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  الشيخالشيخ  رمضان حسنيرمضان حسني/ / الدكتورالدكتور

  إستشاري وخبري تطوير األداء املؤسسيإستشاري وخبري تطوير األداء املؤسسي

  متحــدث حتـفيزي وموجـه شخصـي ومهنــيمتحــدث حتـفيزي وموجـه شخصـي ومهنــي

  التخطيط االسرتاتيجي واملوارد البشرية التخطيط االسرتاتيجي واملوارد البشرية اري اري ــــإستشإستش

  مدرب وإستشاري ريادة وتطوير األعمالمدرب وإستشاري ريادة وتطوير األعمال

  باحث وكاتب يف فلسفة اإلدارةباحث وكاتب يف فلسفة اإلدارة

 

 

  
  

  

  البيانات الشخصيةالبيانات الشخصية
  

  

  

  الشيخالشيخ  رمضانرمضان  رمضان حسينرمضان حسين: :   ممــــــــــــــــــــــــــاإلساإلس

  مم31913191يونيو يونيو   3131: : الدالدــــالميالمي  تاريختاريخ

        9910099100        1091199910911999  ::  ُعمــانُعمــان  سلطنةسلطنة    ::الهواتفالهواتف  أرقامأرقام

  990990    9399010139993990101399  ::                      ررــــمصمص

  مصريمصري: :   ةةــــــــــــــــالجنسيالجنسي

  eellsshheeiikkhh..rraammaaddaann22@@ggmmaaiill..ccoomm        ::  بريد اإللكترونيبريد اإللكترونيالال

                                  ::            eellsshheeiikkhh..rraammaaddaann@@ggmmaaiill..ccoomm  

  RRaammaaddaannEEllsshheeiikkhh@@: : ررــــــالتويتــالتويتــ

  hhttttppss::////wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//DDrr..RRaammaaddaann..HHuussssiieenn..EEllsshheeiikkhh: :   الفيسبوكالفيسبوك
  
  

  

  املؤهالت العلمية املؤهالت العلمية 
  

التطوير التنظيمي ودوره في إحداث التغيير اإليجابي وأثره التطوير التنظيمي ودوره في إحداث التغيير اإليجابي وأثره ))  الفلسفة في إدارة األعمالالفلسفة في إدارة األعمال  دكتوراهدكتوراه   09330933

 ..، بريطانيا، بريطانيا((مؤسسي، دراسة تطبيقية على شركات االستثمار في ُعمانمؤسسي، دراسة تطبيقية على شركات االستثمار في ُعمانعلى فاعلية األداء العلى فاعلية األداء ال

استتتراتيجيات التتتدريث وأثرلتتا علتتى فاعليتتة أداء مستتؤولي التتتدريث استتتراتيجيات التتتدريث وأثرلتتا علتتى فاعليتتة أداء مستتؤولي التتتدريث ))  إدارة األعمتتالإدارة األعمتتال  ماجستتتيرماجستتتير      09990999

  ..، المملكة المتحدة، المملكة المتحدة((بالمنظمات، دراسة تطبيقية على المنظمات بسلطنة ُعمانبالمنظمات، دراسة تطبيقية على المنظمات بسلطنة ُعمان

جامعتتة عتتين جامعتتة عتتين ، ، واإلداريتتةواإلداريتتة  التعاونيتتةالتعاونيتتةهتتد العتتالي للدراستتات هتتد العتتالي للدراستتات ، المع، المعبكتتالوريوإ إدارة األعمتتالبكتتالوريوإ إدارة األعمتتال      09930993

  ..عام تراكمي جيد جدا  عام تراكمي جيد جدا    بتقديربتقديرشمس، شمس، 
  

  

  املؤهالت املهنيةاملؤهالت املهنية
  
  

  كـ مدرب معتمدكـ مدرب معتمد  حاصل على البورد األمريكيحاصل على البورد األمريكي    BBooaarrdd  ooff  IInntteerrnnaattiioonnaall  TTrraaiinniieerrss  --  AAmmeerriiccaa    

  محترفينمحترفينحاصل على شهادة خبير معتمد في االدارة والقيادة من البورد البريطاني للحاصل على شهادة خبير معتمد في االدارة والقيادة من البورد البريطاني لل  

   حاصل على العضوية المهنية من حاصل على العضوية المهنية منSSoocciieettyy  ffoorr  HHuummaann  RReessoouurrccee  MMaannaaggeemmeenntt  --  SSHHRRMM  

  حاصل على درجة الزمالة في اإلدارة من البورد البريطاني للمحترفينحاصل على درجة الزمالة في اإلدارة من البورد البريطاني للمحترفين  

   حاصل على اجتياز مدرب معتمد من حاصل على اجتياز مدرب معتمد منWWaallddeennbbuurrgg  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoolllleeggee    

  ة ببريطانيا ة ببريطانيا حاصل على العضوية المهنية من معهد االدارة والقيادحاصل على العضوية المهنية من معهد االدارة والقياد--IILLMM      

   حاصل على العضوية المهنية من الجمعية المصرية للموارد البشرية حاصل على العضوية المهنية من الجمعية المصرية للموارد البشرية--  EEHHRRMMAA  

   حاصل على العضوية المهنية من حاصل على العضوية المهنية منIInnssttiittuuttee  ooff  PPeerrssoonnnneell  aanndd  DDeevveellooppmmeenntt  ––  cciippdd  

