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مقدمة :
لكل إنســان أحالم و أهــداف عديدة في
شــتى أمور احلياة يطمــح لتحقيقها و
يســعى ليراها ُمنجزه على أرض الواقع
 ،و حتــى نحققها بنجــاح ال بُد أن نقوم
بصياغتهــا و إعدادها بطريقة سلســة
و واضحة لتســهل لنا الوصول و تربطنا
عمل ناجح
بتحقيق ما نصبوا إليه  ،و أي ٍ
ال بُد له من خطة عمــل ،وهي اخلطوات
التــي يُبنــى عليها عمل مــا ،ويجب أن
تطبق بأســلوب منظم ودقيق ،لتحقيق
الهدف الرئيســي منها .وتساعد ُخطة
العمــل على النهــوض في واقــع بيئة
العمل املرتبطة فيه ،وتعمل على توجيه
املوظفي بالطريقة الصحيحة ،لتطبيق
ّ
جميع املهام املطلوبــة منهم ،كما أنها
الهامة ،والتي
تعتبــر من األمور اإلداريــة
ّ
كلما كانت مكتوبــة بطريقة صحيحة
ومدروسة بشــكل جيد ،ساهم ذلك في
جناح العمل املرتبط بها.
الهدف العام :
يهــدف هــذا البرنامــج إلى إكســاب
املشــاركني املهــارات التطبيقية لوضع
األهداف الذكية.

موضوعات الحلقة :
أن يتمكن املشــاركون عنــد انتهاء احللقة
التطبيقية مما يلي:
 ӡ ӡمعرفــة املهــارات التطبيقية لوضع
األهداف الذكيــة ،وتزويدهم باملعارف
الالزمة لتحقيق تلك األهداف.
 ӡ ӡالتعرف على كيفية صياغة املبادرات
واألنشــطة التي حتقق تلك األهداف،
وصياغتهــا بشــكل خطــة عمــل
تنفيذية.
األهداف التفصيلية :
 7 7ما هو الهدف بشــكل عــام؟ و ما هو
الهدف الذكي؟
 7 7اخلصائص األساســية التي يجب أن
تتوفر في الهدف املثالي.
 7 7أهميــة وجود األهــداف وأهمية وضع
إطار زمني لها.
 7 7كيف حتقــق أهدافك؟ وكيف تخطط
لتنفيذها؟
 7 7اخلطــوات العمليــة الــازم اتباعها
لتحقيق األهداف.
 7 7أفضل طريقة لصياغة الهدف.
 7 7املبادرات و األنشطة لتحقيق األهداف.
 7 7مؤشــرات قيــاس األداء ،ماهيتهــا
وأنواعها و مكوناتها ،وكيفية وضعها.
 7 7كيفيــة تفريــغ األهــداف ومبادرتها
ومؤشراتها في خطة عمل تنفيذية.
 7 7متارين وتطبيقات عملية. .

الفئة المستهدفة :
جميع فئات اإلدارة الوســطى من مديرين
ومســاعديهم ورؤساء األقسام العاملني
باجلهــاز اإلداري للدولة ،وكذلك العاملني
بالقطاع اخلاص.
مدة الحلقة التطبيقية :
(  ) 12ســاعة تدريبيــة موزعة على ( ) 3
أيام  ،بواقع (  ) 4ساعات يومياً.
التكلفة المالية :
« « ٢٠٠ريــال 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:

الدكتور  /جميل جودت حسونه أبو العينين

املؤهالت العلمية:

« «دكتوراه إدارة أعمال.
« «دبلوم مقيم التميز املركز العاملي للتميز
املؤسسي (.)ADICOE
« «دبلوم تدريب مهنــي (مركز  VTCاألونروا
باألمم املتحدة.) .
اخلبرات العملية:

«
«
«

«
«
«
«
«
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«خبيــر تدريب ـ معهــد اإلدارة العامة ـ
مسقط في تاريخه.
«خبير إدارة وتدريب دولي ـ حكومة دبي.
«عميــد أكادمييــة اإلدارة والسياســة
للدراسات العليا.
« مديــر عــام املعهد املعتمــد للتدريب
واالستشارات اإلدارية ـ دبي
«خبيــر تخطيــط اســتراتيجي ومتيــز
مؤسســي/خبير إدارة وتدريب ـ معهد
التدريب والدراسات القضائية ـ اإلمارات.
«خبيــر إدارة وتدريب ـ معهــد التنمية
اإلدارية ـ اإلمارات.
«مستشار تنمية بشرية باملنظمة العربية
للتنمية اإلدارية ـ جامعة الدول العربية.
«مدير جامعة القدس املفتحة فرعي دبي
وأبو ظبي.
« أستاذ بعدد من اجلامعات العربية.
« مدير تطوير وتدريب ـ مجموعة شركات
فالكون باك ـ اإلمارات.
«مقيــم معتمــد جلوائز التميــز احمللية
والدولية من EFQM
«اإلنتاج العلمي :لديه العديد من املؤلفات

واألبحاث املنشورة.

جوائز دولية:

« «حاصل على جائزة ولقب فارس اجلودة
في التدريب االستراتيجي من املنظمة
العاملية للجودة.
« «حاصل علــى لقب فــارس رعاية ذوي
االحتياجات اخلاصة  ،املنظمة العربية
للمعوقني ـ جامعة الدول العربية.

برامج تلفزيونية وإذاعية
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«اشترك بالعديد من البرامج التلفزيونية
علــى بعــض القنــوات الفضائيــة،
واإلذاعية ،منها على سبيل املثال :
«قنــاة إنفينيتــي الفضائيــة ـ دبي ،
البرنامج األسبوع زعالن له.
«قناة أبو ظبي الفضائية  ،برامج إخبارية.
« قناة دبي الفضائية  ،برامج ثقافية.
« قناة الشــارقة الفضائية  ،الشــارقة
البرنامج األسبوعي «رسالة دكتوراه»
« قنــاة األقصى الفضائيــة  ،البرنامج
اليومي «نسيم األقصى».
«قنــاة عجمــان الفضائيــة ـ برامــج
جماهيرية.
«إذاعة األقصى  ،برنامج في استضافتهم.
« إذاعة الفجيرة  ،عدد من البرامج.

