
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 برعاية

 و ضمن سلسلة تنمية المهارات االدارية و القيادية  لمنسوبي القطاع الخيري 

  :بعنوان يعقد البرنامج التدريبي االول  

http://iatcd.com 

 صنعاء  -في مدينة

http://iatcd.com/


تنمية المهارات اإلدارية 

واإلشرافية لإلداريين والمدراء 

 التنفيذيين في القطاع الخيري
  /وتنفيذ إعداد 

 محمد ناجي عطية .د  
 اخصائي إدارة الموارد البشرية والبناء المؤسسي والتخطيط االستراتيجي

 (القاهرة)والتدريب العربي لالستشارات  البوردمدرب مدربين معتمد من 

العربي لالستشارات  البوردبمشاركة نخبة من المدربين المعتمدين من 

 (اليمن مكتب )والتدريب 

 2013/ ابريل  - 1434جمادى األولى   -صنعاء  

 دبلوم



 استيعاب أسس حل المشكالت ومبادئ

 اتخاذ القرارات

اتقان مهارة إعداد التقارير المتخصصة 

 استيعاب مبادئ العالقات العامة

 وتطبيق ذلك في العمل الخيري 

 استيعاب  وممارسة مبادئ االتصال

 الفعال 

استيعاب مبادئ االدارة المالية للمدراء 

 ادراك مفاهيم وأهمية اإلعالم في

 التسويق الخيري

 اتقان مهارات  تنمية الموارد المالية

 والتسويق الخيري

 استيعاب األسس والمبادئ األساسية

 إلدارة األعمال

 االسس العلمية والعملية لصياغة

 .األهداف

 استيعاب مبادئ التخطيط والتدريب

 على وضع خطة عملية

 استيعاب مبادئ التنظيم االداري

 والهيكل التنظيمي

 اتقان مهارات التفويض واإلدارة

 باألهداف

اتقان مهارات التوجيه و التحفيز. 

استيعاب مبادئ الرقابة واإلشراف. 

تصميم معايير تقييم األداء. 

إدارة االجتماعات الفعالة. 

 

 :على بعد االنتهاء من البرنامج يتوقع أن يكون المشاركون قادرين 



 الالربحيةالقطاع الخيري والمؤسسات  منسوبو

 

المدراء التنفيذيون 

رؤساء األقسام 

 المشرفون 

المرشحون للوظائف اإلشرافية 

اإلداريون 

 



 أسس حل المشكالت واتخاذ

 القرارات

 مهارات إعداد التقارير

 المتخصصة

مبادئ العالقات العامة 

مبادئ وأساليب االتصال الفعال. 

مبادئ االدارة المالية للمدراء 

اإلعالم للتسويق الخيري 

 مهارات  تنمية الموارد المالية

 والتسويق الخيري

أسس ومبادئ إدارة األعمال 

مهارات صياغة األهداف. 

مهارات التخطيط وصياغة الخطط 

مهارات التنظيم والهيكل التنظيمي 

 مهارات التفويض واإلدارة

 باألهداف

مهارات التوجيه و التحفيز. 

مبادئ الرقابة واإلشراف. 

 تصميم وتنفيذ معايير تقييم األداء

 .إدارة االجتماعات الفعالة

 

 



 ايام مكثفة 10الفترة 

 

 2013/ 4/ 15االثنين  الى   2013/ 4/ 6السبت  من 

 

 الفترة المسائية 

و بعض االيام الفترة الصباحية 



80 ساعة تدريبية 

مبادئ نظرية وتطبيقات عملية مكثفة 

 البوردمدربون أكفاء دكتوراه وماجستير وبكالوريوس معتمدين من 

 العربي لالستشارات والتدريب

 حقيبة تدريبية متكاملة تشمل المادة التدريبية مع قرص مدمج 

 (القاهرة)واالستشارات شهادة من األكاديمية الدولية للتدريب 

http://iatcd.com  

 

http://iatcd.com/


 من عدد ساعات البرنامج%  80حضور 

المشاركة في كافة االنشطة والتدريبات العملية 

وما عداها يمنح المشارك شهادة مشاركة 

 
 فقط$    250/ البرنامج رسوم 

 شارك معنا لتساهم في رسم مستقبل أفضل

 736578037/  البرنامج للتواصل مع منسق 