   عضوا  مهنيا  في عضوا  مهنيا  في  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCaappiittaallss  FFoouunnddaattiioonn  ffoorr  TTrraaiinniinngg  &&  QQuuaalliittiinngg  
  

 السرية الذاتيةالسرية الذاتية

 الرمحن الرحيمالرمحن الرحيمبسم اهلل بسم اهلل 
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  اجملاالت الوظيفية اجملاالت الوظيفية 
  

  

  

  ، سلطنة ُعمان، سلطنة ُعمانمم..عع..مم..إسكان الُعمانية لإلستثمار شإسكان الُعمانية لإلستثمار ش  شركةشركة                    اآلناآلن  --  09900990

  خبير التطوير التنظيمي والموارد البشريةخبير التطوير التنظيمي والموارد البشرية      اآلن         اآلن           --  09390939//00

  مدير اإلدارة مدير اإلدارة           09390939//00  ––  09900990//55
  

  IIFFTTDDالمنتدى الدولي للتدريب والتطوير المنتدى الدولي للتدريب والتطوير                     اآلناآلن  --  09910991

  األمين العام للمنتدىاألمين العام للمنتدى        اآلن        اآلن            --  09910991//33
  

  تدريب واالستشارات، سلطنة عمان تدريب واالستشارات، سلطنة عمان كونسبت للكونسبت لل                09900990  --  09990999

  السودانالسودانسد مروي، سد مروي، إحدى المشروعات بإحدى المشروعات ببباستشاري استشاري           09900990//44  --  09900990//33

  المدير التنفيذيالمدير التنفيذي          09900990//44  --  09990999//00
  

  جيتراك للتدريب واالستشارات، سلطنة ُعمان جيتراك للتدريب واالستشارات، سلطنة ُعمان                 09990999  --  09950995

  المدير التنفيذيالمدير التنفيذي          00999999//99  --  09900990//55

  مدير التدريث والتسويقمدير التدريث والتسويق          09900990//44  --  09950995//11
  

  خبرات المهنية لالدارة، القاهرةخبرات المهنية لالدارة، القاهرةمركز المركز ال                09950995  --09900990

  ..رئيس قسم تطوير المنالج التدريبيةرئيس قسم تطوير المنالج التدريبية            09950995//00  --  09940994//33

  ..أخصائي أول تدريث وتنمية إداريةأخصائي أول تدريث وتنمية إدارية            09940994//33  --  09910991//11

  ..ئي تدريث وتنمية إداريةئي تدريث وتنمية إداريةأخصاأخصا            09910991//11  --  09900990//00
  

  روت، القاهرةروت، القاهرةالبنك الوطني المصري، فرع عبد الخالق ثالبنك الوطني المصري، فرع عبد الخالق ث              09930993  --  31103110

  باحث في قسم الخزينةباحث في قسم الخزينة            09930993//11  --  09930993//99

  باحث في قسم اإلئتمانباحث في قسم اإلئتمان            31113111//00  --  31113111//99

  باحث في قسم اإلعتمادات المستنديةباحث في قسم اإلعتمادات المستندية            31103110//00  --  31103110//99

  

  هنيةهنيةالعملية واملالعملية وامل  جماالت اخلربةجماالت اخلربة
    

  : :   املهنية املتخصصة يف اجلوانب التاليةاملهنية املتخصصة يف اجلوانب التاليةالعملية والعملية وهذا وقد تضمنت اخلربات هذا وقد تضمنت اخلربات 
  

  ""الممارسة العمليةالممارسة العملية""  التدريبالتدريبفي مجال في مجال العملية العملية الخبرات الخبرات : : أوالً أوالً 
  

  خطت  بترامج، حلقتات نقاشتية، خطت  بترامج، حلقتات نقاشتية، ))  التدريبيةالتدريبية  واألنشطةواألنشطة  وتنفيذ عدد كبير من الفعالياتوتنفيذ عدد كبير من الفعاليات  ظيمظيماعداد وتصميم وتناعداد وتصميم وتن
ُعمتان، ُعمتان، : : وعامة فى الدول العربية التاليةوعامة فى الدول العربية التالية  المجاالت اإلدارية لعدة مؤسسات خاصةالمجاالت اإلدارية لعدة مؤسسات خاصة  فى مختلففى مختلف( ( حقائث، أدلةحقائث، أدلة

  ..السودان، السعودية، مصر، اليمن، الكويت، ليبيا، االردن، البحرين، االمارات، قطرالسودان، السعودية، مصر، اليمن، الكويت، ليبيا، االردن، البحرين، االمارات، قطر
  تحديتد اإلحتياجتات التدريبيتةتحديتد اإلحتياجتات التدريبيتة/ /   دارة مراكز التدريثدارة مراكز التدريثإإ))  تصميم وتنفيذ وإعداد برامج إدارة العملية التدريبيةتصميم وتنفيذ وإعداد برامج إدارة العملية التدريبية  

