرات متنوعة ومتعددة خبرات متنوعة ومتعددة تتوافر تتوافر  ::  

  التدريبيةالتدريبية  ب والعروض والمنالجب والعروض والمنالجتصميم وإعداد وتطوير الخطتصميم وإعداد وتطوير الخط..  
   تخطيب برامج التدريث المصممة وفقًا لالحتيامات التدريبية التي يتم تحديدلا، وقمت بتطوير تخطيب برامج التدريث المصممة وفقًا لالحتيامات التدريبية التي يتم تحديدلا، وقمت بتطوير

  ..وتطبيق نظام شامل لتحديد االحتيامات التدريبيةوتطبيق نظام شامل لتحديد االحتيامات التدريبية
   الخاصة بالعملية التدريبيةالخاصة بالعملية التدريبيةتصميم وتطوير المواد التدريبية والنماذج تصميم وتطوير المواد التدريبية والنماذج..  
        التأكد من كفاءة أداء المولفين من خالل تنفيذ الدورات التدريبية بمتا فتي ذلتح تحليتل االحتيامتات      التأكد من كفاءة أداء المولفين من خالل تنفيذ الدورات التدريبية بمتا فتي ذلتح تحليتل االحتيامتات

  ..التدريبية، وإعداد خطب التدريث والميزانيات التدريبية، وإعداد خطب التدريث والميزانيات 
  تحديد اآلليات التي توامه المشكالت الحقيقة الناتجة عن التدريثتحديد اآلليات التي توامه المشكالت الحقيقة الناتجة عن التدريث..  

   والتنميتة  والتنميتة    يادة وتوجيه العديد متف األنشتطة المتعلقتة بالتتدريب    يادة وتوجيه العديد متف األنشتطة المتعلقتة بالتتدريب    خبرات مكثفة في طرح رؤية وقخبرات مكثفة في طرح رؤية وقتتوافر تتوافر

وضع األنظمة، السياستات، الخطتب، اللتوائا، اإلستتراتيجيات واإلمتراءات المتعلقتة       وضع األنظمة، السياستات، الخطتب، اللتوائا، اإلستتراتيجيات واإلمتراءات المتعلقتة       من خالل من خالل   االداريةاالدارية

  ..بالتنظيم المؤسسي والتنمية اإلداريةبالتنظيم المؤسسي والتنمية اإلدارية
  

  في مجال تطوير الموارد البشريةفي مجال تطوير الموارد البشريةالخبرات العملية الخبرات العملية : : ثانيًا ثانيًا 
  

   المتوارد البشترية  المتوارد البشترية    في إداراتفي إدارات  المتخصصة في نظم وإجراءات العم المتخصصة في نظم وإجراءات العم   التطبيقاتالتطبيقاتد من د من ييددععالالإعداد وتنفيذ إعداد وتنفيذ ، ،

    ::  ومنهاومنها  وتطبيق المعايير وقياسهاوتطبيق المعايير وقياسها
نظام االقتراحات نظام االقتراحات   --  تصميم ُنظم ولوائا إدارة التدريثتصميم ُنظم ولوائا إدارة التدريث  --  وضع ُنظم اختيار القيادات اإلداريةوضع ُنظم اختيار القيادات اإلدارية))

  --  نظام مكافأة العامليننظام مكافأة العاملين  --  عيينعييننظام مقابالت التنظام مقابالت الت  --  نظام تحديد االحتيامات التدريبيةنظام تحديد االحتيامات التدريبية  --  والشكاويوالشكاوي
  ..((ميثاق أخالقيات العملميثاق أخالقيات العمل  --  نظام التخطيب الوليفينظام التخطيب الوليفي  --  نظام ادارة األداءنظام ادارة األداء  --  نظام الترقياتنظام الترقيات

  
  

  بما في ذلح، بما في ذلحإعداد الدراسات المتكاملة إلعادة التنظيم بالمؤسساتإعداد الدراسات المتكاملة إلعادة التنظيم بالمؤسسات ،  ::  
  الولائفالولائف  توصيفتوصيف  --  عديل الهياكل التنظيمية الحاليةعديل الهياكل التنظيمية الحاليةتت  --  تحليل المشاكلتحليل المشاكل  --  تشخيص الموقف الحاليتشخيص الموقف الحالي))

  . . ((تنمية الكوادر الوليفيةتنمية الكوادر الوليفية  --...." ...." اإلدارات واألقساماإلدارات واألقسام""
   متن  متن    مؤسستات مؤسستات متن أمتل تحديتد متطلبتات وإحتيامتات ال     متن أمتل تحديتد متطلبتات وإحتيامتات ال       دلي  إلجراءات الموارد البشترية دلي  إلجراءات الموارد البشترية القيام بصيااة القيام بصيااة

  ..الموارد البشرية الفعالة الموارد البشرية الفعالة 
   لقتيم، مراحتل   لقتيم، مراحتل   الرسالة ،الهدف واالرسالة ،الهدف وا((والذي تتضمن ما يلي والذي تتضمن ما يلي   الدلي  التنظيمي لدادرة الشؤون اإلداريةالدلي  التنظيمي لدادرة الشؤون اإلداريةإعداد إعداد

المشتترو ، اإلختصاصتتات الوليفيتتة، الهيكتتل التنظيمتتي، الوصتتف التتوليفي لالقستتام، إمتتراءات التنفيتتذ  المشتترو ، اإلختصاصتتات الوليفيتتة، الهيكتتل التنظيمتتي، الوصتتف التتوليفي لالقستتام، إمتتراءات التنفيتتذ  

  ..، وذلح بهدف التوسع، وذلح بهدف التوسع))  الفعال، معايير قياس األداء في الدائرةالفعال، معايير قياس األداء في الدائرة
  

   نظام لتخطيط القوى العاملة وإعداد خطط توظيف العامليفنظام لتخطيط القوى العاملة وإعداد خطط توظيف العامليفتطوير تطوير  ..  
  أكثر النظم تطورًاأكثر النظم تطورًاباستخدام باستخدام   إعداد توصيف الوظادف وتقييمهاإعداد توصيف الوظادف وتقييمها..  
   نظم تخطيط المسار الوظيفي والتعاقب الوظيفينظم تخطيط المسار الوظيفي والتعاقب الوظيفياعداد اعداد..  
     ضتمن متنهج تتدريبي عملتي عتن أخالقيتات وقتيم المتولفين علتى          ضتمن متنهج تتدريبي عملتي عتن أخالقيتات وقتيم المتولفين علتى            تطبيق ستيناريوهات الرقابتة ال اتيتة   تطبيق ستيناريوهات الرقابتة ال اتيتة

  ..العاملين، مما كان له اآلثر الفعال على فاعلية األداءالعاملين، مما كان له اآلثر الفعال على فاعلية األداء
  ة بإدارات الموارد البشريةة بإدارات الموارد البشريةالخاصالخاص  والميزانياتوالميزانيات  إعداد الخطط اإلستراتيجية والسنويةإعداد الخطط اإلستراتيجية والسنوية..  
  بما في ذلح اإلمراءات والنماذج والسجالتبما في ذلح اإلمراءات والنماذج والسجالت  تطوير نظم وآليات تقييم األداءتطوير نظم وآليات تقييم األداء..  
   وتطبيق وإدارة نظم ادارة أداء الموظفيفوتطبيق وإدارة نظم ادارة أداء الموظفيفاعداد اعداد..  
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  المهنية كـ مدرمالمهنية كـ مدرموو  العمليةالعملية  الخبراتالخبرات: : ثانيًا ثانيًا 
  

  ....  المهنيةالمهنيةالتدريبية التدريبية   نجازاتنجازاتأهم اإلأهم اإل  ((11
  

  ::تدريث ولما تدريث ولما تم تصميم وإدخال منهجين مديدين للتم تصميم وإدخال منهجين مديدين لل  ((33
   كأسلوب منهجي في العملية التدريبية ودخل حيز التطبيق منتذ  كأسلوب منهجي في العملية التدريبية ودخل حيز التطبيق منتذ  " " التدريب اإلحترافيالتدريب اإلحترافي""منهج منهج

