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مقدمة
عندم��ا يجل��س املرء م��ع ذاته تت��ردد في
ذهنه أس��ئلة عديدة منها  ،ه��ل أنا واثق
م��ن قدرات��ي ؟ وم��ا الهدف م��ن حياتي ؟
وهل أنا سعيد وراض عن نفسي ؟ وكيف
ميكن لي أن أجنح ؟  ...الخ ،وهذه األس��ئلة
بحاجة إلى البحث ع��ن إجابة ،وحينما ال
جن��د اإلجابة في ذواتن��ا ،نبحث عنها لدى
اآلخرين  ،واآلخرين يختلفون في القدرات ،
نظن أن كل ش��خص نقابله ميلك اإلجابة
التي نبحث عنها مما يس��بب لنا التشتت
واحليرة  .مهما بحثت وتعمقت في البحث
فإن��ك لن جتد اإلجابة إال معك وفي أعماق
ذاتك  ،قراءة الذات بش��كل جيد والتعرف
عليه��ا أكثر  ،يجعلك جتد اإلجابة عن كل
ه��ذه األس��ئلة  ،وحينما يجد الش��خص
اإلجابة التي تقوده إل��ى النجاح  ،فإن ذك
يجع��ل م��ن الش��خص مبدع��ا ومتميزا
يق��وده إل��ى النج��اح والتف��وق والتميز .
املبدعني والعلم��اء واخملترعني والقادة هم
ببس��اطة أناس اس��تطاعوا اإلجابة على
مثل هذه األس��ئلة  ،وعرفوا كيف يديرون
ذواتهم وأولوياتهم  .من خالل هذه احللقة
التطبيقية س��تتعرف عل��ى كيفية إدارة
الذات واألولويات .

هدف العام
إكس��اب املش��اركني املع��ارف وامله��ارات
الالزم��ة إلدارة ال��ذات واألولوي��ات وذل��ك
لتحقيق الت��وازن في حياة الف��رد ،وقيادة
أهدافه بكل كفاءة وفاعلية .
الأهداف التف�صيلية
9 9التع��رف عل��ى مفه��وم إدارة ال��ذات
واألولويات .
9 9إكساب املشاركني تقنيات البرمجة
في إدارة الذات .
9 9تزويد املش��اركني بالع��ادات الفعالة
في إدارة الذات .
مو�ضوعات احللقة
9 9بني إدارة الذات وإدارة األولويات .
9 9كيف تدير ذاتك نحو أهدافك ؟
9 9تقنيات البرمجة في إدارة الذات .
9 9تنمي��ة الع��ادات الفعال��ة ف��ي إدارة
الذات .
الفئة امل�ستهدفة
جميع املوظفني من مختلف املس��تويات
الوظيفية .
مدة احللقة التطبيقية
(  ) 20س��اعة تدريبي��ة موزع��ة على ( ) 5
أيام  ،بواقع (  ) 4ساعات يومياً.

تاريخ االنعقاد
خالل الفترة 2017/4/13 – 9م  ،من الساعة
 8صباحا ً إلى الساعة  12ظهرا ً .
التكلفة املالية
 2009 9ري��ال للف��رد ( .عن��د ترش��يح
 3مش��اركني س��يتم من��ح مقع��د
مجاني)
9 9تشتمل التكلفة على أدبيات احللقة
( كمل��ف املت��درب وامل��ادة العلمي��ة
والشهادة ) واإلفطار.
9 9يحصل املش��ارك بع��د نهاية احللقة
على شهادة من معهد اإلدارة العامة.

ملخ�ص ال�سرية الذاتية:

خميس بن زايد الكليبي
•ماجستير في اإلدارة العامة
•دكتوراة في إدارة املوارد البشرية
•عم��ل مدي��را ً إلدارة الش��ؤون اإلداري��ة
واملالية
•عمل كمديرإلدارة املعلومات اإلدارية
•عمل مديرا ُ إلدارة البحوث
•عمل كمحاضر أول
•عمل كمدير التحرير لدورية اإلداري
•يعم��ل حالي��ا ً كخبي��ر ومدي��ر إدارة
التدريب مبعهد اإلدارة العامة
•ق��دم العديد م��ن احملاض��رات والبرامج
وأوراق العم��ل في مج��ال اإلدارة وإدارة
املوارد البش��رية وتنمية ال��ذات وريادة
األعمال داخل وخارج السلطنة
•س��اهم في العديد من اإلستش��ارات
اإلدارية في عدد من األجهزة احلكومية
•ساهم في بعض البرامج التلفزيونية
واإلذاعية.

