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مقدمة :
املعرفة ليست من املواضيع اجلديدة بقدر
ما هــي مصطلح ملفهوم قــدمي اختص
به اإلنســان حتديدا في كشف سبر غور
املستقبل و لرســم خارطة طريقة نحو
التغييــر و النمــو و التطويــر واالرتقاء
اإلنســاني قائم علــى ثوابــت وبراهني
ملموسة و محسوســة عرفت بالعلم،
فهي ليســت هدف بحد ذاتهــا بل هي
وســيلة ســاعدت على حتقيق األهداف
االنسانية ســواء في مواجهة التحديات
الطبيعية و الوضعية التي تواجه اإلنسان
والتي تتطلب احللــول الناجزة من جانب،
أو في عمليات االمناء مــن خالل عمليات
الكشف والتحري و البحث العلمي الذي
يولــد املعارف اخملتلفة التي تســهم في
تطور مختلف مناحي احلياة االنسانية.
الهدف العام :
الســعي في اعتماد مفهوم إدارة املعرفة
كمصطلــح تطبيقــي يســتطيع من
خاللهــا الفرد أن يديــر و يوظف املعرفة
خملتلف العلــوم االنســانية والطبيعية
بشــكل منظم و بإطار مؤسسي قائم
على عمليــات التخطيــط و التنظيم
والتوجيه و التنفيــذ و الرقابة و املتابعة
علــى أداء القائمــن عليها ومبــا يرتقي

ويحفــز األداء الوظيفي على التحســن
املستمر و التطوير لتحقيق األهداف بكل
كفاءة و فاعلية.
األهداف التفصيلية :
7 7اكساب املشــاركني املعارف الفكرية
والعلمية عن مفهوم املعرفة و دورها
في أطــر العمل و األداء املؤسســي
احلكومي.
7 7اكساب املشاركني املهارات العملية
الالزمة في توظيف اإلدارة و عملياتها
فــي اســتثمار املعرفــة (الضمنية
والصريحــة) فــي حتقيــق األهداف
املؤسسية.
7 7تطويــر و أمنــاء القــدرات الذاتيــة
للمشــاركني في فهم أبعاد املعرفة
وخطواتهــا مبــا يحفز علــى األداء
الوظيفي الكفء و الفعال.
7 7التعريــف بأهم األســاليب والطرق
الالزمة في تسويق املعرفة مبا يحقق
أهدافها لصالح املستفيد األخير.
موضوعات الحلقة :
 遏 遏املعرفة املفهــوم و األهمية (اإلدارة
ودورة املعرفة املؤسسية).
 遏 遏إدارة املعرفــة اخلطــوات األربعــة
(أسلوب ماكفرن بيترز).

遏 遏أمنــاء املعرفة أســلوب الفريق (تنوع
البدائل التنافسية).
遏 遏كفاءة وحتفيز األداء (معايير االحتفاظ
برأس املال الفكري).
الفئة المستهدفة :
تســتهدف احللقــة بشــكل عــام كل
الذين لهم اهتمــام باجلوانب االبتكارية
و االبداعية في تطوير األداء املؤسســي ،
وبشــكل خاص من لديهم اهتمام بأمور
التطوير والتخطيط و اتخاذ القرار.
مدة الحلقة التطبيقية :
(  ) 20ســاعة تدريبيــة 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  .بُراق كمال النعيمي
يعمل في حقل اإلدارة العامة ومنهجيات
التنمية والتطوير اإلداري منذ عام 1975م
وللوقت احلالي ووفق االتي :
7 7التدريــس اجلامعــي فــي اجلامعات
والكليات واملعاهــد (جامعة بغداد،
اجلامعة املستنصرية ،كلية املنصور
اجلامعية ،املركز االوروبي العربي دولة
االمارات العربية املتحدة ).
7 7التدريــب اإلداري االحترافــي بإجازة
(دبلوم تدريــب مدربني جامعة جنوب
كاليفورنيا  /امريــكا ) ( مدرب املركز
القومــي لالستشــارات والتطويــر
اإلداري  /جمهورية العراق ) ( ،محاضر
اول معهــد االدارة العامة ســلطنة
عٌمان منذ عام  2003م ولألن ).
 7 7تقدمي االستشــارات والنظم ( تقدمي
اخلدمــة االستشــارية للعديــد من
وزارات ووحــدات اجلهاز اإلداري للدولة

وقطــاع االعمال داخل الســلطنة
وخارجها في مجاالت اإلدارة والنظم
واعداد الهيــاكل التنظيمية وادلة
الوصف الوظيفي وتبسيط اجراءات
العمل وغيرها في مجاالت التنمية
االدارية.
7 7تقدمي البحــوث والدراســات وإدله
وأوراق العمل منها :الدليل التدريبي
للمدربني واملتدربني في اعداد دراسة
تبســيط االجراءات ،مؤلف قراءات
إداريــة معاصــرة فــي أوراق عمل
مختــارة ،مؤلف في تنميــة املوارد
البشــرية ،وما يقارب من ( )50ورقة
عمل ومقالة منشــورة في دوريات
محكمة وأوراق عمــل مقدمة في
مؤمتــرات ونــدوات ولقــاءات عمل
علمية داخل وخارج السلطنة.