  ..مم09990999
   متنهج تتدريبي متكامتل    متنهج تتدريبي متكامتل    ""لتطوير وتغيير الفكر اإلداري بالمؤسسات لتطوير وتغيير الفكر اإلداري بالمؤسسات " " فرسان التميزفرسان التميز""منهج منهج

  ..مم09330933ودخل حيز التطبيق العملي ودخل حيز التطبيق العملي " " يعتمد على التدريث االستفزازييعتمد على التدريث االستفزازي
  

  

  ::اآلن ومسجلين اآلن ومسجلين   براما تدريبية متخصصة ومعتمدهبراما تدريبية متخصصة ومعتمدهثالثة ثالثة تم تصميم تم تصميم   ((00

   لتدريث شباب الجامعات لتدريث شباب الجامعات   رواد المستقب رواد المستقب برنامج برنامج--  FFuuttuurree  PPiioonneeeerrss    
   لتدريث الخريجين لتدريث الخريجين   تنميةتنميةبرنامج برنامج--  TTaannmmiiaa    
   لتنمية مهارات األطفال  لتنمية مهارات األطفال  أفكار أفكار برنامج برنامج--  AAFFKKAARR  

  
  

  : : ن أربعة منالج لمن أربعة منالج لم، وقد تضم، وقد تضم""البرناما المتكام  إلعداد وتدريب الموظفيف الجددالبرناما المتكام  إلعداد وتدريب الموظفيف الجدد""تصميم تصميم تم تم   ((11
  قيم العمل التي يحتامها المولفين الجددقيم العمل التي يحتامها المولفين الجدد: : األولاألول  المنهجالمنهج..  
  المهارات السلوكية والوليفيةالمهارات السلوكية والوليفية: : الثانيالثاني  المنهجالمنهج..  
  المهارات الفنية لألداء والتميز في العملالمهارات الفنية لألداء والتميز في العمل: : الثالثالثالث  المنهجالمنهج..  
  العملي الشاملالعملي الشامل  المختبرالمختبر  

  

  ::تم إبتكار عدد من األساليث المهنية منهاتم إبتكار عدد من األساليث المهنية منها  ((44
   ذات النقاط المرتكزة في تصميم المنالج ذات النقاط المرتكزة في تصميم المنالج   مسارات التغييرمسارات التغييرأسلوب أسلوب..  
   لتقييم البرامج التدريبيتة يتمثتل فتي نمتوذج فكتري منهجتي       لتقييم البرامج التدريبيتة يتمثتل فتي نمتوذج فكتري منهجتي       " " إرتقيإرتقي""أسلوب مهني يعرف بـ أسلوب مهني يعرف بـ

  ..FFaallssiiffiiccaattiioonn  TTeessttوفقًا  لمبدأ  وفقًا  لمبدأ  
  

  ..بـ المؤسسات العربيةبـ المؤسسات العربيةلفعالية التطوير التنظيمي لفعالية التطوير التنظيمي   SSAARRAA  نموذجنموذجتصميم تصميم   تمتم  ((55
  

  

  

  ..........بعض مجاالت التدريب التي تم تنفي هابعض مجاالت التدريب التي تم تنفي ها  ((22

ديم العديتد متن   ديم العديتد متن   تقت تقت إعتداد و إعتداد و المشاركة فى تنظتيم و المشاركة فى تنظتيم و   ، من خالل، من خاللمتدربمتدربقام بتدريث أكثر من عشرة آالالف قام بتدريث أكثر من عشرة آالالف 
  : : ما يليما يلي  نهانهات العربية، ومت العربية، وملعدد كبير من المؤسسالعدد كبير من المؤسسا  البرامج التدريبيةالبرامج التدريبية

  
  

  
  

  والمهارات اإلداريةوالمهارات اإلدارية  أمثلة مف البراما في مجال اإلدارةأمثلة مف البراما في مجال اإلدارة  ::  
  

   المدير وقمة األداء اإلدارى المدير وقمة األداء اإلدارى  
   المكشوف المكشوف اإلدارة على اإلدارة على  
  مهارات اإلدارة العمليةمهارات اإلدارة العملية  
  إلدارية ودور المدير فى تبديدلا إلدارية ودور المدير فى تبديدلا األولام ااألولام ا  
   نمب شخصيتح وسر نجاحح اإلدارى نمب شخصيتح وسر نجاحح اإلدارى  
  المهارات االدارية للمدراء الجددالمهارات االدارية للمدراء الجدد  
  أسرار النجاح في العملأسرار النجاح في العمل  
   قطر، قطرالفضائيةالفضائية  لتأليل مولفي قناة الجزيرةلتأليل مولفي قناة الجزيرة( ( تمكيفتمكيف))برنامج برنامج ،  
  إدارة الوقتإدارة الوقت  
   إستراتيجيات ومهارات التفاوض إستراتيجيات ومهارات التفاوض  
  رة صراعات ونزاعات العمل والتعامل مع األنماط والعادات السلبيةرة صراعات ونزاعات العمل والتعامل مع األنماط والعادات السلبيةإداإدا  
  مفاتيا التطوير الذاتى كأساس للتميز اإلدارىمفاتيا التطوير الذاتى كأساس للتميز اإلدارى  
  كيف تعد خطة العمل التشغيلية ؟كيف تعد خطة العمل التشغيلية ؟  
  مهارات المفاوض المحترفمهارات المفاوض المحترف  
  التخطيب االستراتيجي الشخصيالتخطيب االستراتيجي الشخصي  
   تحليل المشكالت وإتخاذ القرارات تحليل المشكالت وإتخاذ القرارات  
  أخالقيات وقيم العمل اإلداريأخالقيات وقيم العمل اإلداري  
   العملياتالعملياتلندسة لندسة إعادة إعادة  
   تبسيب امرءت العمل تبسيب امرءت العمل    
  دوليدولي.. .. شهادة المدير المعتمدشهادة المدير المعتمد  
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  إدارة األزماتإدارة األزمات  
  مهارات إدارة األداءمهارات إدارة األداء  
  الوالء المؤسسي والرقابة الذاتيةالوالء المؤسسي والرقابة الذاتية  
  أساليث التميز اإلداري وتطبيقاتهأساليث التميز اإلداري وتطبيقاته  
  ير نظم العمل في الشؤون اإلداريةير نظم العمل في الشؤون اإلداريةتطوتطو  
  تأليل القيادات المستقبلية تأليل القيادات المستقبلية ووإعداد إعداد : : المنهج التدريبيالمنهج التدريبي  

  متميزينمتميزينصناعة القادة الصناعة القادة ال  
   إعداد وتأليل قيادات الصف الثانيإعداد وتأليل قيادات الصف الثانيإستراتيجيات إستراتيجيات  
   القيادات الطالبية القيادات الطالبية  
  أسرار القيادة المتميزة وفنونهاأسرار القيادة المتميزة وفنونها  
  إكتشف القائد الذي بداخلحإكتشف القائد الذي بداخلح  
  عالعالالتغيير المؤسسي الفالتغيير المؤسسي الف  

  لمهارات القيادية لإلدارة العليالمهارات القيادية لإلدارة العلياتنمية اتنمية ا  
  مهارات بناء فرق العملمهارات بناء فرق العمل  
  ت وإستراتيجيات التفاوض للمديرينت وإستراتيجيات التفاوض للمديرينمهارامهارا  
  رات القيادة الناجحة لفرق العمل رات القيادة الناجحة لفرق العمل ااتنمية مهتنمية مه  
  إدارة وتحويل المشكالت إلى فرصإدارة وتحويل المشكالت إلى فرص  
   إعداد وتنظيم اإلجتماعات الفعالةإعداد وتنظيم اإلجتماعات الفعالةأساليب أساليب  
  مهارات التعامل اإليجابي مع الرؤساءمهارات التعامل اإليجابي مع الرؤساء  

  عمل وإدارة الوقت وتفويض السلطة عمل وإدارة الوقت وتفويض السلطة مواجهة ضغوط المواجهة ضغوط ال  
  كيف تحتفظ بموظفيك المتميزين؟كيف تحتفظ بموظفيك المتميزين؟  
  مهارات اعداد وكتابة التقاريرمهارات اعداد وكتابة التقارير..  
  اإلدارية والسلوكيةاإلدارية والسلوكية  مية المهاراتمية المهاراتتنتن  