  (.(.تدريث المدربينتدريث المدربين/ /   قياس العائد من التدريثقياس العائد من التدريث/ /   تقييم التدريثتقييم التدريث/ /   خطي  التدريثخطي  التدريثتت/ / 
   على سبيل المثالعلى سبيل المثال  منهامنهاوو  حقيبة تدريبية متكاملةحقيبة تدريبية متكاملة  359359بـ بـ تقدر تقدر   الحقائب التدريبيةالحقائب التدريبيةوإعداد العديد من وإعداد العديد من تصميم تصميم   : :
/ /   دارة اليابانيتةدارة اليابانيتةفتن اإلفتن اإل/ /   ثقافتة تنظتيم العمتلثقافتة تنظتيم العمتل/ /   حتل المشتك ت وإتختال القتراراتحتل المشتك ت وإتختال القترارات/ /   إستتراتيجية االدارة العليتاإستتراتيجية االدارة العليتا))

التخطتي  التخطتي  / /   مهتارات بنتاء فترل العمتل الناجحتةمهتارات بنتاء فترل العمتل الناجحتة/ /   العمليتة التدريبيتةالعمليتة التدريبيتة/ /   ""األستاليث والتطبيتقاألستاليث والتطبيتق""التسويق الفعتال التسويق الفعتال 
إدارة ع قات إدارة ع قات / /   التهيئة المبدئية للموظفين الجددالتهيئة المبدئية للموظفين الجدد/ /   األداء المتكامل للمدراءاألداء المتكامل للمدراء/ /   اإلستراتيجي والتفكير اإلبداعياإلستراتيجي والتفكير اإلبداعي

نظتم نظتم / /   مهتارات التقتديم والعتر مهتارات التقتديم والعتر / /   المهتارات الستلوكية والقياديتةالمهتارات الستلوكية والقياديتة/ /   مهارات التعامل مع اآلخترينمهارات التعامل مع اآلخترين/ /   العم ءالعم ء
مهتارات مهتارات / /   تخطتي  وتنميتة المتوارد البشتريةتخطتي  وتنميتة المتوارد البشترية/ /   تقييم أداء المرؤوسينتقييم أداء المرؤوسين/ /   جودة خدمة العميلجودة خدمة العميل/ /   العملالعمل  وأساليثوأساليث
  (.(.الخالخ  ................  الفعالالفعال  البيعالبيع

  الدول العربيةالدول العربيةبعض بعض فى مصر وفى مصر و  المشاركة فى التخطيط والتنظيم إلقامة العديد من مراكز التدريبالمشاركة فى التخطيط والتنظيم إلقامة العديد من مراكز التدريب..  
   ووضتع االختصاصتات للتقستيمات التنظيميتة وإعتادة التنظتيم ووضتع االختصاصتات للتقستيمات التنظيميتة وإعتادة التنظتيم   الهياكل التنظيمية والخرائط التنظيميتةالهياكل التنظيمية والخرائط التنظيميتةإعداد إعداد

  . . للهياكل التنظيميةللهياكل التنظيمية
  متع تنفيتذ لتذه البترامج متع تنفيتذ لتذه البترامج   مدرب معتمد بالمشروع المصري األمريكتي لتنميتة المهتارات اإلداريتة والستلوكيةمدرب معتمد بالمشروع المصري األمريكتي لتنميتة المهتارات اإلداريتة والستلوكية

  ..بية في مجاالت إدارية عديدة وتنفيذلا بعد عودة المشاركين بية في مجاالت إدارية عديدة وتنفيذلا بعد عودة المشاركين وتصميم العديد من حلقات العمل التدريوتصميم العديد من حلقات العمل التدري
  والتحفيز لإلنط ل نحو العمل الحر، والتحفيز لإلنط ل نحو العمل الحرالبرامج المتخصصة لتطوير رواد االعمالالبرامج المتخصصة لتطوير رواد االعمالمن من   ذ عددذ عددالقيام بتنفيالقيام بتنفي ، . .  
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  التتي قتدمت ونفتذت للمؤسستات والهيئتات الحكوميتة فتي التتي قتدمت ونفتذت للمؤسستات والهيئتات الحكوميتة فتي   تصميم وتنفيذ وإعداد عدد من البترامج التدريبيتةتصميم وتنفيذ وإعداد عدد من البترامج التدريبيتة
  : : بية منهابية منهابعض الدول العربعض الدول العر

  ( .( .مسئولى التطويرمسئولى التطوير/ /   رؤساء األقسامرؤساء األقسام/ /   مديرى اإلداراتمديرى اإلدارات))  ::برامج اإلدارة الوسطىبرامج اإلدارة الوسطى  

  أخصتتائى شتتئون العتتاملينأخصتتائى شتتئون العتتاملين/ /   أخصتتائى نظتتم المعلومتتاتأخصتتائى نظتتم المعلومتتات/ /   أخصتتائى التتتدريثأخصتتائى التتتدريث))  ::البتترامج التخصصتتيةالبتترامج التخصصتتية   / /
/ /   أخصتتائى الشتتكاوى والتفتتتي أخصتتائى الشتتكاوى والتفتتتي / /   أخصتتائى تخطتتي  القتتوى العاملتتةأخصتتائى تخطتتي  القتتوى العاملتتة/ /   أخصتتائى التخطتتي  والمتابعتتةأخصتتائى التخطتتي  والمتابعتتة

  ( .( .أخصائى الع قات العامةأخصائى الع قات العامة/ /   التنظيم وطرل العملالتنظيم وطرل العملأخصائى أخصائى 

  ( .( .األعمال المكتبية الحديثةاألعمال المكتبية الحديثة/ /   المشتريات والمخازنالمشتريات والمخازن))  ::البرامج النمطيةالبرامج النمطية  

