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مقدمة :
يحتاج كل فرد الــى معرفة كيفية إدارة
احلوار وقيادة املناقشــات فــي كثير من
جوانب احلياة أثناء دراسته ومجال عمله
ومع أصدقاءه؛ فال يستطيع الفرد أن يكون
متميزا ً فــي دراســته أو أن يحصل على
ترقيات إدارية هامة في مجال عمله أو أن
يكون قائدا ً في محيط أصدقاءه بدون تلك
املهارة الهامة  ..األشخاص الذين يسعون
للفوز مبا يريــدون يحاولون جاهدين إتقان
فن احلوار ،وجعله مهارة من املهارات التي
يتميزون بها.
الهدف العام :
يهــدف هــذا البرنامــج إلى اكســاب
املشــاركني املعارف الفكريــة و العلمية
مبفهوم احلوار الذكي في العمل الوظيفي.
األهداف التفصيلية :
7 7اكساب املشــاركني املعارف الفكرية
والعلمية مبفهوم احلــوار الذكي في
العمل الوظيفي.
 7 7اكساب املشاركني قواعد و أساليب
احلــوار الهادف فــي أداء فريق العمل
الوظيفي.
 7 7تزويد املشــاركني باملهارات والطرق
التي تؤثــر ايجابيا ً فــي تفعيل لغة
احلوار الشخصي في اجناز املهام بروح
الفريق الواحد.

موضوعات الحلقة :
 遏 遏احلــوار بــن املاهيــة واألهمية(لغة
اخلطاب).
遏 遏العمل الفرقــي الوظيفي ولغة احلوار
املتميز
 遏 遏حلظات الصــدق وتأثيرها على فاعلية
احلوار الفرقي.
 遏 遏تفعيل اللغة غيــر اللفظية في إدارة
احلوار و النقاش.
遏 遏كيفيــة تفعيل لغة احلــوار مع أمناط
الشخصيات في فريق العمل.
الفئة المستهدفة :
يســتهدف بشــكل عــام كل الذين لهم
اهتمام باجلوانــب االبتكارية واالبداعية في
تطوير األداء املؤسسي ،وبشكل خاص من
لديهم اهتمــام بأمور التطوير والتخطيط
واتخاذ القرار.
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:
براق كمال النعيمي
دُ.

يعمل في حقل اإلدارة العامة ومنهجيات
التنمية والتطوير اإلداري منذ عام 1975م
وللوقت احلالي ووفق اآلتي :
7 7التدريــس اجلامعــي فــي اجلامعات
والكليات واملعاهــد (جامعة بغداد،
اجلامعة املستنصرية ،كلية املنصور
اجلامعية ،املركز األوروبي العربي دولة
االمارات العربية املتحدة ).
7 7التدريــب اإلداري االحترافــي بإجازة
(دبلوم تدريــب مدربني جامعة جنوب
كاليفورنيا  /امريــكا ) ( مدرب أقد ِّم
املركز القومي لالستشارات والتطوير
اإلداري  /جمهورية العراق ) ( ،محاضر
أول معهــد اإلدارة العامة ســلطنة
عٌمان منذ عام  2003م ولألن ).
 7 7تقدمي االستشــارات والنظم ( تقدمي
اخلدمــة االستشــارية للعديــد من
وزارات ووحــدات اجلهاز اإلداري للدولة
وقطاع األعمــال داخل الســلطنة

وخارجها في مجاالت اإلدارة والنظم
واعداد الهيــاكل التنظيمية وأدلة
الوصف الوظيفي وتبسيط اجراءات
العمل وغيرها في مجاالت التنمية
اإلدارية.
7 7تقدمي البحــوث والدراســات وأدلة
وأوراق العمل منها :الدليل التدريبي
للمدربني واملتدربني في إعداد دراسة
تبســيط االجراءات ،مؤلف قراءات
إداريــة معاصــرة فــي أوراق عمل
مختــارة ،مؤلف في تنميــة املوارد
البشــرية ،وما يقارب من ( )50ورقة
عمل ومقالة منشــورة في دوريات
محكمة وأوراق عمــل مقدمة في
مؤمتــرات ونــدوات ولقــاءات عمل
علمية داخل وخارج السلطنة.

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.

