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مقدمة

معظم الضغوط التي يعاني منها الناس
ناجتة عن وضعهم اللتزامات على انفسهم
من دون التفكير بالعوائد التي سيحصلون
عليها  ،او قيامهم بأنشطة من دون التفكير
بالنتائج التي تترتب عليها .وكما يقول خبير
االدارة بتير دراكر( ال يوجد شئ عدمي الفائدة
مثل القيام بكفاءة مبا ال ينبغي القيام به
على االطالق)
وعلية فإن البرنامج سيركز على املوضوعات
اآلتية:
التحول من التركيز على االنشطة الى
التركيز على النتائج ،ومن اجناز االشياء الى
ادارة االفعال ذات العوائد اجملدية
حتديد االهداف واملهام التي جتسد الفاعلية
الشخصية من خالل التمييز بني العمل
غير اجملدي والعمل اجليد والعمل العظيم
طبقا للقيم الشخصية واملؤسسية ومبدأ
الوجوب والقدرة والرغبة.
ترتيب املهام طبقا لقانون االولويات والعمل
مببدأ القليل ياتي بالكثيرمن خالل استعراض
عشرة قواعد موجهة للتركيز على النتائج
وليس العمل من اجل البقاء..

هدف العام

تنمية قدرات املشاركني و متكينهم في قيادة
الذات و التركيز على النتائج

الأهداف التف�صيلية

أن يتمكن املشاركون عند انتهاء احللقة
التطبيقية مما يلي:

9 9كيفية حتديد العم��ل غير اجملدي من

العمل اجليد والعمل العظيم
9 9كيفي��ة العم��ل طبقا مل��ا هو مهم
وليس ملا هو ملح
9 9كيفية ممارس��ة القواعد العشر في
التركيز على النتائج
مو�ضوعات احللقة
9 9هل نحن نركز على فعل األش��ياء أم
حتقيق اإلجناز؟
9 9هل نحن منارس إدارة األنشطة أم إدارة
النتائج؟
9 9كي��ف نح��دد العمل غي��ر اجملدي من
العمل اجليد والعمل العظيم؟
9 9كيف نعمل طبقا ملا هو مهم وليس
ملا هو ملح ( قانون األولويات)؟
9 9كي��ف من��ارس القواع��د العش��ر في
التركيز على النتائج؟
الفئة امل�ستهدفة

موظفو أجهزة الوحدات احلكومية و القطاع
اخلاص في مختلف املستويات اإلدارية.

مدة احللقة التطبيقية
(  ) 12س��اعة تدريبي��ة موزع��ة على ( ) 3
أيام  ،بواقع (  ) 4ساعات يومياً.

التكلفة املالية
 2009 9ري��ال للف��رد ( .عن��د ترش��يح
 3مش��اركني س��يتم من��ح مقع��د
مجاني)
9 9تش��تمل التكلف��ة أدبي��ات احللق��ة
( كمل��ف املت��درب وامل��ادة العلمي��ة
والشهادة ) واإلفطار.
9 9يحصل املش��ارك بع��د نهاية احللقة
عل��ى ش��هادة معتمدة م��ن معهد
اإلدارة العامة.

سنوات سلطنة عمن مسقط.

امل�ؤلفات:
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ملخ�ص ال�سرية الذاتية
د .حممد �صدام

-3

املؤهل العلمي :ماجستير في اإلدارة العامة /
جامعة بتسبرغ/أمريكا 1983 /
شهادة تخصصية في اإلدارة املالية /جامعة
بتسبرغ/أمريكا 1983 /
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الوظائف
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في مجال التدريب واالستشارات
• محاضر وخبير مارس مهام التدريب
واالستشارات ملدة تتجاوز  30سنة
في العديد من املؤسسات احلكومية
ومؤسسات القطاع اخلاص ومراكز
التدريب في العراق وبعض الدول العربية.
• خبير تنمية املوارد البشرية في املؤسسة
العامة للمناطق الصناعية ملدة ()5
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تأليف العديد من الكتب والبحوث
والدراسات في مجال القيادة واإلدارة
وتنمية وتطوير الشخصية  .أهمها:
( )2017حبات من التمر للقادة واملديرين
واالفراد االكثر متيزا وجناحا .مسقط .بيت
الغشام للصحافة والنشر والترجمة
واالعالن.
( .)2010املبادئ العشرة للفوز في قيادة
وادارة االخرين .مسقط .مؤسسة
عمان للصحافة والنشر واإلعالن.،
( .)2008من عظمة الشخصية إلى
عظمة القيادة .مسقط .مؤسسة
عمان للصحافة والنشر واإلعالن.
( .)2008الطاووس في أرض البطاريق.
ترجمة .سلطنة عمان :مؤسسة عمان
للطباعة والنشر واإلعالن.
( .)2008قوة اإلدارة باألخالق .ترجمة..
مؤسسة عمان
سلطنة عمان:
للطباعة والنشر واإلعالن.
( .)2003احلكومة اإللكترونية وإمكانيات
تطبيقها في سلطنة عمان . .سلطنة
عمان :معهد اإلدارة العامة.
( .)1998إدارة األزمات :مفاهيم
وتطبيقات عملية ..طرابلس /ليبيا:
املعهد الوطني لإلدارة