  تنميتة مهتارات شتاغلى وظتائف تنميتة مهتارات شتاغلى وظتائف / /   تنمية مهارات شاغلى وظتائف الدرجتة الممتتازةتنمية مهارات شاغلى وظتائف الدرجتة الممتتازة))  ::البرامج القياديةالبرامج القيادية

  ..  ((تنمية مهارات شاغلى وظائف مديرى العمومتنمية مهارات شاغلى وظائف مديرى العموم/ /   الدرجة العاليةالدرجة العالية
   تنميتتة شتتباب الختتريجين نتتمن برنتتامج اكتستتاب المهتتارات األساستتية فتتي مجتتال العمتتلتنميتتة شتتباب الختتريجين نتتمن برنتتامج اكتستتاب المهتتارات األساستتية فتتي مجتتال العمتتلتنفيتتذ محاضتترات تنفيتتذ محاضتترات  

BBBBSSAA   ، ،(.(.""القالرة، اإلسكندرية، أسيوط، السويسالقالرة، اإلسكندرية، أسيوط، السويس""محافظات محافظات ))  جمعية جيل المستقبلجمعية جيل المستقبل  
   ما يليما يلي  منهامنهاوو، ، خبرات متنوعة ومتعددة في مجال التدريبخبرات متنوعة ومتعددة في مجال التدريبتتوافر تتوافر  ::  

  التدريبيةالتدريبية  المنالجالمنالج  والعرو  و  والعرو  وتصميم وإعداد وتطوير الخطتصميم وإعداد وتطوير الخط..  
   تخطي  برامج التدريث المصممة وفقا  ل حتياجات التدريبية التي يتم تحديدلا، وقمت بتطوير وتطبيق تخطي  برامج التدريث المصممة وفقا  ل حتياجات التدريبية التي يتم تحديدلا، وقمت بتطوير وتطبيق

  ..نظام شامل لتحديد االحتياجات التدريبيةنظام شامل لتحديد االحتياجات التدريبية
  تصميم وتطوير المواد التدريبية والنمالج الخاصة بالعملية التدريبيةتصميم وتطوير المواد التدريبية والنمالج الخاصة بالعملية التدريبية..  
  فيتتذ التتدورات التدريبيتتة بمتتا فتتي للتتي تحليتتل االحتياجتتات فيتتذ التتدورات التدريبيتتة بمتتا فتتي للتتي تحليتتل االحتياجتتات التأكتتد متتن كفتتاءة أداء المتتوظفين متتن ختت ل تنالتأكتتد متتن كفتتاءة أداء المتتوظفين متتن ختت ل تن

  ..التدريبية، وإعداد خط  التدريث والميزانيات التدريبية، وإعداد خط  التدريث والميزانيات 
  ة الناتجة عن التدريثة الناتجة عن التدريثييتحديد اآلليات التي تواجه المشك ت الحقيقتحديد اآلليات التي تواجه المشك ت الحقيق..  

   والتنميتتة والتنميتتة   خبتترات مكثفتتة فتتي طتترق رديتتة وقيتتادة وتوجيتتن العديتتد متتن األنشتتطة المتعلقتتة بالتتتدريبخبتترات مكثفتتة فتتي طتترق رديتتة وقيتتادة وتوجيتتن العديتتد متتن األنشتتطة المتعلقتتة بالتتتدريبتتتتوافر تتتتوافر

وضتتع األنظمتتة، السياستتات، الخطتت ، اللتتوائي، اإلستتتراتيجيات واإلجتتراءات المتعلقتتة وضتتع األنظمتتة، السياستتات، الخطتت ، اللتتوائي، اإلستتتراتيجيات واإلجتتراءات المتعلقتتة متتن ختت ل متتن ختت ل   االداريتتةاالداريتتة

  ..بالتنظيم المؤسسي والتنمية اإلداريةبالتنظيم المؤسسي والتنمية اإلدارية
  

  في مجال تطوير الموارد البشريةفي مجال تطوير الموارد البشريةالخبرات العملية الخبرات العملية : : ثانياً ثانياً 
  

  ستتوى ستتوى صياغة نمولج لتطوير الموارد البشرية يحوي عناصر مترابطة وتعمل فتي شتكل متتوازي لزيتادة مصياغة نمولج لتطوير الموارد البشرية يحوي عناصر مترابطة وتعمل فتي شتكل متتوازي لزيتادة م
  ..النجاح واالنجازالنجاح واالنجاز

  التي تواجه العملالتي تواجه العمل  لمشك تلمشك تتقديم المقترحات ل دارة العليا للتطوير وفق رؤية مستقبلية وتقديم حلول لتقديم المقترحات ل دارة العليا للتطوير وفق رؤية مستقبلية وتقديم حلول ل..  
  وضع منهج لتهيئة وتحفيز االفراد وزيادة معارفهم وصقل مهاراتهم بما ينعكس على اداءلموضع منهج لتهيئة وتحفيز االفراد وزيادة معارفهم وصقل مهاراتهم بما ينعكس على اداءلم..  
   المتوارد البشتريةالمتوارد البشترية  فتي إداراتفتي إدارات  ت العمتلت العمتلالمتخصصتة فتي نظتم وإجترا االمتخصصتة فتي نظتم وإجترا ا  التطبيقتاتالتطبيقتاتد متن د متن يتيتعدعدالالإعداد وتنفيتذ إعداد وتنفيتذ ، ،