  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  SSKKIILLLLSS  SSEEMMIINNAARR  

  TTIIMMEE  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  SSEEMMIINNAARR  

  TTEEAAMM  BBUUIILLDDIINNGG  SSEEMMIINNAARR  

  SSUUPPEERRVVIISSOORRYY  SSKKIILLLLSS  
  

  

  ريادة األعمالريادة األعمالفي مجال في مجال   براما براما أمثلة مف الأمثلة مف ال  ::  

  رنامج التمهيدي في ريادة األعمالرنامج التمهيدي في ريادة األعمالالبالب  
  جرب العمل الحرجرب العمل الحر: : ورشة عملورشة عمل  
  حدد فكرة مشروعكحدد فكرة مشروعك: : ورشة عملورشة عمل  
  اإلستعداد لبدء مشروعكاإلستعداد لبدء مشروعك  آلياتآليات: : ململورشة عورشة ع  
  إبدأ مشروعكإبدأ مشروعك: : ورشة عملورشة عمل  
  كيف تسوق أعمال شركتك؟كيف تسوق أعمال شركتك؟  
  نموذج األعمال نموذج األعمال : : ورشة عملورشة عمل--  BBuussiinneessss  MMooddeell  
   متقدممتقدم""برنامج تنمية رياد األعمال برنامج تنمية رياد األعمال""  
  كيف تصبح رائد أعمال فعاالً؟كيف تصبح رائد أعمال فعاالً؟  

  

  

  إدارة واستراتيجيات التغييرإدارة واستراتيجيات التغيير  في مجالفي مجال  برامابراماأمثلة مف الأمثلة مف ال    ::  

  مهارات التغيير االستراتيجيمهارات التغيير االستراتيجي  
  ارة استراتيجية التغييرارة استراتيجية التغييرإدإد  
  SSttrraatteeggiieess  FFoorr  CChhaannggee    

  مهارات إدارة التغيير والخدمةمهارات إدارة التغيير والخدمة  
  االدارة االستراتيجيةاالدارة االستراتيجية  
  يجيات التغيير والتطوير التنظيمييجيات التغيير والتطوير التنظيميإستراتإسترات  
  التخطيب اإلستراتيجيالتخطيب اإلستراتيجي  

   وتغيير الفكر اإلداري بالمؤسساتوتغيير الفكر اإلداري بالمؤسسات  لتطويرلتطوير" " فرسان التميزفرسان التميز""منهج منهج  
  يةيةإعادة هندسة العمليات التنظيمإعادة هندسة العمليات التنظيم  دور االبتكار فيدور االبتكار في  
  إنتاجية العاملين وتطوير األداءإنتاجية العاملين وتطوير األداء  األساليب الحديثة فى تحسيناألساليب الحديثة فى تحسين  
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  الموارد البشرية الموارد البشرية وإدارة وإدارة التدريب، التدريب،   في مجالفي مجال  برامابراماأمثلة مف الأمثلة مف ال::  

  تنمية مهارات قيادات ومديري التدريب والتطويرتنمية مهارات قيادات ومديري التدريب والتطوير  
  تقييم العائد من التدريب تقييم العائد من التدريب : : ورشة عملورشة عمل  
  سياسات وإجراءات شئون الموظفينسياسات وإجراءات شئون الموظفين  
  الموارد البشريةالموارد البشرية  لحديثة في إدارةلحديثة في إدارةاالتجاهات ااالتجاهات ا  
  اري وزيادة الفعالية التنظيميةاري وزيادة الفعالية التنظيميةالتنظيم اإلدالتنظيم اإلد  
  مهارات المدرب المحترفمهارات المدرب المحترف      
  مراكز التدريب ووضع نظم تشغيلهامراكز التدريب ووضع نظم تشغيلها  تصميمتصميم  
  الجة مشكالت إدارة مراكز التدريبالجة مشكالت إدارة مراكز التدريبمعمع  
  تخدام تكنولوجيا الموارد البشريةتخدام تكنولوجيا الموارد البشريةالهندسة البشرية وإسالهندسة البشرية وإس  
  تخطيط وتنمية الموارد البشريةتخطيط وتنمية الموارد البشرية  
  صائيي التدريبصائيي التدريبات إعداد وتأهيل أخات إعداد وتأهيل أخمهارمهار      
  تدريب المدربينتدريب المدربين  TTOOTT  
  مهارات إعداد وتأهيل الموظفين الجددمهارات إعداد وتأهيل الموظفين الجدد  
  مهارات توصيف الوظائف وتقييم األداءمهارات توصيف الوظائف وتقييم األداء  
  الوالء واالنتماء الوظيفيالوالء واالنتماء الوظيفي  
  IInntteerrvviieewwiinngg  sskkiillllss  aanndd  sseelleeccttiinngg  tthhee  rriigghhtt  
  تحديد االحتياجات التدريبيةتحديد االحتياجات التدريبية  
  ختيار والتعيين وإجراء المقابالتختيار والتعيين وإجراء المقابالتمهارات اإلمهارات اإل  
  ت الوظيفيةت الوظيفيةمنظومة الجدرامنظومة الجدرا  
  كيف تصبح مدرباً فعاالً؟كيف تصبح مدرباً فعاالً؟  
  مهارات إعداد الحقائب التدريبيةمهارات إعداد الحقائب التدريبية  
  المهارات الفنية والسلوكية لمسؤولي التدريبالمهارات الفنية والسلوكية لمسؤولي التدريب  

      

  

  التفكير اإلبتكاريالتفكير اإلبتكاري  في مجالفي مجال  برامابراماأمثلة مف الأمثلة مف ال::  

  اإلبتكارى والتفوق التنظيمىاإلبتكارى والتفوق التنظيمىالتفكيرالتفكير  
  التفكير االبداعي في االدارةالتفكير االبداعي في االدارة  
   مهارات التفكير اإلبتكارى مهارات التفكير اإلبتكارى  
  في إعادة هندسة العمليات التنظيمية في إعادة هندسة العمليات التنظيمية   دور االبتكاردور االبتكار  
  CCrreeaattiivvee  MMaannaaggeerriiaall  SSkkiillllss    

   مهارات التفكير اإلبداعي مهارات التفكير اإلبداعي  
     مهارات االبتكار مهارات االبتكار  
    مهارات التفكير االبتكاري لحل المشكالت وصنع القراراتمهارات التفكير االبتكاري لحل المشكالت وصنع القرارات    

  

  

  التسويقالتسويق  في مجالفي مجال  برامابراماأمثلة مف الأمثلة مف ال::  

  علومات التسويقية وبحوث التسويق علومات التسويقية وبحوث التسويق نظم المنظم الم  
  واألزمات واألزمات   التسويق فى ظل الركودالتسويق فى ظل الركود  
  ن البيع المتميز وإتمام الصفقات ن البيع المتميز وإتمام الصفقات فف  
  مهارات البائع المحترفمهارات البائع المحترف  
  مهارات التسويق الدوليمهارات التسويق الدولي  
  التسويق االلكترونيالتسويق االلكتروني  
  إستراتيجيات التسويقإستراتيجيات التسويق  
  التسويق االستراتيجيالتسويق االستراتيجي  
  تنمية المهارات البيعيةتنمية المهارات البيعية  

  

  أمثلة مف البراما في إدارة الجودة الشاملةأمثلة مف البراما في إدارة الجودة الشاملة  ::  

  اإليزواإليزومعاييرمعاييرإدارة الجودة وإدارة الجودة و  
   بالجودة الشاملةبالجودة الشاملةمهارات اإلدارة مهارات اإلدارة  
  لتحسين المستمر للجودة ورقابة الجودةلتحسين المستمر للجودة ورقابة الجودة  
  SSiixx  SSiiggmmaa  وتطبيقاتها العمليةوتطبيقاتها العملية  
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  ::  تم إستخدامهاتم إستخدامهااألساليب التدريبية التي ياألساليب التدريبية التي يومف ومف   ((33
  

                            الجلسات التدريبية                          الجلسات التدريبية    ورش العملورش العمل  

                                     الحاالت العملية                                   الحاالت العملية    تمثيل األدوارتمثيل األدوار  

   اللقاءات التدريبية اللقاءات التدريبية                             استقصاءات المعرفة                         استقصاءات المعرفة  

