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مقدمة :
بناء اإلنســان اصبح عبــارة عن خطوات
عمل ونظــام متكامل تصــل في نهاية
املطاف ألنتاج انســان أفضل لنفســه
وأســرته ومجتمعه ومؤسســته وذلك
من خالل إدارة الــذات وتطويرها  ،كما أن
عملية بناء اإلنســان لنفسه هي عملية
منظمة حتتــاج الى فتــرة زمنية طويلة
لتصل في النهاية الى إنسان ناجح لديه
مهارات قادر على استخدامها في حياته
العملية واليومية  ،فعملية بناء اإلنسان
هي اشــبه ببناء األوطــان تأخذ فترة من
الزمن لكن في النهاية تصل الى إنســان
قادر علــى أن يخدم اســرته ومجتمعه
ومؤسسته.
ان اكتشــاف الذات قد يحتــاج الى فترة
زمنية قد تستغرق سنة او سنتني لكن
في نهاية املطاف وبعد اكتشــاف الذات
وتوجهاتها ستكون أفضل واكثر سعادة
وذلك مــن خــال تركيــز كل الطاقات
واجلهود فــي ذلك االجتــاه لتكون نقطة
حتول وتبدأ برحلة أكتشاف الذات  ،فلكل
أنسان في احلياة نقطة حتول تؤدي به الى
التغير بشــكل جزيء تدريجيا ً تنعكس
على أفكاره وأفعاله وشــخصيته والذي
بــدوره ينعكــس على مؤسســته التي
ينتمي إليها.
الهدف العام :
يهدف هــذا البرنامج إلــى صقل وتعزيز
وتنمية مهارة املشــاركني في إدارة الذات
وانعكاسه على منظماتهم
األهداف التفصيلية :
أن يتمكن املشــاركون عند انتهاء احللقة
التطبيقية مما يلي:
7 7التعرف على ماهية إدارة الذات.
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7ممارســة إدارة الذات من خــال إطالق
القدرات وانعكاس ذلك على الوظيفة
واملؤسسة.
7كيفيــة حتديد األهداف ورســمها في
املؤسسة احلكومية من خالل املوظف.
7ممارســة إدارة الذات مــن خالل مهارات
متعددة في املؤسسة احلكومية
 7تنمية العادات الفعالة في إدارة الذات
وأثر ذلك على املوظف ومؤسسته.

موضوعات الحلقة :
遏 遏ماهية وأهمية إدارة الذات.
遏 遏كيــف تطلــق قدراتك نحــو األهداف
املؤسسية والشخصية.
 遏 遏حتديد األهداف الشخصية والعملية.
 遏 遏األساليب احلديثة في إدارة الذات.
 遏 遏كيف تنمــي عاداتك الفعالة في إدارة
الذات.
 遏 遏تنمية التفكير اإليجابي لدى املوظف.
الفئة المستهدفة :
جميع العاملني في املؤسســات احلكومية
في مختلف التخصصات.
مدة الحلقة التطبيقية :
(  ) 20ساعة تدريبية موزعة على (  ) 5أيام،
بواقع (  ) 4ساعات يومياً.
التكلفة المالية :
« « ٢٠٠ريــال للفــرد ( .عند ترشــيح 3
مشاركني سيتم منح مقعد مجاني).
« «تشــتمل التكلفــة أدبيــات احللقة
( كملــف املتــدرب واملــادة العلمية
والشهادة ) واإلفطار.
« «يحصل املشــارك بعــد نهاية احللقة
على شهادة معتمدة من معهد اإلدارة
العامة.

ملخص السيرة الذاتية:
د .خميس بن زايد الكليبي
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7ماجستير في اإلدارة العامة.
7دكتوراة في إدارة املوارد البشرية.
7عمل مديرا ً إلدارة الشؤون اإلدارية واملالية.
7عمل كمديرإلدارة املعلومات اإلدارية.
7عمل مديرا ُ إلدارة البحوث.
7عمل كمحاضر أول.
7عمل كمدير التحرير لدورية اإلداري.
7يعمل حاليا ً كخبير ومدير مركز التطوير والتعلم مبعهد اإلدارة العامة.
7قدم العديد من احملاضرات والبرامج وأوراق العمل في مجال اإلدارة وإدارة املوارد البشرية
وتنمية الذات وريادة األعمال داخل وخارج السلطنة.
7ساهم في العديد من اإلستشارات اإلدارية في عدد من األجهزة احلكومية
7ساهم في بعض البرامج التلفزيونية واإلذاعية.

