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مقدمة
يتطل��ع الكثي��ر من��ا الي��وم ألن ميتل��ك
املقوم��ات القيادية الت��ي جتعل منه قائدا ً
فع��االً ,لك��ن ه��ل جرب��ت أن تتناقش مع
ّ
خبي��ر مالي أو املدي��ر املالي في منظمتك
حول مس��ألة مالية؟ هل وجدت أن قواعد
النق��اش ومجارات��ك ل��ه متكافئ��ة؟ رمبا
أجيب عن��ك ألقول :إنك فع�لا ً وقعت في
موقف محرج!!
هدف العام
نع��م إنها املالية التي تس��يطر على كل
حتركاتن��ا كبش��ر نعم��ل ف��ي منظمات
األعمال اخملتلفة ,ونعلم أنَّ جميع قراراتنا
فيه��ا تنب��ع من أس��اس مال��ي .يأتي هذا
البرنامج ليلهمك كي��ف تكون قائدا ً من
خالل امتالك الصفات األمثل للقائد التي
يعتبر البعد املالي فيه أساسا ً ال مكمالً.
الأهداف التف�صيلية
9 9تعمي��ق معرفة املش��اركني مبهارات
القيادة النموذجية وكيف تكتش��ف
منط��ك القي��ادي ,وحتول��ه للنم��ط
القيادي النموذجي.
9 9التع��رف على أه��م األبع��اد الالزمة
المتالك صفات القائد املالي.
9 9تزويد املشاركون باملهارات التحليلية

الالزم��ة التخ��اذ الق��رارات املالي��ة و
االستثمارية.
9 9التع��رف عل��ى أه��م األدوات املالي��ة
للقائد املالي و إتقانها بشكل عملية
ومبمارسات دولية.
9 9لكي يكتشف كل متدرب هل يصلح
ليكون قائ��دا ً مالي��اً( .تعلم مقياس
القائد املالي)
مو�ضوعات احللقة
7 7احملور األول :القيادة واكتشف منطك
القيادي
9 9القائ��د والقي��ادة ب�ين املفاهي��م و
املمارسات العملية.
9 9األمن��اط القيادية وم��ن أي منط قيادي
أنت؟ .
9 9منوذج السلوك البشري في السلوك
القيادي.
9 9ه��ل للمالية تأثي��ر عل��ى دور القائد
(دراسات ومناذج دولية).
7 7احمل��ور الثان��ي :األبع��اد اخلمس��ة
للقائد املالي
9 9البع��د الش��خصي للقائ��د املال��ي
وأدواته.
9 9البع��د االس��تراتيجي للقائ��د املالي
وأدواته.

9 9البعد القيادي للقائد املالي وأدواته.
9 9البعد املالي للقائد املالي وأدواته.
9 9بع��د املس��ار املهن��ي للقائ��د املالي
وأدواته.
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7احملور الثالث :األدوات املالية للقائد
املالي
9التخطيط املالي وإعداد املوازنات.
9حتليل القوائم املالية وتقومي األداء
9تقييم املش��روعات ودراسات اجلدوى
االقتصادية
9إدارة املال (كسبا ً وإنفاقاً) بني تنميته
وترشيده في األزمات.
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7احمل��ور الرابع :تعلّ��م مقياس القائد
املالي
9األبعاد واملعايير الرئيسية.
9مقايي��س املعايير واألوزان النس��بية
لكل معيار والبعد.
9كيفي��ة قي��اس ش��خصيتك كقائد
مالي من خالل النتيجة النهائية.
9كي��ف ترس��م خطتك التش��غيلية
لتمل��ك مقوم��ات القائ��د املالي من
خالل املقياس.
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الفئة امل�ستهدفة
9 9القادة ومدراء العموم ومساعديهم
في مؤسساتهم.
9 9املدراء في إدارات املالية و االستثمار
والتمويل والرقابة املالية.
9 9رؤساء األقس��ام الطامحني للترقي
الوظيف��ي ف��ي مج��االت املالي��ة
واملوازية لها.
مدة احللقة التطبيقية
(  ) 20س��اعة تدريبية موزعة على ( ) 5
أيام  ،بواقع (  ) 4ساعات يومياً.
تاريخ االنعقاد
9 9خ�لال الفترة 2017/3/2-2/26م  ،من
الس��اعة  8صباحا ً إلى الساعة 12
ظهرا ً .
التكلفة املالية
 2009 9ري��ال للف��رد ( .عن��د ترش��يح
 3مش��اركني س��يتم من��ح مقعد
مجاني )
9 9تش��تمل التكلف��ة عل��ى أدبي��ات
احللق��ة ( كمل��ف املت��درب وامل��ادة
العلمية والشهادة ) واإلفطار.
9 9يحصل املش��ارك بعد نهاية احللقة
عل��ى ش��هادة م��ن معه��د اإلدارة
العامة .