   مبرمجةمبرمجةالالعمل عمل الالأوراق أوراق    مجموعات العملمجموعات العمل  

                المحاضرات القصيرة النقاشية              المحاضرات القصيرة النقاشية    تدريبية                              تدريبية                              الالمواقف مواقف الال  

  مبرمجةمبرمجةالالمناقشات مناقشات الالحوار وحوار والال    الفيديو التدريبيالفيديو التدريبي                                                                                

  االنطالق والعصف الذلنياالنطالق والعصف الذلني      دراسة الحاالتدراسة الحاالت  

  اييس اييس ققالمالم................                                    
  

  

  

  ....التعاون معها التعاون معها تم تم مف أهم الجهات والمؤسسات التي مف أهم الجهات والمؤسسات التي   ((44
  

  ::... ... شاركت بالتدريث والتصميم واإلشراف على برامج التدريث بالعديد من الجهات ومنهاشاركت بالتدريث والتصميم واإلشراف على برامج التدريث بالعديد من الجهات ومنها
  
  

  

  جمهورية مصر العربيةجمهورية مصر العربية
  

  مانمانسلطنة ُعسلطنة ُع

    األمديست  األمديست    جامعة السلطان قابوسجامعة السلطان قابوس  
    هيئة المعونة األمريكية  هيئة المعونة األمريكية     بلدية مسقط بلدية مسقط  
    رئاسة مجلس الوزراء  رئاسة مجلس الوزراء  
  الجامعة االمريكية بالقاهرةالجامعة االمريكية بالقاهرة  

  وزارة الدفاعوزارة الدفاع  
  مجلس الشورىمجلس الشورى  

  أكاديمية مبارك لألمنأكاديمية مبارك لألمن    األمن الداخلياألمن الداخلي  
   وزارة التجارة والصناعة وزارة التجارة والصناعة  
  شركة بترول بالعيمشركة بترول بالعيم  

  ديوان البالط السلطانيديوان البالط السلطاني  
   مان للصحافة والنشرمان للصحافة والنشرع  ع  مؤسسة مؤسسة  

  جامعة القاهـرةجامعة القاهـرة      مان السلطانيةمان السلطانيةشرطة ع  شرطة ع  
  جامعة قناة السويسجامعة قناة السويس    وزارة التجارة والصناعةوزارة التجارة والصناعة  
  جمعية جيل المستقبلجمعية جيل المستقبل  
  مصر للطيرانمصر للطيران  
  جامعة حلوانجامعة حلوان    

  مدرسة عزان بن قيس العالميةمدرسة عزان بن قيس العالمية  
   الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الهيئة العامة لتنمية المؤسسات

  الصغيرة والمتوسطةالصغيرة والمتوسطة
  شركة أسيوط لتكرير البترولشركة أسيوط لتكرير البترول..    لتدريب واالستشاراتلتدريب واالستشاراتكونسبت لكونسبت ل  
  البنك األهلي المصريالبنك األهلي المصري  
  بيرلتزبيرلتز  

  مم..مم..شش  العمانية للخدمات التعليميةالعمانية للخدمات التعليمية  
    مانيمانيبنك اإلسكان الع  بنك اإلسكان الع  

  شركة أمون للصناعات الدوائيةشركة أمون للصناعات الدوائية    وزارة التنمية اإلجتماعيةوزارة التنمية اإلجتماعية  
  الرسالة للتدريب واالستشاراتالرسالة للتدريب واالستشارات    وزارة القوى العاملةوزارة القوى العاملة  
  مركز الخبرات المهنية لالدارةمركز الخبرات المهنية لالدارة  
  جامعة كفر الشيخجامعة كفر الشيخ  
   أسيوطأسيوطجامعة جامعة  
  المعهد البريطاني للتدريبالمعهد البريطاني للتدريب  

 ننوزارة اإلسكاوزارة اإلسكا 
 فيوتشر برايت لخدمات التدريبفيوتشر برايت لخدمات التدريب 
 مركز العلوي لخدمات التدريبمركز العلوي لخدمات التدريب 
 كريستال لخدمات التدريبكريستال لخدمات التدريب 

 
  

  اليمنيةاليمنية  الجمهوريةالجمهورية
  

  مملكة الباريفمملكة الباريف
  

  الخطوط الجوية اليمنيةالخطوط الجوية اليمنية..  

  وزارة البلديات والزراعةوزارة البلديات والزراعة    ل سعيد للتجارةل سعيد للتجارةئئمجموعة هامجموعة ها  
  مموزارة التربية والتعليوزارة التربية والتعلي    األسراألسر  المؤسسة اإلجتماعية لتنميةالمؤسسة اإلجتماعية لتنمية  

  

  المملكة العربية السعوديةالمملكة العربية السعودية
  

  دولة الكويتدولة الكويت

  الخطوط الجوية السعوديةالخطوط الجوية السعودية    ديوان الخدمة المدنيةديوان الخدمة المدنية  
  للكهرباءللكهرباء  الشركة السعوديةالشركة السعودية    بيت التمويل الكويتيبيت التمويل الكويتي  
  الهيئة الملكية للجبيل وينبعالهيئة الملكية للجبيل وينبع    الهيئة العامة لتقدير التعويضاتالهيئة العامة لتقدير التعويضات  
  بنك الرياضبنك الرياض    يم التطبيقىيم التطبيقىالهيئة العامة للتعلالهيئة العامة للتعل  
  حديد الجبيلحديد الجبيل   سكلز الدولية للتدريب واالستشاراتسكلز الدولية للتدريب واالستشارات 
  شركة مصفاة أرامكوشركة مصفاة أرامكو  

  

  دولة ليبيادولة ليبيا
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 اسمنت القصيماسمنت القصيم    رأس النوف لتصنيع النفطرأس النوف لتصنيع النفطشركة شركة  
  

  اإلمارات العربية المتادةاإلمارات العربية المتادة
  

   البريقةالبريقة  --شركة سرت للنفط شركة سرت للنفط  
  دائرة التنظيم واالدارةدائرة التنظيم واالدارة     الشركة الوطنية للكيماويات الشركة الوطنية للكيماويات  

  

  وطنيوطنيالمجلس االستشاري الالمجلس االستشاري ال  
  

  جمهورية السودانجمهورية السودان

  بلدية دبىبلدية دبى    الزراعةالزراعة  وزارةوزارة  
  الهيئة العامة للطيران المدنيالهيئة العامة للطيران المدني     هيئة تنمية سد مروي هيئة تنمية سد مروي  
  الهيئة االتحادية للجماركالهيئة االتحادية للجمارك    الهيئة العربية للتنمية الزراعيةالهيئة العربية للتنمية الزراعية  
  هيئة أبوظبى لالستثمارهيئة أبوظبى لالستثمار  

  

  دولة قطردولة قطر

 شرطة الفجيرةشرطة الفجيرة 
 وزارة الصحةوزارة الصحة 

  مركز الجزيرة للتدريث االعالميمركز الجزيرة للتدريث االعالمي  
  العملالعمل  وزارةوزارة  

  صندوق التنمية العربيةصندوق التنمية العربية     والتخطيب العمرانيوالتخطيب العمراني  البلدياتالبلدياتوزارة وزارة  

  المورد للتدريب االداريالمورد للتدريب االداري    المجلس االعلي لشؤون االسرةالمجلس االعلي لشؤون االسرة  

  وزارة الصحةوزارة الصحة    العدلالعدل  وزارةوزارة  
  

  وزارة البيئةوزارة البيئة    الجمهورية التونسيةالجمهورية التونسية

  وزارة النقلوزارة النقل    وزارة األعمال والتجارةوزارة األعمال والتجارة  

  وزارة الشباب والرياضة والمرأةوزارة الشباب والرياضة والمرأة    وزارة الماليةوزارة المالية  

  

  في مجال تقديم اإلستشاراتفي مجال تقديم اإلستشارات  العمليةالعملية  الخبراتالخبرات: : ثالثًا ثالثًا 
  

