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مقدمة :
تعتبــر القــرارات جوهر العمليــة اإلدارية
واحملصلة النهائية لهــا .وتبرز أهمية اتباع
منهــج واضح في عملية حل املشــكالت
وصنع القرارات ،وكذلك عملية اتخاذ القرار
الرشــيد ومتابعته ومراقبــة نتائجه .وفي
ظل ما يشــهده العالم اليــوم من تطور
مضطرد ومتسارع تبرز أهمية تقدمي حلول
مبتكرة للمشكالت والتحديات التي تواجه
املؤسســة ،كما تظهر جليا أهمية تقدمي
هذه احللــول من خالل التفكيــر اجلماعي
املبنى على املشاركة وتبادل اآلراء.
الهدف العام :
يهدف البرنامج إلى اكساب املشاركني عدد
من االســتراتيجيات التي تطــور قدراتهم
في مجال حل املشــكالت واتخاذ القرارات
ابتكاريا.
األهداف التفصيلية :
أن يتمكن املشــاركون عند انتهاء احللقة
التطبيقية مما يلي:
7 7التعرف على مفهوم املشكلة وأبعادها
وأنواعها.
7 7توسعة مدارك املشاركني في ما يتعلق
بتشــخيص وحتليل وتعريف املشكالت
االدارية.
7 7اكساب املشاركني مهارة ايجاد احللول
االبتكارية ملعاجلة املشكالت االدارية.
7 7التعرف علــى مفهوم عمليــة اتخاذ
القرار ومراحلة.

موضوعات الحلقة :
7 7ماهية املشكالت وأنواعها وأصنافها.
7 7طــرق تشــخيص وحتليــل وتعريف
املشكالت االدارية.
7 7الطــرق االبتكارية حلل املشــكالت
االدارية
 7 7مفهوم عملية اتخاذ القرار ومراحلة.
الفئة المستهدفة :
جميع العاملني في املؤسســات و الدوائر
احلكومية.
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  /محمد العريمي
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 7الوظيفة احلالية محاضر أول وباحث
في مجال تطوير القدرات االبتكارية
مبعهد االدارة العامة.
 7رئيس قسم التعاون الدولي.
7املؤهالت العلمية
 7بكالوريــوس فــي ادارة االعمال من
جامعة السلطان قابوس1998 ،م.
 7ماجســتير فــي إدارة االعمــال من
جامعة كوينرالند(استراليا)2005 ،م.
 7دكتوراه في اإلدارة وسياسة التطوير
( موضوع البحث :القيادة التحويلية
وعالقتها بإبــداع املوظفني ) ،جامعة
مانشيستر ( بريطانيا )2012 ،م
 7دبلوم في البرمجة اللغوية العصبية
من جمعية مدربي البرمجة اللغوية
العصبيــة ،ومــن املعهــد الدولي
للتدريب واالستشارات2008 ،م.
 7مــدرب معتمــد من مركــز القيادة
واالدارة ببريطانيا2009 ،م.
 7ممــارس معتمد فــي برنامج الكورت
( )CoRTللتفكيــر مــن مركز ديبونو
بالشــرق االوسط وشــمال افريقيا،
2013م.

 7 7كوتــش ممــارس مــن MEDEX
 ،Internationalمسقط  6-2نوفمبر
2014م.
 7 7مشــارك فــي برنامــج الكفاءات
احلكوميــة ،معهــد االدارة العامة
وشــركة كفــاءة لتنميــة املوارد
البشرية ،سلطنة عمان  ،مسقط ،
 11اكتوبر 2015م  2 -مارس 2016م.
7 7مدرب معتمــد في ريــادة االعمال
واملشروعات الصغيرة و املتوسطة،
املعهد العربي للتخطيط بالكويت،
 6نوفمبر 1-ديسمبر 2016م.
املؤهالت العملية

 7 7محاضر أول مبعهد االدارة العامة من
عام 2012م ،و رئيس قسم التعاون
الدولي من عام 2014م حتى االن.
 7 7محاضر مبعهــد االدارة العامة من
عام 2006م وحتى 2012م.
 7 7مســاعد محاضــر مبعهــد االدارة
العامة من عام 1998م 2006 -م.