  ميم نُظم ولوائي إدارة التتدريثميم نُظم ولوائي إدارة التتدريثتصتص  --  وضع نُظم اختيار القيادات اإلداريةوضع نُظم اختيار القيادات اإلدارية))  ::  ومنهاومنها  وتطبيق المعايير وقياسهاوتطبيق المعايير وقياسها

نظتام مكافتأة نظتام مكافتأة   --  نظتام مقتاب ت التعيتيننظتام مقتاب ت التعيتين  --  نظام تحديتد االحتياجتات التدريبيتةنظام تحديتد االحتياجتات التدريبيتة  --  نظام االقتراحات والشكاوينظام االقتراحات والشكاوي  --
  ..((ميثال أخ قيات العملميثال أخ قيات العمل  --  نظام التخطي  الوظيفينظام التخطي  الوظيفي  --  األداءاألداء  وتقييموتقييم  نظام ادارةنظام ادارة  --  اتاتنظام الترقينظام الترقي  --  العاملينالعاملين

  
  

  تحليتل تحليتل   --  تشتخي  الموقتف الحتاليتشتخي  الموقتف الحتالي))  ::  ، بمتا فتي للتي، بمتا فتي للتيإعداد الدراسات المتكاملة إلعادة التنظيم بالمؤسستاتإعداد الدراسات المتكاملة إلعادة التنظيم بالمؤسستات
تنميتة الكتوادر تنميتة الكتوادر   --  ...."...."اإلدارات واألقستاماإلدارات واألقستام""  الوظتائفالوظتائف  توصتيفتوصتيف  --  تعديل الهياكل التنظيميتة الحاليتةتعديل الهياكل التنظيميتة الحاليتة  --  المشاكلالمشاكل

  . . ((الوظيفيةالوظيفية
   من الموارد البشريةمن الموارد البشرية  مؤسساتمؤسساتإحتياجات الإحتياجات المن أجل تحديد من أجل تحديد   إجرا ات الموارد البشريةإجرا ات الموارد البشريةدليل دليل القيام بصياغة القيام بصياغة..  
   الرستتتالة ،الهتتتدي والقتتتيمالرستتتالة ،الهتتتدي والقتتتيم((والتتتذي تتضتتتمن متتتا يلتتتي والتتتذي تتضتتتمن متتتا يلتتتي   التتتدليل التنظيمتتتي لتتتدائرة الشتتتؤون اإلداريتتتةالتتتدليل التنظيمتتتي لتتتدائرة الشتتتؤون اإلداريتتتةإعتتتداد إعتتتداد ، ،

  ..((ل، معايير قياس األداءل، معايير قياس األداءاءات التنفيذ الفعااءات التنفيذ الفعا، الوصف الوظيفي ل قسام، إجر، الوصف الوظيفي ل قسام، إجرتصاصات الوظيفيةتصاصات الوظيفيةاإلخاإلخ
  

   نظام لتخطيط القوى العاملة وإعداد خطط توظيف العامليننظام لتخطيط القوى العاملة وإعداد خطط توظيف العاملينتطوير تطوير  ..  
  باستخدام أكثر النظم تطورا  باستخدام أكثر النظم تطورا    إعداد توصيف الوظائف وتقييمهاإعداد توصيف الوظائف وتقييمها..  
   نظم تخطيط المسار الوظيفي والتعاقب الوظيفينظم تخطيط المسار الوظيفي والتعاقب الوظيفياعداد اعداد..  
  علتتى علتتى   أخالقيتتات وقتتيم المتتوظفينأخالقيتتات وقتتيم المتتوظفيني عملتتي عتتن ي عملتتي عتتن ضتتمن متتنهج تتتدريبضتتمن متتنهج تتتدريب  تطبيتتق ستتيناريوهات الرقابتتة الذاتيتتةتطبيتتق ستتيناريوهات الرقابتتة الذاتيتتة

  ..العاملين، مما كان له اآلثر الفعال على فاعلية األداءالعاملين، مما كان له اآلثر الفعال على فاعلية األداء
  الخاصة بإدارات الموارد البشريةالخاصة بإدارات الموارد البشرية  والميزانياتوالميزانيات  إعداد الخطط اإلستراتيجية والسنويةإعداد الخطط اإلستراتيجية والسنوية..  
   بما في للي اإلجراءات والنمالج والسج تبما في للي اإلجراءات والنمالج والسج ت  تطوير نظم وآليات تقييم األدا تطوير نظم وآليات تقييم األدا..  
   دارة أدا  الموظفيندارة أدا  الموظفينإإ  متكامل لـمتكامل لـتصميم دليل تصميم دليل وواعداد اعداد..  
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  مدربمدربالمهنية كـ المهنية كـ وو  العمليةالعملية  الخبراتالخبرات: :   اً اً ثالثثالث
  

والتطوير والتطوير والتخطي  والتخطي  في مجاالت اإلدارة والقيادة في مجاالت اإلدارة والقيادة   رمضان الشيخ، خبير ومدرب وإستشاري معتمدرمضان الشيخ، خبير ومدرب وإستشاري معتمد: : الدكتورالدكتور
  شتاراتشتاراتالمراكتز التدريبيتة الخاصتة والعامتة المعتمتدة فتي مجتاالت االستالمراكتز التدريبيتة الخاصتة والعامتة المعتمتدة فتي مجتاالت االستالتنظيمي لدى العديتد متن الجهتات والتنظيمي لدى العديتد متن الجهتات و