تم القيام بـ عدد من اإلستشارات لبعض الجهات ومؤسسات األعمال، تمثلت في وضع الخطب وتصميم تم القيام بـ عدد من اإلستشارات لبعض الجهات ومؤسسات األعمال، تمثلت في وضع الخطب وتصميم 
  ::ما يليما يلي  راتراتاإلستشااإلستشا  لذهلذه  ومن ضمنومن ضمنالخ، الخ، ......اإلستراتيجيات، وتصميم الهياكل التنظيمية، وقياس األداءاإلستراتيجيات، وتصميم الهياكل التنظيمية، وقياس األداء

  

  

  مم
  

  اإلستشارةاإلستشارة
  

  الجهة المنف ةالجهة المنف ة

33  
  

    الولائف الولائف   وتوصيفوتوصيف  إعداد الهيكل التنظيمي وتخطيبإعداد الهيكل التنظيمي وتخطيب
  

    المملكة العربية السعوديةالمملكة العربية السعودية  --بنح البالد بنح البالد 
  
  

00  

  

إمراء الدراسة المسحية الخاصتة بتحديتد االحتيامتات    إمراء الدراسة المسحية الخاصتة بتحديتد االحتيامتات    

التدريبيتتتة وإعتتتتداد خطتتتة التتتتتدريث وتصتتتميم متتتتنهج    التدريبيتتتة وإعتتتتداد خطتتتة التتتتتدريث وتصتتتميم متتتتنهج    
متكامتتل وتحديتتد أستتلوب علمتتي حتتديث للتنفيتتذ الفعتتال   متكامتتل وتحديتتد أستتلوب علمتتي حتتديث للتنفيتتذ الفعتتال   

    ..للبرامج التدريبيةللبرامج التدريبية

  

  --( ( نتتتتتترا نتتتتتترا ))االتصتتتتتاالت االتصتتتتتاالت   ليئتتتتتة تنظتتتتتيم ليئتتتتتة تنظتتتتتيم 
  ممهورية مصر العربيةممهورية مصر العربية

  

11  
إعتتداد دراستتات الجتتدوى، ومدولتتة مشتترو  تطتتوير      إعتتداد دراستتات الجتتدوى، ومدولتتة مشتترو  تطتتوير      

    ..الصرف الصحيالصرف الصحي
  --الشتتتركة العمانيتتتة للصتتترف الصتتتحي   الشتتتركة العمانيتتتة للصتتترف الصتتتحي   

  سلطنة عمانسلطنة عمان

  سلطنة عمانسلطنة عمان  --وزارة السياحة وزارة السياحة   صيااة وإعداد إستراتيجية متكاملة للتسويق السياحيصيااة وإعداد إستراتيجية متكاملة للتسويق السياحي  44

    سلطنة ُعمانسلطنة ُعمان  --شركة إسكان لإلستثمار شركة إسكان لإلستثمار     نماذج العملنماذج العملإعداد الئحة الموارد البشرية، وتصميم إعداد الئحة الموارد البشرية، وتصميم   55
  

00  
إعتتداد سياستتة التتتدريث، والتتدليل االرشتتادي للمتتوارد     إعتتداد سياستتة التتتدريث، والتتدليل االرشتتادي للمتتوارد     

  ..البشرية، والدليل التنظيمي للشؤون االداريةالبشرية، والدليل التنظيمي للشؤون االدارية

  

  سلطنة ُعمانسلطنة ُعمان  --شركة إسكان لإلستثمار شركة إسكان لإلستثمار 

  

99  
فتتي الجوانتتث  فتتي الجوانتتث  تتمثتتل تتمثتتل القيتتام بتقتتديم ختتدمات استشتتارية   القيتتام بتقتتديم ختتدمات استشتتارية   

    ..إلنشاء مزار  الدوامنإلنشاء مزار  الدوامن  االدارية والتنظيمية والفنيةاالدارية والتنظيمية والفنية
ممهوريتتتتة ممهوريتتتتة   --ليئتتتة تنميتتتتة ستتتتد متتتتروي  ليئتتتة تنميتتتتة ستتتتد متتتتروي  

    السودانالسودان
  

88  
    --دراسة مدوى إلنشاء مركز ترفيهي لألطفال دراسة مدوى إلنشاء مركز ترفيهي لألطفال 

FFeeaassiibbiilliittyy  SSttuuddyy  ffoorr  CChhiillddrreenn  RReeccrreeaattiioonn  CClluubb  

  

سلطنة ُعمانسلطنة ُعمان  --شركة ُعمان لإلستثمار شركة ُعمان لإلستثمار 

  
11  

دراستتتتة متتتتدوي فنيتتتتة وإقتصتتتتادية إلستتتتتثمار أرض    دراستتتتة متتتتدوي فنيتتتتة وإقتصتتتتادية إلستتتتتثمار أرض    
ي تجتتتاري فتتتي واليتتتة ي تجتتتاري فتتتي واليتتتة األوقتتاف، إلنشتتتاء مجمتتتع ستتتكن األوقتتاف، إلنشتتتاء مجمتتتع ستتتكن 

  ..صحارصحار

  
  سلطنة ُعمانسلطنة ُعمان  --وزارة األوقاف وزارة األوقاف 

  

3939  

  

- - تطوير الهيكل التنظيمي تطوير الهيكل التنظيمي 
  DDeevveellooppmmeenntt  CCoorrppoorraattee  SSttrruuccttuurree  

سلطنة سلطنة   --مؤسسة المنطقة الحرة بصاللة مؤسسة المنطقة الحرة بصاللة 

  عمانعمان
  

3333  
إعتتداد المستتودة المبدئيتتة إلعتتداد إستتتراتيجية متكاملتتة    إعتتداد المستتودة المبدئيتتة إلعتتداد إستتتراتيجية متكاملتتة    

  ..بالوزارةبالوزارة  للموارد البشريةللموارد البشرية
ميتة ومتوارد الميتاة    ميتة ومتوارد الميتاة    وزارة البلديات اإلقليوزارة البلديات اإلقلي

  سلطنة ُعمانسلطنة ُعمان  --
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3030  
عتتداد عتتداد دراستتة تحديتتد االحتيامتتات التدريبيتتة وتحليلهتتا إلدراستتة تحديتتد االحتيامتتات التدريبيتتة وتحليلهتتا إل

  ..خطة التدريث وفقًا لخطة زمنية محددةخطة التدريث وفقًا لخطة زمنية محددة

  

  سلطنة ُعمانسلطنة ُعمان  --مجلس الشورى مجلس الشورى 

  

3131  
إعادة ليكلة وتطوير مهاز تنفيذ مشتروعات اإلستكان   إعادة ليكلة وتطوير مهاز تنفيذ مشتروعات اإلستكان   

  ..والمرافقوالمرافق
مهتتتتتاز تنفيتتتتتذ مشتتتتتروعات االستتتتتتكان    مهتتتتتاز تنفيتتتتتذ مشتتتتتروعات االستتتتتتكان    

  بيابيادولة ليدولة لي  --والمرافق والمرافق 
  

  

  

  

  

  

  العلميالعلمي  اإلنتاجاإلنتاج  
  واملقاالتواملقاالت  واملؤلفاتواملؤلفات  واملؤمتراتواملؤمترات  والدراساتوالدراسات  البحوثالبحوث  

  

  الباوث والدراسات  الباوث والدراسات  : : أواًل أواًل 
  ::، ومن ألمها ، ومن ألمها عداد مجموعة من البحوث والدراساتعداد مجموعة من البحوث والدراساتقمت بإقمت بإ
         الدافعيتتة للعمتتل لتتدى المتتدير الُعمتتاني فتتي المؤسستتات الخاصتتة متتن ختتالل اإلطتتار العتتام لنظريتتة تتتدرج       الدافعيتتة للعمتتل لتتدى المتتدير الُعمتتاني فتتي المؤسستتات الخاصتتة متتن ختتالل اإلطتتار العتتام لنظريتتة تتتدرج

  ..نيةنيةالحامات اإلنساالحامات اإلنسا
   قدمت إلى الملتقى الخامس لإلنماء المهني، تحت رعاية وزارة قدمت إلى الملتقى الخامس لإلنماء المهني، تحت رعاية وزارة " " الجدرات الوليفيةالجدرات الوليفية""ورقة عمل تناولت ورقة عمل تناولت

