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مقدمة:
إن العمليــة اإلدارية عملية متكاملة
تقوم على خمســة مكونــات أولها
التخطيط ثم التنظيــم ثم التنفيذ
ثم التقييم ثم اإلشــراف ،وعلى ذلك
فإن عمليــة التخطيط لتنفيذ املهام
تتطلب قيــاس األداء لهذه املهام قبل
وأثناء وبعد التنفيذ لضمان سد فجوة
األداء واجلودة في التنفيذ.
ولهذا فــإن علمية املتابعــة والتقومي
هــي عمليــة متداخلة مــع عملية
التخطيط ،وأصبــح اليوم التخطيط
والقيــاس واملتابعة والتقومي من املهام
العامــة لوظيفة كل قائد إداري مهما
اختلفــت الدرجة والنوعيــة للمهام.
ومن هنا تتضــح أهمية هذا البرنامج
التدريبي في إكساب القيادات اإلدارية
مهــارات التخطيط والتقومي واملتابعة
لألداء.
الهدف العام:
املســاهمة في زيــادة فعالية وكفاءة
املشــاركني فــي مجــال عمليــات
التخطيــط واملتابعة وتقييــم األداء
من خالل تزويدهــم باملفاهيم اإلدارية
واألساليب العلمية والعملية املعاصرة

في مجال التخطيط واملتابعة وتقييم
األداء.
األهداف التفصيلية:
7 7حتسني قدرة املشاركة في ممارسة
التخطيط التشغيلي.
7 7إكتســاب املشــاركني مهــارة
إشــتقاق اخلطط التشغيلية من
األهداف االستراتيجية.
 7 7إكتساب املشاركني مهارة متابعة
األداء في الدوائر احلكومية.
موضوعات الحلقة:
 遏 遏مقدمة في التخطيط.
 遏 遏فن اشتقاق األهداف التشغيلية.
 遏 遏خطوات التخطيط التشغيلي.
 遏 遏مناذج ومترينات عملية.

الفئة المستهدفة:
مدراء اإلدارات ومدراء املشاريع ورؤساء
األقســام ،حيث يعد متطلب رئيسي
لكل شــاغلي الوظائف اإلشــرافية
والقيادية.

مدة الحلقة التطبيقية:
(  ) 20ساعة تدريبية موزعة على ( ) 5
أيام  ،بواقع (  ) 4ساعات يومياً.
التكلفة المالية:

« « 200ريــال للفــرد ( .عند ترشــيح
 3مشــاركني ســيتم منح مقعد
مجاني).
« «تشــتمل التكلفة أدبيــات احللقة
( كملف املتــدرب واملــادة العلمية
والشهادة ) واإلفطار.
« «يحصل املشــارك بعد نهاية احللقة
على شــهادة معتمــدة من معهد
اإلدارة العامة.

ملخص السيرة الذاتية:

د .جابر شعيب اإلسماعيل
المؤهالت العلمية والخبرات العملية:

•دكتوراه في إدارة التمويل واالســتثمار
واستراتيجيات تطوير العمل املصرفي
– جامعــة اجلِنــان – لبنــان (بتقديــر
امتياز)2016.
•ماجستير في سياسات توظيف األموال
 جامعة حلب – سورية – .2010•بكالوريوس التجارة واالقتصاد – قســم
االقتصاد الدولي والتخطيط – جامعة
حلب – .2006
•يعمل حاليا ً عضو الهيئة العلمية في
معهد اإلدارة العامة /سلطنة عمان.
•شــغل عــدة مناصــب إداريــة عليا
فــي شــركات استشــارية ومهنيــة
متخصصــة فــي مجــاالت املاليــة
واالستشــارات االقتصادية ودراســات
اجلدوى واالستشارات اإلدارية.
•مــدرب إداري معتمــد مــن جامعــة
القاهرة.
•مــدرب معتمد فــي حقــوق امللكية
الفكريــة واملشــروعات الصغيــرة
واملتوسطة ,املنظمة العاملية للملكية
الفكرية .WIPO
•مدرب معتمد من املؤسسة البريطانية
للتدريب و التطوير.

•مــدرب معتمد مــن املركــز الكندي,
مونتريال.
متيــز من قبل
•نال شـــهادات تقدير و ّ
العديــد مــن الهيئات واملؤسســات
والشــركات الكبــرى العاملــة في
ســلطنة عمان والعديد مــن الدول
العربية.
•عمــل استشــاري لدى مركــز إتقان
لالستشــارات االقتصادية ودراســات
اجلدوى ,ثم مديرا ً تنفيذيا له
•قدم حلقــات إعالميــة متنوعة في
قنــوات متنوعــة وآخرهــا تلفزيون
ســلطنة عمان للحديث عن إنشــاء
املشــروعات اخلاصة وريــادة األعمال
والتخطيــط االســتراتيجي والقيادة
واملالية.
•قام بتقــدمي عدد كبير مــن البرامج
املاليــة والتخطيــط والقيــادة على
شــكل مشــاريع متواصلة وبرنامج
تدريبة داخل سلطنة عمان وخارجها.

