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مقدمة :
تُشــكل املعلومات الركيزة األساســية
ألي مؤسســة ،ملا متثله من سياســات
وأهداف وخطط لهذه املؤسسات .ونحن
اليوم في عصــر التكنولوجيا والرقمية
أصبحت وسائل التقنية احلديثة مبختلف
أنواعها تشكل تهديدا ً حقيقا ً لتسريب
معلوماتنا؛ من أجل ذلك ظهر ما يعرف بـ
« أمن املعلومات «.
وانطالقا من األهمية الكبرى التي متثلها
الوثائق في سير العمل اإلداري ،كان لزاما ً
على اجلهات احلكومية عدم إغفال أهمية
هذا اجلانب (الورقي) بحكم طبيعة العمل
اإلداري فــي الدولــة والــذي يعتمد على
التعامل الورقي في مؤسساته؛ فكان من
الواجب إيالء هذا اجلانــب وعيا أمنيا في
التعامل معه ،إذا ما علمنا أن املوظف هو
الشخص املاسك لهذه الوثائق ،واملطلع
على هذه املعلومات.
الهدف العام :
يهدف هذا البرنامــج إلى معرفة الطرق
الصحيحــة فــي التعامل مــع الوثائق
الرسمية في ظل التقدم التكنولوجي.
األهداف التفصيلية :
7 7تنضيج أهمية الوثائق الرسمية لدى
املشاركني.
7 7تعزيز قيمة احلفــاظ على املعلومات
التي حتويها الوثائق احلكومية
7 7قدرة القادة في كل املســتويات على
تطوير وتوصيل رؤيتهم
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7التعرف علــى فوائــد تطبيق األمن
الشــخصي على الفرد ،واملؤسسة،
والوطن.
7تعريف املشــاركني بأســلوب اإلثارة
واالستدراج املســتخدم في احلصول
على املعلومات.
7تعزيز طرق تفــادي أســاليب اإلثارة
واالستدراج لدى املشاركني.
7توضيــح أثــر وســائل التواصــل
االجتماعي ودورها في تسريب الوثائق
واملعلومات.
7تعزيز الوعي األمني لدى املشــاركني
من خــال التعرف على آليات احلفاظ
على املعلومات..

موضوعات الحلقة :
遏 遏االفتتاح وتنمية روح الفريق
遏 遏تعريف مفهوم الوثائق الرسمية.
遏 遏أهمية الوثائق بالنسبة للمؤسسات
واألفراد.
遏 遏الوســائل احلديثــة إلدارة الوثائــق،
وحفظها.
遏 遏مفهوم أمن املنشأة وأثره على سرية
املعلومات والوثائق.
遏 遏مفهوم األمن الشــخصي ،وكيفية
تنميته.
遏 遏أثر التكنولوجيا على سرية املعلومات
والوثائق.
遏 遏أثر وسائل التواصل االجتماعي على
أمن املعلومات.

الفئة المستهدفة :
هــذا البرنامــج مصمــم للموظفــن
املطلعــون علــى املعلومــات والوثائــق
الرســمية املصنفــة بحكــم طبيعــة
عملهــم و للموظفــن املتعاملــون مع
الوثائــق الرســمية (إدارة الوثائق ،حفظ
الوثائق ،أرشفة الوثائق).
مدة الحلقة التطبيقية :
(  ) 25ســاعة تدريبيــة موزعة على ( ) 5
أيام  ،بواقع (  ) 5ساعات 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:
أ .سليمان بن صالح بن سعيد الراشدي

الخبرات:

遏 遏مختــص فــي مجــال إدارة الوثائق
واحملفوظات 2010 :حتى اآلن.
遏 遏محاضر بكلية الشــرق األوســط،
بسلطنة عُ مان ،خالل العام األكادميي
2014 -2013م.
遏 遏مدرب وثائــق ومحفوظات وســرية
معلومات 2014 :حتى اآلن.
遏 遏مدرب محترف مــن املعهد الكندي:
2017حتى اآلن.
遏 遏مدرب معتمد من األكادميية الدولية
للتدريــب والتطويــر ()INTRAC
البريطانية 2017 :حتى اآلن.

المؤهالت العلمية :

 : 2015遏 遏مقيد بجامعة نزوى ،للحصول
علــى درجــة املاجســتير ،تخصص
الدراسات اللغوية العربية.
 :2013 遏 遏بكالوريــوس العلوم في إدارة
الوثائــق واحملفوظات  /كلية الشــرق
األوسط ،سلطنة عُ مان.
 : 2010 遏 遏دبلوم التصــرف في الوثائق/
جامعة منوبة ،اجلمهورية التونسية.

العضويات التدريبية:

遏 遏نــادي الوســيلة احلديثــة خلدمات
التدريب ،منذ 2018/5/9م.
遏 遏أكادمييــة النــور الدوليــة للتدريب
والتنمية البشــرية وإعــداد القادة
(ماليزيا  -مصر) ،منذ 2018/8/13م.

遏 遏تقــدمي مجموعــة مــن البرامــج
التدريبية في مجال أهمية الوثائق
وأمن وســرية املعلومات ،وبعضها
في التفكيــر اإلبداعي ،وهي كاآلتي
حسب األحدث:
遏 遏الوثائــق الرســمية  :أهميتهــا
واحملافظــة عليهــا ملوظفــي وزارة
التعليم العالي 2018/9/19م.
-2遏 遏التفكيــر اإلبداعــي بالقبعــات
الســت موظفــي وزارة التنميــة
االجتماعية 2018/9/10م .
( 遏 遏مركز رعاية الطفولة)
遏 遏ورشــة التفكيــر واإلبــداع فريــق
فأسقيناكموه التطوعي 2018/8/18م
遏 遏التفكير اإلبداعي بالقبعات الست
الباحثني عن عمل2018/4/21 – 20م
遏 遏األمن الشخصي للمعلومات ملكتب
التخطيط اإلداري 2017/5/16-14م
遏 遏أهمية الوثائق الرســمية وكيفية
احملافظة علــى ســرية املعلومات
األمانة العامة جمللس الوزراء -9/21
2014/10/14م