  ..التربية والتعليم، سلطنة ُعمانالتربية والتعليم، سلطنة ُعمان
   ؟؟!!وقفة تأمل وقفة تأمل ""القائد الصغير ما بين المولبة وااللتزام القائد الصغير ما بين المولبة وااللتزام : : بحث عن بحث عن. ". "  
  مصر، مصر((دراسة تحليليةدراسة تحليلية))ية ية تطوير القطا  العام المصري بالتركيز على الجوانث التنظيمية واإلدارتطوير القطا  العام المصري بالتركيز على الجوانث التنظيمية واإلدار ،..  
          قياس أثر بعض العوامل التنظيمية والشخصتية علتى إدرام مستتوى اإلشتبا  ودرمتة األلميتة النستبية        قياس أثر بعض العوامل التنظيمية والشخصتية علتى إدرام مستتوى اإلشتبا  ودرمتة األلميتة النستبية--  

  ..دراسة تطبيقية على المدراء العمانييندراسة تطبيقية على المدراء العمانيين
    دراستة ميدانيتة علتى قترى محافظتات      دراستة ميدانيتة علتى قترى محافظتات      ))تقويم أثر المعونة األمريكية على تنمية القوى البشرية المصترية  تقويم أثر المعونة األمريكية على تنمية القوى البشرية المصترية

  ..، ممهورية مصر العربية، ممهورية مصر العربية""أسوانأسوان/ / أسيوط أسيوط / /   المنياالمنيا( "( "الصعيدالصعيد
   دراسة ميدانية عن تقويم دور السياحة الداخلية كأحد مصادر التمويل الذاتى للمحليات، مصر دراسة ميدانية عن تقويم دور السياحة الداخلية كأحد مصادر التمويل الذاتى للمحليات، مصر..  
  ودور مدراء التدريث في التغلث عليهاودور مدراء التدريث في التغلث عليها.. .. بحث عن أسباب فشل العملية التدريبيةبحث عن أسباب فشل العملية التدريبية..  
  دراسة تحليلية لهيكل اإلمكانيات البشرية، شركة مصر للطيراندراسة تحليلية لهيكل اإلمكانيات البشرية، شركة مصر للطيران..  
    دروس وعبتتر متتن ستتيرة النبتتي محمتتد صتتلى اف عليتته وستتلم فتتي كيفيتتة تتتدريث     دروس وعبتتر متتن ستتيرة النبتتي محمتتد صتتلى اف عليتته وستتلم فتتي كيفيتتة تتتدريث     ""التتتدريث فتتي اإلستتالم  التتتدريث فتتي اإلستتالم

  ".".أصحابه في دار األرقم بن األرقمأصحابه في دار األرقم بن األرقم
   قدمت إلى كليتة ُعمتان للستياحة بالتعتاون     قدمت إلى كليتة ُعمتان للستياحة بالتعتاون     " " تنمية الموارد البشرية في لل البيئة الرقميةتنمية الموارد البشرية في لل البيئة الرقمية""ورقة عمل عن ورقة عمل عن

  ..مع معهد االدارة العامة، سلطنة ُعمانمع معهد االدارة العامة، سلطنة ُعمان
  لماذا أنت مندل ؟لماذا أنت مندل ؟""  كيف تدير رؤسائح في العمل؟كيف تدير رؤسائح في العمل؟: : ث عنث عنبحبح."."  
     إعتتداد دراستتات فتتي نظتتم العمتتل وتبستتيب اإلمتتراءات وختترائب ستتير اإلمتتراءات وتتتدفق العمتتل وتبستتيب   إعتتداد دراستتات فتتي نظتتم العمتتل وتبستتيب اإلمتتراءات وختترائب ستتير اإلمتتراءات وتتتدفق العمتتل وتبستتيب

إمراءات تصميم النماذج وتخطيب مكان العمل وأدوات العمل والتشتريعات والتوقيتتات الزمنيتة وإعتداد     إمراءات تصميم النماذج وتخطيب مكان العمل وأدوات العمل والتشتريعات والتوقيتتات الزمنيتة وإعتداد     
  . . األدلة اإلرشادية إلمراءات العملاألدلة اإلرشادية إلمراءات العمل

  نظم تقييم أداء المنظمة المرتبطة بكافة أنشطتها الفنيتة واإلداريتة والتتي تؤلتل المنظمتة للوصتول       نظم تقييم أداء المنظمة المرتبطة بكافة أنشطتها الفنيتة واإلداريتة والتتي تؤلتل المنظمتة للوصتول         وضعوضع
لنظام الجودة الشاملة وكذا نظم تقييم أداء العاملين بالمنظمتة للوصتول إلتى حامتة العتاملين إلتى البترامج        لنظام الجودة الشاملة وكذا نظم تقييم أداء العاملين بالمنظمتة للوصتول إلتى حامتة العتاملين إلتى البترامج        

  . . التدريبية لتنمية مهاراتهم أو إكسابهم مهارات مديدةالتدريبية لتنمية مهاراتهم أو إكسابهم مهارات مديدة
   تيجيات وايدلوميات اإلرتقاء باألداء البشري في الوطن العربيتيجيات وايدلوميات اإلرتقاء باألداء البشري في الوطن العربيإستراإسترا""ورقة عمل عن ورقة عمل عن""..  
   بحث عن آليات تقنين المهارات السلوكية للتعامل مع العميل بحث عن آليات تقنين المهارات السلوكية للتعامل مع العميل..  
   مقتدم  مقتدم  .. .. ، بتـ ستلطنة ُعمتان   ، بتـ ستلطنة ُعمتان   إطار استراتيجي متكامتل لتطتوير األداء المهنتي لتـ معهتد االدارة العامتة      إطار استراتيجي متكامتل لتطتوير األداء المهنتي لتـ معهتد االدارة العامتة      إعداد إعداد

  . . لخدمة المدنية إنذاملخدمة المدنية إنذاممحمد عبد اف الحارثي، وزير امحمد عبد اف الحارثي، وزير ا/ / لمعالي الشيخ لمعالي الشيخ 
   خطتوات استتراتيجية   خطتوات استتراتيجية     99لفاعلية األداء التدريبي والذي يشتمل على لفاعلية األداء التدريبي والذي يشتمل على   الرسالةالرسالةالقيام بإعداد وتصميم نموذج القيام بإعداد وتصميم نموذج

  ..كل منها يحتوي على عناصر مترابطة في شكل متوازي لتحقيق التميز والريادة المهنيةكل منها يحتوي على عناصر مترابطة في شكل متوازي لتحقيق التميز والريادة المهنية
     كيتتف تصتتبا متميتتزًا فتتي عملتتح  كيتتف تصتتبا متميتتزًا فتتي عملتتح  ))إعتتداد التتدليل االرشتتادي لتحفيتتز الجاليتتة المصتترية فتتي ُعمتتان بعنتتوان   إعتتداد التتدليل االرشتتادي لتحفيتتز الجاليتتة المصتترية فتتي ُعمتتان بعنتتوان

وقدم للسفير المصري وقدم للسفير المصري "  "  أيدولوميات التغييرأيدولوميات التغيير.. .. إستراتيجيات التميزإستراتيجيات التميز( "( "وحياتح لجمهورية مصر العربية؟وحياتح لجمهورية مصر العربية؟

  ..عز الدين فهمي محمود، إنذامعز الدين فهمي محمود، إنذام/ / 
   مقيتاس الضتغوط النفستية   مقيتاس الضتغوط النفستية     --  مقيتاس التفكيتر اإليجتابي   مقيتاس التفكيتر اإليجتابي   ))  ::تصميم وإعداد عدد من المقاييس النفسية، ومنهتا تصميم وإعداد عدد من المقاييس النفسية، ومنهتا  --  

  --  مقياس التوافق الزواميمقياس التوافق الزوامي  --  مقياس السمات القياديةمقياس السمات القيادية  --  مقياس المسؤولية اإلمتماعيةمقياس المسؤولية اإلمتماعية  --  فكيرفكيرتتتقييم أساليث التقييم أساليث ال