ملخ�ص ال�سرية الذاتية:

د .جابر شعيب اإلسماعيل
امل�ؤهالت العلمية واخلربات العملية:

•دكتوراه ف��ي إدارة التمويل واالس��تثمار
واس��تراتيجيات تطوير العمل املصرفي
– جامع��ة اجلِن��ان – لبن��ان (بتقدي��ر
امتياز)2016.
•دكتوراه في اإلدارة املالية  -جامعة أريس
الدولية (مبرتبة الشرف)2014 .
•ماجستير في سياسات توظيف األموال
 جامعة حلب – سورية – .2010•بكالوريوس التجارة واالقتصاد – قس��م
االقتصاد الدول��ي والتخطيط – جامعة
حلب – .2006
•يعمل حالي��ا ً عضو الهيئة العلمية في
معهد اإلدارة العامة /سلطنة عمان.
•ش��غل د .جاب��ر ع��دة مناص��ب إداري��ة
عليا في ش��ركات استش��ارية ومهنية
متخصص��ة ف��ي مج��االت املالي��ة
واالستش��ارات االقتصادي��ة ودراس��ات
اجلدوى و االستشارات اإلدارية.
•م��درب إداري معتم��د م��ن جامع��ة
القاهرة.
•م��درب معتم��د ف��ي حق��وق امللكي��ة
الفكري��ة واملش��روعات الصغي��رة و
املتوس��طة ,املنظمة العاملية للملكية
الفكرية .WIPO
•م��درب دول��ي معتم��د م��ن املؤسس��ة
البريطانية للتدريب و التطوير.
•م��درب معتم��د م��ن املرك��ز الكن��دي,

مونتريال.
متيز من
•نال د .جابر ش��ـهادات تقدير و ّ
قبل العديد من الهيئات واملؤسس��ات
والش��ركات الكب��رى العامل��ة ف��ي
س��لطنة عم��ان والعدي��د م��ن الدول
العربية.
•عم��ل استش��اري ل��دى مرك��ز إتقان
لالستش��ارات االقتصادي��ة ودراس��ات
اجلدوى ,ثم مديرا ً تنفيذيا له
•حلق��ات إعالمية متنوعة ف��ي قنوات
متنوع��ة وآخره��ا تلفزي��ون س��لطنة
عمان للحديث عن إنش��اء املشروعات
اخلاص��ة وري��ادة األعم��ال والتخطيط
االستراتيجي والقيادة واملالية.
•مؤل��ف كتاب القائد املال��ي وفن اتخاذ
القرارات املالية -حتت الطباعة – معهد
اإلدارة العامة.
•مؤلف كتاب املمارسات املالية األفضل
لإلدارة املالية احلديثة – حتت الطباعة.
•مؤلف كتاب إعداد سيدات األعمال.
•ق��ام بتق��دمي ع��دد كبير م��ن البرامج
املالي��ة والتخطي��ط والقي��ادة عل��ى
ش��كل مش��اريع متواصل��ة وبرنامج
تدريبة داخل سلطنة عمان وخارجها.

