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مقدمة

الأهداف التف�صيلية

األفكار هي هواجس عند كثير من الناس

9 9التع��رف على ما ه��ي الفكرة وكيف

 ،وهن��اك الكثير م��ن األف��كار التي ميكن
حتويلها إل��ى خطط وبرام��ج عمل  ،ومن
ث��م إلى فرص ميك��ن اغتنامها  ،لكن هذه
األفكار وعل��ى أهميتها وتنوعها وكثرتها
إال أنها تبقى ب�لا قيمة إذا لم تتحول إلى
خطط وبرام��ج عمل ومن ث��م إلى فرص
حقيقية  ،وإلى واقع ميكن تستثمره .كثير
م��ن الناس لديهم مجموع��ة من األفكار
الرائعة  ،والسؤال الذي يطرح نفسه هل
متتلك اإلرادة والقدرة على حتقيق ذلك؟

تبدأ.
9 9الت��درب على كيفية إنت��اج أكبر قدر
ممكن من األفكار.
9 9إج��راء اختبار لألف��كار للتعرف على
جناعة األفكار وإمكانية تطبيقها.
9 9التعرف على متطلبات حتويل الفكرة
إلى مشروع.
9 9إكتس��اب املعارف اخلاصة بالسمات
املطلوب توفرها في األهداف.
9 9التدرب على كيفية ترتيب األولويات.
9 9التعرف عل��ى التخطي��ط وأهميته

هدف العام

وأهم فوائده ومعايره.

يه��دف ه��ذا البرنام��ج إل��ى تعري��ف

9 9الت��درب عل��ى كيفية رس��م وإعداد

املش��اركني على ما ه��ي الفكرة وكيفية

خط��ة زمني��ة وعملي��ة لتطبي��ق

توليدها ومن ثم العناية بها وحتويلها إلى

الفكرة.

خطط وبرامج عم��ل ميكن أن تطبق على
أرض الواقع.

مو�ضوعات احللقة
9 9احملور ماهية الفكرة وكيف تبدأ.
9 9كيفي��ة إنت��اج أكب��ر ق��در ممكن من
األفكار.

مدة احللقة التطبيقية
(  ) 20س��اعة تدريبية موزعة على ( ) 5
أيام  ،بواقع (  ) 4ساعات يومياً.

9 9الفرق بني املهارة والتفكير.
9 9معاجلة األفكار وكيفية اختبار جناعة
فكرتك وإمكانية تطبيقها.

تاريخ االنعقاد

9 9متطلبات حتويل الفكرة إلى مشروع.

خ�لال الفت��رة 2017/3/23-19م  ،م��ن

9 9األهداف تعريفها وأنواعها.

الساعة  8صباحا ً إلى الساعة  12ظهراً.

9 9السمات املطلوبة في األهداف.
9 9األولوي��ات وتصنيفه��ا  ،وكيفي��ة
ترتيبها.
9 9مفهوم التخطيط وأهميته وفوائده.
9 9معايي��ر

التخطي��ط

الس��ليم

وخطواته.
9 9رس��م وإعداد خطة زمني��ة وعملية
لتطبيق الفكرة.

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.

الفئة امل�ستهدفة

9 9يحصل املش��ارك بعد نهاية احللقة

املوظفون و رؤساء األقسام و مدراء الدوائر

عل��ى ش��هادة م��ن معه��د اإلدارة

الذين يتطل��ب عملهم حتويل األفكار إلى

العامة .

خطط و برامج عمل.

ملخ�ص ال�سرية الذاتية:

الدكتور  /جميل جودت
حسونه أبو العينني
•دكتوراه إدارة أعمال.
•دبلوم مقيم التميز املركز العاملي للتميز
املؤسسي (.)ADICOE
•دبل��وم تدريب مهني (مرك��ز  VTCالتابع
لوكالة األنروا باألمم املتحدة.) .
•اخلبرات العملية
•حاليا ً خبير تدريب ـ معهد اإلدارة العامة
ـ مسقط
•خبير إدارة وتدريب دولي ـ حكومة دبي.
•عمي��د أكادميي��ة اإلدارة والسياس��ية
للدراسات العليا.
•خبي��ر تخطي��ط إس��تراتيجي ومتي��ز
مؤسس��ي/خبير إدارة وتدري��ب ـ معهد
التدري��ب والدراس��ات القضائية (هيئة
حكومية احتادية ) ـ اإلمارات.
•خبي��ر إدارة وتدري��ب ـ معه��د التنمي��ة
اإلداري��ة ـ اإلم��ارات ( هيئ��ة حكومي��ة
احتادية ).
•مستش��ار تنمي��ة بش��رية باملنظم��ة
العربية للتنمية اإلدارية ـ جامعة الدول
العربية ( املقر اإلقليمي بالشارقة ).
•مدير جامعة القدس املفتحة فرعي دبي
وأبو ظبي.
•أستاذ بعدد من اجلامعات العربية.
•مدير تطوير وتدريب ـ مجموعة شركات
فالكون باك ـ اإلمارات.
•مقي��م معتم��د جلوائ��ز التمي��ز احمللية
والدولية من EFQM
•ل��ه العدي��د م��ن املؤلف��ات واألبح��اث
املنشورة.
•جوائز دولية
•حاص��ل على جائزة ولقب ف��ارس اجلودة

ف��ي التدري��ب اإلس��تراتيجي م��ن
منظم��ة األي��زو العاملية  ،وه��و اللقب
الذي مينح س��نويا ً لعشرين شخصية
متميزة على مس��توى العالم العربي
 ،ف��ي اجمل��االت العلمية  ،والسياس��ية
 ،واالجتماعي��ة  ،اإلنس��انية واألدبي��ة ،
واالقتصادية وغيرها.
•حاص��ل على لقب ف��ارس رعاي��ة ذوي
االحتياجات اخلاصة  ،املنظمة العربية
للمعوق�ين ـ جامع��ة ال��دول ال��دول
العربي��ة  ،دب��ي دولة اإلم��ارات العربية
املتحدة.
•برامج تلفزيونية وإذاعية
•اش��ترك بالعدي��د م��ن البرام��ج
التلفزيوني��ة عل��ى بع��ض القن��وات
الفضائية  ،واإلذاعية  ،أذكر منها على
سبيل املثال :
•قن��اة إنفنيت��ي الفضائي��ة ـ دب��ي ،
البرنامج األسبوع زعالن له.
•قن��اة أب��و ظب��ي الفضائي��ة  ،برام��ج
إخباري��ة .قن��اة الش��ارقة الفضائية ،
برامج إخبارية  ،وأخرى ثقافية.
•قن��اة األقص��ى الفضائي��ة  ،برنام��ج
نسيم األقصى.
•قن��اة عجم��ان الفضائي��ة ـ برام��ج
جماهيرية.
•إذاع��ة األقص��ى  ،برنام��ج ف��ي
استضافتهم.
•إذاعة الفجيرة  ،عدد من البرامج.