  ..وتطوير وتدريث الموارد البشريةوتطوير وتدريث الموارد البشرية  والدراسات االداريةوالدراسات االدارية
  

  

      ....  المهنيةالمهنيةالتدريبية التدريبية   نجازاتنجازاتأهم اإلأهم اإل  ((22
  

  ::ولما ولما   منهجين جديدين للتدريبمنهجين جديدين للتدريبتم تصميم وإدخال تم تصميم وإدخال   ((33
   كأستتلوب منهجتتي فتتي العمليتتة التدريبيتتة ودختتل حيتتز التطبيتتق منتتذ كأستتلوب منهجتتي فتتي العمليتتة التدريبيتتة ودختتل حيتتز التطبيتتق منتتذ " " التتتدريب اإلحترافتتيالتتتدريب اإلحترافتتي""متتنهج متتنهج

  ..مم09990999
   منهج تدريبي متكامل يعتمد منهج تدريبي متكامل يعتمد ""تغيير الفكر اإلداري بالمؤسسات تغيير الفكر اإلداري بالمؤسسات لتطوير ولتطوير و" " فرسان التميزفرسان التميز""منهج منهج

  ..مم09330933  عامعام  ودخل حيز التطبيق العمليودخل حيز التطبيق العملي" " التدريب االستفزازيالتدريب االستفزازيعلى على 
  

  

  ::اآلن ومسجلين اآلن ومسجلين   ثالثة برامج تدريبية متخصصة ومعتمدهثالثة برامج تدريبية متخصصة ومعتمدهتم تصميم تم تصميم   ((00
  لتدريث شباب الجامعات لتدريث شباب الجامعات   رواد المستقبلرواد المستقبل  برنامجبرنامج--  FFuuttuurree  PPiioonneeeerrss    
  الخريجين الخريجين   لتدريثلتدريث  تنميةتنمية  برنامجبرنامج--  TTaannmmiiaa    
  لتنمية مهارات األطفال  لتنمية مهارات األطفال  أفكار أفكار   برنامجبرنامج--  AAFFKKAARR  
  لتنمية مهارات رواد االعماللتنمية مهارات رواد االعمال  نعم أستطيعنعم أستطيع  برنامجبرنامج  

  
  

  : : ، وقد تضمن أربعة منالج لم، وقد تضمن أربعة منالج لم""البرنامج المتكامل إلعداد وتدريب الموظفين الجددالبرنامج المتكامل إلعداد وتدريب الموظفين الجدد""تصميم تصميم تم تم   ((11
  قيم العمل التي يحتاجها الموظفين الجددقيم العمل التي يحتاجها الموظفين الجدد  ::األولاألول  المنهجالمنهج..  
   المهارات السلوكية والوظيفيةالمهارات السلوكية والوظيفية  ::الثانيالثانيالمنهج المنهج..  
  المهارات الفنية لألداء والتميز في العملالمهارات الفنية لألداء والتميز في العمل  ::المنهج الثالثالمنهج الثالث..  
  المقاييس المهاريةالمقاييس المهارية""  الشاملالشامل  العمليالعملي  المختبرالمختبر."."  

  

  ::منهامنها  عدد من األساليب المهنيةعدد من األساليب المهنيةتم إبتكار تم إبتكار   ((44
  لات النقاط المرتكزة في تصميم المنالج لات النقاط المرتكزة في تصميم المنالج   مسارات التغييرمسارات التغيير  أسلوبأسلوب..  
  يتمثل في نمولج فكري منهجي وفقا  يتمثل في نمولج فكري منهجي وفقا  لتقييم البرامج التدريبية لتقييم البرامج التدريبية " " إرتقيإرتقي""مهني يعري بـ مهني يعري بـ   أسلوبأسلوب  

  ..FFaallssiiffiiccaattiioonn  TTeessttلمبدأ  لمبدأ  
  

  ..بـ المؤسسات العربيةبـ المؤسسات العربيةلفعالية التطوير التنظيمي لفعالية التطوير التنظيمي   SSAARRAA  نمولجنمولجتصميم تصميم   تمتم  ((55

التتذي يهتتدي إلتتى تقتتديم المستتاعدة التتذي يهتتدي إلتتى تقتتديم المستتاعدة " " حتتل مشتتكالت المشتترفينحتتل مشتتكالت المشتترفين""  تتتم تصتتميم البرنتتامج التتتدريبي المميتتزتتتم تصتتميم البرنتتامج التتتدريبي المميتتز  ((00

حلول مجربة لمشك ت الموظفين التتي يواجههتا حلول مجربة لمشك ت الموظفين التتي يواجههتا ""..شك ت الموظفين اليومية الصعبةشك ت الموظفين اليومية الصعبةالسريعة لحل مالسريعة لحل م

  ..المشرفين في العملالمشرفين في العمل

نحتتو إستتتراتيجية فعالتتة لتنميتتة المتتوارد نحتتو إستتتراتيجية فعالتتة لتنميتتة المتتوارد ""  نمتتو ت تمكتتين لتطتتوير إدارة المتتوارد البشتتريةنمتتو ت تمكتتين لتطتتوير إدارة المتتوارد البشتتريةتصتتميم تصتتميم   تتتمتتتم  ((99