  ..((مقياس تشتت اإلنتباهمقياس تشتت اإلنتباه  --  مقياس القلق اإلمتماعيمقياس القلق اإلمتماعي
  خريطة تغيير مستقبل مصرخريطة تغيير مستقبل مصر.. ".. "إعداد سيناريولات عملية لقيادة مرحلة التغيير في مصرإعداد سيناريولات عملية لقيادة مرحلة التغيير في مصر."."  
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  ((لدكتوراهلدكتوراهاا  --رساد  الماجستير رساد  الماجستير ))اإلشراف العلمي اإلشراف العلمي : : ثانيًا ثانيًا 
 

  : : تم القيام باالشراف على عدد من الرسائل العلمية ومنها ما يليتم القيام باالشراف على عدد من الرسائل العلمية ومنها ما يلي
  

           التخطتتيب اإلستتتراتيجي وعالقتتته بفاعليتتة األداء المؤسستتي لقطتتا  تكنولوميتتا المعلومتتات، درمتتة         التخطتتيب اإلستتتراتيجي وعالقتتته بفاعليتتة األداء المؤسستتي لقطتتا  تكنولوميتتا المعلومتتات، درمتتة
  ..المامستيرالمامستير

  ،مرحلة الدبلوممرحلة الدبلومكلية الزلراء للبنات، كلية الزلراء للبنات،   تسويق برامج الموارد البشرية،تسويق برامج الموارد البشرية..  
  دريث عتن ُبعتد فتي التتدريث     دريث عتن ُبعتد فتي التتدريث     أداء العملية التدريبية بتطبيق تقنيتات التت  أداء العملية التدريبية بتطبيق تقنيتات التت    إطار عمل استرشادي لتحسينإطار عمل استرشادي لتحسين

  ..مامستيرمامستيرالال  درمةدرمةوزارة الداخلية المصرية، وزارة الداخلية المصرية، ، ، الشرطيالشرطي
   رات المتتوارد رات المتتوارد األدوار المختلفتتة لتفعيتتل الفكتتر اإلستتتراتيجي داختتل إدا األدوار المختلفتتة لتفعيتتل الفكتتر اإلستتتراتيجي داختتل إدا ""إستتتراتيجية المتتوارد البشتترية إستتتراتيجية المتتوارد البشتترية

  ..دكتوراهدكتوراه، درمة ال، درمة ال""البشرية بالمنظماتالبشرية بالمنظمات
  درمة الدكتوراةدرمة الدكتوراةكلية عمان للسياحة، كلية عمان للسياحة،   ،،""الواقع والتحدياتالواقع والتحديات""الوطن العربي الوطن العربي   التدريث المهني فيالتدريث المهني في..  
  مشكالت تسويق وترويج الخدمات السياحية، وأثرلا على الناتج القومي للدول، درمة المامستيرمشكالت تسويق وترويج الخدمات السياحية، وأثرلا على الناتج القومي للدول، درمة المامستير..  
  ،درمة المامستيردرمة المامستيرليبيا، ليبيا،   مامعة الفاتا،مامعة الفاتا،  مضيعات الوقت وأثرلا على أداء المديرين،مضيعات الوقت وأثرلا على أداء المديرين..  

 
 

  مرات والملتقيات المهنيةمرات والملتقيات المهنيةالندوات والمؤتالندوات والمؤت: : ًا ًا ثالثثالث
  

  ::ًا ومنها ما يليًا ومنها ما يليكنت في بعضها إما مشـاركًا أو مقـررًا أو متحدثكنت في بعضها إما مشـاركًا أو مقـررًا أو متحدث
  

   مم31103110  القالرةالقالرة  الثاني، ممعية التدريث والتنمية،الثاني، ممعية التدريث والتنمية،مؤتمر إستراتيجيات إعداد وتكوين قيادات الصف مؤتمر إستراتيجيات إعداد وتكوين قيادات الصف..  
   مم09099090ملتقى السيناريولات الثالثة لمستقبل التدريث، ممعية التدريث والتنمية، القالرة ملتقى السيناريولات الثالثة لمستقبل التدريث، ممعية التدريث والتنمية، القالرة . .  
    سياستتات التتتوطين وقضتتايا البتتاحثين عتتن عمتتل تقيتتيم ورؤى   سياستتات التتتوطين وقضتتايا البتتاحثين عتتن عمتتل تقيتتيم ورؤى   ""مهرمتتان التتتدريث العربتتي الرابتتع عشتتر  مهرمتتان التتتدريث العربتتي الرابتتع عشتتر

  ..09940994  صاللةصاللة  ،،""مستقبليةمستقبلية
   دور المجتتالس الشتتعبية فتتى تنظتتيم وتنشتتيب واستتتثمار  دور المجتتالس الشتتعبية فتتى تنظتتيم وتنشتتيب واستتتثمار    ،،متتؤتمر تنميتتة وادراة المتتوارد الماليتتة بالمحليتتات متتؤتمر تنميتتة وادراة المتتوارد الماليتتة بالمحليتتات

  مم09940994القالرة القالرة   ((دراسة تطبيقيةدراسة تطبيقية))لذاتية والشعبية لذاتية والشعبية الجهود االجهود ا
   مم09940994، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، القالرة ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، القالرة ""اكاديميا مصراكاديميا مصر""مؤتمر مودة التعليم مؤتمر مودة التعليم..  
   معرض التدريث والتعليم الدولي معرض التدريث والتعليم الدولي((TTrraaiinneexx ) ) مم09900990وزارة القوى العاملة، ُعمان وزارة القوى العاملة، ُعمان..  
   مم09900990وزارة التربية والتعليم، ُعمان وزارة التربية والتعليم، ُعمان ، ، المهني، تقييم العائد من التدريثالمهني، تقييم العائد من التدريثالملتقي الرابع لإلنماء الملتقي الرابع لإلنماء..  
  مم09900990لتقي السنوي للسكرتارية وإدارة المكاتث، فندق بيت الحافة، ُعمان، لتقي السنوي للسكرتارية وإدارة المكاتث، فندق بيت الحافة، ُعمان، المالم..  
  مم09990999ُعمان ُعمان   ،،وزارة التربية والتعليموزارة التربية والتعليم، ، تيجياتهتيجياتهالملتقى الخامس لإلنماء المهني، تصميم التدريث واستراالملتقى الخامس لإلنماء المهني، تصميم التدريث واسترا..  
   مم09910991منتدى ُعمان ٌلإلستثمار، تأثيرات االزمة اإلقتصادية العالمية، ُعمان منتدى ُعمان ٌلإلستثمار، تأثيرات االزمة اإلقتصادية العالمية، ُعمان..  
  مم09330933ي الُعماني األمريكي، سلطنة ُعمان ي الُعماني األمريكي، سلطنة ُعمان المنتدى اإلقتصادالمنتدى اإلقتصاد..  
   المنظمتة العربيتة للتنميتة    المنظمتة العربيتة للتنميتة    ( ( نحو رؤية إستراتيجية مديدة لإلستثمار والتطويرنحو رؤية إستراتيجية مديدة لإلستثمار والتطوير))مؤتمر رأس المال الفكري مؤتمر رأس المال الفكري

  ..، ُعمان، ُعمانمم09310931ابريل ابريل   1919  --  0000اإلدارية، اإلدارية، 
  WWoorrkksshhoopp  oonn  EEnnttrreepprreenneeuurrsshhiipp  EEdduuccaattiioonn  &&  SSMMEE  DDeevveellooppmmeenntt,,  1122--1133  MMaayy  22001133,,  

CCaalleeddoonniiaann  CCoolllleeggee  ooff  EEnnggiinneeeerriinngg,,  OOmmaann    
   ،مان مان ، مسقب، سلطنة ُع، مسقب، سلطنة ُعمم09310931اكتوبر اكتوبر   0000  --  0909ملتقى أصحاب وصاحبات األعمال الشباب، ملتقى أصحاب وصاحبات األعمال الشباب  
   في الفترة من في الفترة من " " تقبلتقبلواستشراف المسواستشراف المس.. .. تحديات الموارد الطبيعيةتحديات الموارد الطبيعية""الملتقى الهندسي الخليجي السابع عشر الملتقى الهندسي الخليجي السابع عشر

  ، مسقب ، مسقب مم09340934فبرايرفبراير  44  --  00
  

  ......التي ُقدمت بالمؤتمراتالتي ُقدمت بالمؤتمرات  ميةميةاألوراق العلاألوراق العلعناويف عناويف : : ًا ًا رابعرابع
  

