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مقدمة :
الكثيــر مــن العاملــن فــي الوظائف
االشرافية و املناصب القيادية بشكل عام
أو من املرشحني إليها بشكل خاص ،يثار
أحسن
في أذهانهم تســاؤل مهم ،كيف ُ
أدائــي الوظيفــي أو كيف ســوف أقوم
بعملي اجلديد؟ هذا التســاؤل ال يتطلب
التفكير املعمق لإلجابة عليه طاملا معيار
الكفاءة هو الذي جعلك في هذا املنصب
الوظيفي املهم ،و لكن األمر األهم و الذي
يدور في اخللــد هو كيف ميكنني أن أكون
مبدعا ً و إدارتي للمنصب الوظيفي ،وماذا
ســوف أضيف ،أبتكر ،أطــور في األداء مما
هــو كائن الى ما ينبغــي أن يكون ،كلها
تساؤالت مشروعة و واقعية.
الهدف العام :
إيجاد اإلجابة على التســاؤالت السابقة
و غيرها فــي حلقة تطبيقيــة حوارية،
مبوضوعاتها ذات العالقة العملية في ما
يجب علينا االتفاق عليه في القيادة وإدارة
املنصب الوظيفي بــكل كفاءة وفاعليه،
لتحقيــق ذواتنا من جهة و حتقيق أهداف
العمل الذي نحن مســؤولون على ادارته
من جهة آخرى.

األهداف التفصيلية :
7 7اكتســاب مهارة التحليــل الفكري
التنبئي في ممارســة وظيفة القيادة
اإلبداعية.
7 7التعرف على املبادئ الســتة الالزمة
فــي إدارة املنصــب الوظيفي بطرق
ابتكارية.
 7 7اكتساب املعرفة العلمية و العملية
للقائد اإلبداعي.
موضوعات الحلقة :
 遏 遏القيادة ومسؤولية القائد االبداعي.
 遏 遏مــا يجــب علــى القائــد معرفته
وامتالكه.
 遏 遏مــا يجــب علــى القائــد أجادته
ومواكبته.
 遏 遏ما يجب على القائد أدائه من أدوار.
 遏 遏ما يجب على القائد صناعته  /حاالت
عملية.
الفئة المستهدفة :
العاملني في مراكز صناعة و اتخاذ القرار
أو املرشــحني في وحدات اجلهــاز اإلداري
للدولة ومنشآت قطاع األعمال.

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.