  ..تم عرضه في المؤتمر الخليجي لتنمية الموارد البشرية بالكويتتم عرضه في المؤتمر الخليجي لتنمية الموارد البشرية بالكويت  ""البشريةالبشرية
  

  

  

  ..........، ويمكن المشاركة فيها كـ مدرب، ويمكن المشاركة فيها كـ مدربالتدريب التي تم تنفيذهاالتدريب التي تم تنفيذها  التالتمجامجابعض بعض   ((22

ديم العديتد متن ديم العديتد متن تقتتقتإعتداد وإعتداد والمشتاركة فتى تنظتيم والمشتاركة فتى تنظتيم و  ، متن خت ل، متن خت لمتردر  متردر  قام بتدريب أكثر  مرع رشر ة ف       قام بتدريب أكثر  مرع رشر ة ف       

  : : ما يليما يلي  نهانهات العربية، ومت العربية، وملعدد كبير من المؤسسالعدد كبير من المؤسسا  البرامج التدريبيةالبرامج التدريبية
  

  
  
  

  ارات اإلداريةارات اإلداريةوالمهوالمه  أمثلة من البرامج في مجال اإلدارةأمثلة من البرامج في مجال اإلدارة  ::  
  

  االتجالات الحديثة في اإلدارةاالتجالات الحديثة في اإلدارة..  
  المدير وقمة األداء اإلدارىالمدير وقمة األداء اإلدارى..  
  مهارات القيادة النسائيةمهارات القيادة النسائية..  
  اإلدارة اإلستراتيجية وتحديات المستقبلاإلدارة اإلستراتيجية وتحديات المستقبل..  
  مهارات اإلدارة العمليةمهارات اإلدارة العملية..  
  االنتماء الوظيفياالنتماء الوظيفيالوالء والوالء و  
  التميز االداري في ادارة البلدياتالتميز االداري في ادارة البلديات  
  أخ قيات وقيم العمل اإلداريأخ قيات وقيم العمل اإلداري..  
  والتطوير الوظيفي  والتطوير الوظيفيالتخطيالتخطي   . .  
  إدارة العمل المؤسسيإدارة العمل المؤسسي..  
  المهارات االدارية للمدراء الجددالمهارات االدارية للمدراء الجدد..  
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  مهارات التمكين الوظيفيمهارات التمكين الوظيفي..  
  أسرار النجاح في العملأسرار النجاح في العمل..  
   الفضائيةالفضائية  قناة الجزيرةقناة الجزيرةلتأليل موظفي لتأليل موظفي ( ( تمكينتمكين))برنامج برنامج ضمن ضمن ""التفكير االبداعي التفكير االبداعي""..  
  إدارة الوقتإدارة الوقت..  
  تنمية مهارات المشرفينتنمية مهارات المشرفين . .  
  ن والمشرفين وفق للنمولج المؤسسي الحديثن والمشرفين وفق للنمولج المؤسسي الحديثالتأليل الحديث ل دارييالتأليل الحديث ل داريي  
   إستراتيجيات ومهارات التفاو إستراتيجيات ومهارات التفاو..  
  إدارة صراعات ونزاعات العمل والتعامل مع األنماط والعادات السلبيةإدارة صراعات ونزاعات العمل والتعامل مع األنماط والعادات السلبية..  
   واالشرافية واالشرافية / / العليا العليا تنمية المهارات القيادية لإلدارة تنمية المهارات القيادية لإلدارة..  
  كيف تعد خطة العمل التشغيلية ؟كيف تعد خطة العمل التشغيلية ؟  
  مهارات المفاو  المحتريمهارات المفاو  المحتري..  
  مل لتطوير االجراءات االداريةمل لتطوير االجراءات االداريةالبرنامج المتكاالبرنامج المتكا  
  التخطي  االستراتيجي الشخصيالتخطي  االستراتيجي الشخصي..  
   تحليل المشك ت وإتخال القرارات تحليل المشك ت وإتخال القرارات  
   لندسة العملياتلندسة العملياتإعادة إعادة  
   تبسي  اجرءت العمل تبسي  اجرءت العمل    
  دوليدولي.. .. شهادة المدير المعتمدشهادة المدير المعتمد  
  التخطي  وبرمجة العملالتخطي  وبرمجة العمل  
  إدارة األزماتإدارة األزمات  
  مهارات إدارة األداءمهارات إدارة األداء  
  الوالء المؤسسي والرقابة الذاتيةالوالء المؤسسي والرقابة الذاتية  
  يز اإلداري وتطبيقاتهيز اإلداري وتطبيقاتهأساليث التمأساليث التم  
  ير نظم العمل في الشؤون اإلداريةير نظم العمل في الشؤون اإلداريةتطوتطو  
  ((تأليل القيادات المستقبليةتأليل القيادات المستقبليةووإعداد إعداد )): : المتكاملالمتكامل  المنهج التدريبيالمنهج التدريبي    