   مدخل متكامل مدخل متكامل : : إعادة بناء المنظمات إعادة بناء المنظمات  
   التطوير التنظيمي ومداخل إحداث التغيير التطوير التنظيمي ومداخل إحداث التغيير..  
   عولمة الثقافة وأثرلا على السلوم في المنظمات متعددة الجنسية عولمة الثقافة وأثرلا على السلوم في المنظمات متعددة الجنسية..  
   ثقافة المنظمة ودورلا في دعم وإتخاذ القرار ثقافة المنظمة ودورلا في دعم وإتخاذ القرار..  
  ادارة وتطوير وتنمية رأس المال البشريادارة وتطوير وتنمية رأس المال البشري..  
  قيق التوازن بين العمل والحياةقيق التوازن بين العمل والحياةآليات تحآليات تح..  
   تخطيب وتنمية المسار الوليفي تخطيب وتنمية المسار الوليفي..  
   متغيرات البيئية وأثرلا على دوافع العاملين متغيرات البيئية وأثرلا على دوافع العاملين  
   العوامل الشخصية واإلمتماعية المؤثرة على الضغوط العوامل الشخصية واإلمتماعية المؤثرة على الضغوط..  
   إستراتيجيات وطرق التعامل مع االزمات إستراتيجيات وطرق التعامل مع االزمات  
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   أساليث تنمية التنشئة اإلمتماعية ومعوقات التفكير اإلبتكاري أساليث تنمية التنشئة اإلمتماعية ومعوقات التفكير اإلبتكاري..  
  ر اإلبداعي اإلبتكاري في تشخيص وحل المشكالت ر اإلبداعي اإلبتكاري في تشخيص وحل المشكالت التفكيالتفكي..  
   الجماعي وحل المنازعات في العمل الجماعي وحل المنازعات في العمل إدارة العمل إدارة العمل  
  مهور وكيف نراه وكيف نرى أنفسنا مهور وكيف نراه وكيف نرى أنفسنا إدرام الجإدرام الج  
  ا على التعامل مع المواقف الصعبةا على التعامل مع المواقف الصعبةأنماط المرأة المديرة في إتخاذ القرارات وقدرتهأنماط المرأة المديرة في إتخاذ القرارات وقدرته  
  ضغوط العملضغوط العملي وقدرتها على إدارة ي وقدرتها على إدارة دافعية المرأة في العمل اإلداردافعية المرأة في العمل اإلدار  
   المنظمة المنظمة توحد وإندماج العاملين الجدد داخل توحد وإندماج العاملين الجدد داخل  

  

  العلميةالعلميةالمؤلفات المؤلفات : : ًا ًا خامسخامس
  

  

  

  م م 09910991، ، القالرةالقالرة  العملية لتعلم اإلبدا  واإلبتكار، بوم سيتي للنشر،العملية لتعلم اإلبدا  واإلبتكار، بوم سيتي للنشر،  اإلستراتيجياتاإلستراتيجيات..  
  تحت النشرتحت النشر  ،،، القالرة، القالرة((توزيعتوزيع  --نشرنشر))ية للعلوم ية للعلوم مهارات المولف المتميز، الدار المصرمهارات المولف المتميز، الدار المصر  
  تحت النشرتحت النشر  ،،، القالرة، القالرة((توزيعتوزيع  --نشرنشر))ية للعلوم ية للعلوم ، الدار المصر، الدار المصرعملعملوقيم الوقيم ال  أخالقياتأخالقيات  
  تحت النشرتحت النشر  ،،، القالرة، القالرة((توزيعتوزيع  --نشرنشر))، الدار المصرية للعلوم ، الدار المصرية للعلوم   الشاملةالشاملة  الجودةالجودة  إدارةإدارة  
  تحت النشر   تحت النشر     ،،، القالرة، القالرة((توزيعتوزيع  --نشرنشر))ية للعلوم ية للعلوم البشرية، الدار المصرالبشرية، الدار المصر  المواردالموارد  إدارةإدارة  
  القالرة، القالرة((توزيعتوزيع  --نشرنشر))ية للعلوم ية للعلوم ي، الدار المصري، الدار المصرفي لل تغيرات الربيع العربفي لل تغيرات الربيع العرب  المؤسساتالمؤسسات  قيادةقيادة ،  ،  ،

  ..تحت النشر تحت النشر 
 
 

 

  المقاالتالمقاالت: : سًا سًا سادساد
  

  

  اإلدارة والتطوير التنظيمي للمؤسسات اإلدارة والتطوير التنظيمي للمؤسسات فلسفة فلسفة التي تدور حول التي تدور حول   يد من المقاالتيد من المقاالتقمت بكتابة وإعداد العدقمت بكتابة وإعداد العد
ت من المنظور ت من المنظور جتمعاجتمعاورؤية المورؤية الم  وتنمية الموارد البشرية والتفكير اإلبداعي وإعادة بناء العقل العربي،وتنمية الموارد البشرية والتفكير اإلبداعي وإعادة بناء العقل العربي،

مريدة مريدة : ): )وذلح في عدد من الصحف والمواقع المتخصصة، فمنها على سبيل المثالوذلح في عدد من الصحف والمواقع المتخصصة، فمنها على سبيل المثال  السياسي،السياسي،
مجلة التدريث والتنمية، مريدة القالرة، اليوم السابع، األسبو  العمانية، الوطن، الشرق مجلة التدريث والتنمية، مريدة القالرة، اليوم السابع، األسبو  العمانية، الوطن، الشرق اليقظة، اليقظة، 

  ::ومنها ما يليومنها ما يلي    (.(.األوسب، كنانة أون الين، مجلة األسرة العصريةاألوسب، كنانة أون الين، مجلة األسرة العصرية
  ة وإدارة األخالقة وإدارة األخالقأخالق اإلدارأخالق اإلدار  --
  الشباب صنا  التغيير اإليجابي بالمجتمعالشباب صنا  التغيير اإليجابي بالمجتمع  --

  متى نتعلم منهم؟متى نتعلم منهم؟.. .. ثقافة العمل لدى اليابانيون ثقافة العمل لدى اليابانيون   --
  نكسة للضمير وفشل اإلدارةنكسة للضمير وفشل اإلدارة.. .. سياسات المديرين بمنظماتنا العربيةسياسات المديرين بمنظماتنا العربية  --

  صناعة األملصناعة األمل  --
  القناعات السلبيةالقناعات السلبية  --

  !!إلى متى أنت فقب؟إلى متى أنت فقب؟  --
  لتفوقلتفوقإنها سر الحياة وعنوان التميز واإنها سر الحياة وعنوان التميز وا.. .. تحمل مسؤوليتحتحمل مسؤوليتح  --

  الدور الفعال في تشجيع ورعاية الُمبدعين والمبتكرينالدور الفعال في تشجيع ورعاية الُمبدعين والمبتكرين  --
  ايدولوميات التحول من ثقافة الذاكرة إلى ثقافة اإلبدا ايدولوميات التحول من ثقافة الذاكرة إلى ثقافة اإلبدا   --

  
  

  واهليئات املنتمي إليهاواهليئات املنتمي إليها  اجلمعياتاجلمعيات    
 

 

 

 

  الجمعية السعودية لإلدارةالجمعية السعودية لإلدارة  ((00  إتحاد المدربين العربإتحاد المدربين العرب  ((33

  شبكة المدربين العربشبكة المدربين العرب  ((44  لالدارة لالدارة   العربيةالعربيةالجمعية الجمعية   ((11

  AASSTTDDالجمعية األمريكية للتدريث والتطوير  الجمعية األمريكية للتدريث والتطوير    ((00  ، القالرة ، القالرة ننالتجارييالتجاريينقابة نقابة   ((55

  IIFFTTDDالمنتدى الدولي للتدريث والتطوير المنتدى الدولي للتدريث والتطوير   ((00  والتنميةوالتنميةالتدريث التدريث   ممعيةممعية  ((99

  الجمعية الدولية للمستقبلياتالجمعية الدولية للمستقبليات  ((3939  مدربي التنمية البشرية، القالرةمدربي التنمية البشرية، القالرة  نقابةنقابة  ((11
 

 

 


