
الوظيفيالتميز واالبداع قيم 

Professionalism Work Values

البرنامج 
التدريبي

اللغة العربية لغة البرنامج 

ساعة15 مدة 
البرنامج                    

.التغيير الذاتي نحو االفضل•

.القدرة على التحكم بالموقف بما يخدم العمل•

.التمكن من مهارات مميزة في العمل والحياة الشخصية•

.امتالك التاثير في اآلخرين على مختلف شخصياتهم•

.االبداع واالبتكار في تطوير حلول في بيئة العمل•
المرونة الوصول لالهداف وتحقيق االنجازات•

اهداف البرنامج          

:  المواضيع الرئيسية للبرنامج ما يليتتضمن 

قيمة المسئولية الذاتية: القيمة األولى

قيمة التعلم والتطوير الذاتي المستمر: القيمة الثانية

قيمة احترام الوقت واالنضباط الذاتي: القيمة الثالثة

قيمة التعاون والعمل مع فرق العمل : القيمة الرابعة

قيمة االلتزام بالجودة والدقة والتنظيم : القيمة الخامسة

قيمة االبتكار والمبادرة والتجريب: القيمة السادسة

قيمة اإلخالص والوالء للمنظمة : القيمة السابعة

واتمام المهامالمثابرة واالنجاز : القيمة الثامنة

قيمة احترام الرؤساء والزمالء والثقة فيهم : القيمة التاسعة

قيمة التخطيط والمتابعة وااللتزام بهما : القيمة العاشرة

محتويات 

البرنامج      



:  البرنامج، يكون المشاركين قادرين على نهاية

ادارك اهمية المسؤولية الذاتية وكيف يتم العمل•

وفق هذه القيمة

يصبح المتدرب قادر على التعلم الذاتي واتقان •

استراتيجيات تطوير الذات المستمرة

يبدأ المتدرب قادر على ادارة االولويات وادارة المهام •

.وفقا للوقت المتاح 

يدرك المتدرب كيفية العمل الجماعي وما هي •

.معايير نجاح العمل الجماعي

يبدأ المتدرب بالعمل وفقا النظمة الجودة •

يفهم المتدرب آليات التفكير االبداعي ويعكسها•

.على انجازه للعمل 

يتقن المتدرب عملية المثابرة واهمية االنجاز•

يتقن ما هي مبادىء احترام الرؤساء •

سيتمكن بعد الدورة كل مشار من تنفيذ عمله •

.وفق التخطيط والتنظيم والرقابة والمتابعة

التعلم مخرجات 



جمیع العاملین باألقسام وإدارات المؤسسة وجمیع•
رؤساء األقسام ومدراء اإلدارات ومن يرغب أن يكون ذو 

.شخصیة كاريزمیة
.من يتم تأھیله لشغل المناصب القیادية•
.طالب الجامعات والخريجین•
جمیع العاملین بإدارات العالقات العامة وإدارة الموارد•

ال البشرية والمتحدثین الرسمیین للمؤسسات ورج
.اإلعالم

االعمالاصحاب المشاريع ورواد •

الفئة المستهدفة 

Lectureالمحاضرات •

Group Discussionالحلقات النقاشیة •

Role Playingاالدوار التمثیلیة •

ة التمارين العملیة والتطبیقات المھاري•
Exercises

Cast Studyدراسة حاالت •

Short discussionالمناظرات القصیرة •

Presentationتقديم العروض •

االستقصاء االدراكي والتقییم •
Conception Surveys

 Video labفیديو  •

 Internationalدراسة نماذج عالمیة •

example .

/  المادة التدريبية 
التكنولوجيا المستخدمة
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