  صناعة القادة المتميزينصناعة القادة المتميزين  
   إعداد وتأليل قيادات الصف الثانيإعداد وتأليل قيادات الصف الثانيإستراتيجيات إستراتيجيات  
   القيادات الط بية القيادات الط بية  
  أسرار القيادة المتميزة وفنونهاأسرار القيادة المتميزة وفنونها  
  خليخليإكتشف القائد الذي بداإكتشف القائد الذي بدا  
  عالعالالتغيير المؤسسي الفالتغيير المؤسسي الف  

  تنمية المهارات االدارية والتنظيميةتنمية المهارات االدارية والتنظيمية    
  مهارات بناء فرل العملمهارات بناء فرل العمل  
  ت وإستراتيجيات التفاو  للمديرينت وإستراتيجيات التفاو  للمديرينمهارامهارا  
  األساليث الحديثة فى تحسين إنتاجية العاملين وتطوير األداءاألساليث الحديثة فى تحسين إنتاجية العاملين وتطوير األداء  
  رات القيادة الناجحة لفرل العمل رات القيادة الناجحة لفرل العمل تنمية مهاتنمية مها  
  إدارة وتحويل المشك ت إلى فرصإدارة وتحويل المشك ت إلى فرص  
  التعامل اإليجابي مع الرؤساءالتعامل اإليجابي مع الرؤساء  مهاراتمهارات  
  وتفويض السلطة وتفويض السلطة   عملعملمواجهة ضغوط المواجهة ضغوط ال  
  كيف تحتفظ بموظفيي المتميزين؟كيف تحتفظ بموظفيي المتميزين؟  
  اإلدارية والسلوكيةاإلدارية والسلوكية  مية المهاراتمية المهاراتتنتن  
  ملوثات بيئة العململوثات بيئة العمل  

  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  SSKKIILLLLSS  SSEEMMIINNAARR  

  TTEEAAMM  BBUUIILLDDIINNGG  SSEEMMIINNAARR  

  SSUUPPEERRVVIISSOORRYY  SSKKIILLLLSS  
  

  ارد البشرية ارد البشرية الموالمووإدارة وإدارة التدريب، التدريب،   في مجالفي مجال  برامجبرامجأمثلة من الأمثلة من ال::  
   مهارات قيادات ومديري التدريث والتطويرمهارات قيادات ومديري التدريث والتطويرتنمية تنمية  
  تقييم العائد من التدريث تقييم العائد من التدريث : : ورشة عملورشة عمل  
  سياسات وإجراءات شئون الموظفينسياسات وإجراءات شئون الموظفين  
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  االتجالات الحديثة في إدارة الموارد البشريةاالتجالات الحديثة في إدارة الموارد البشرية  
  التنظيم اإلداري وزيادة الفعالية التنظيميةالتنظيم اإلداري وزيادة الفعالية التنظيمية  
  مهارات المدرب المحتريمهارات المدرب المحتري      
  نظم تشغيلهانظم تشغيلها  تصميم مراكز التدريث ووضعتصميم مراكز التدريث ووضع  
  معالجة مشك ت إدارة مراكز التدريثمعالجة مشك ت إدارة مراكز التدريث  
  الموارد البشريةالموارد البشرية  تخطي  وتنميةتخطي  وتنمية  
  وتأهيل أخصائيي التدريبوتأهيل أخصائيي التدريب  إعدادإعدادات ات مهارمهار      
   المدربينالمدربينتدريب تدريب  TTOOTT  
   وتأهيل الموظفين الجددوتأهيل الموظفين الجدد  إعدادإعدادمهارات مهارات  
  إستراتيجية االمتياز البشريإستراتيجية االمتياز البشري: : أمسية تدريبية بعنوانأمسية تدريبية بعنوان  
   الوظائف وتقييم األداءالوظائف وتقييم األداء  توصيفتوصيفمهارات مهارات  
  IInntteerrvviieewwiinngg  sskkiillllss  aanndd  sseelleeccttiinngg  tthhee  rriigghhtt  
   التدريبيةالتدريبيةتحديد االحتياجات تحديد االحتياجات  
  والتعيين وإجراء المقاب توالتعيين وإجراء المقاب تختيار ختيار مهارات اإلمهارات اإل  
  منظومة الجدرات الوظيفيةمنظومة الجدرات الوظيفية  
    فعاال ؟فعاال ؟  كيف تصبي مدربا  كيف تصبي مدربا  
  مهارات إعداد الحقائث التدريبيةمهارات إعداد الحقائث التدريبية  
  والسلوكية لمسؤولي التدريبوالسلوكية لمسؤولي التدريب  المهارات الفنيةالمهارات الفنية  

  

   اإلدارة المكتبيةاإلدارة المكتبيةأمثلة من البرامج في مجال أمثلة من البرامج في مجال  

  السكرتير الفعالالسكرتير الفعال..  
  مهارات اعداد وكتابة التقاريرمهارات اعداد وكتابة التقارير..  
   إعداد وتنظيم اإلجتماعات الفعالةإعداد وتنظيم اإلجتماعات الفعالةأساليب أساليب  
  مهارات السكرتارية التطبيقيةمهارات السكرتارية التطبيقية..  
  اعداد المنسقين التنفيذييناعداد المنسقين التنفيذيين  
  االدارة الفعالة لمديري مكاتب الشخصيات الهامةاالدارة الفعالة لمديري مكاتب الشخصيات الهامة  
  كيت والمراسم والبروتوكولكيت والمراسم والبروتوكولييفن اإلتفن اإلت  
  لمدراء المكاتبلمدراء المكاتب  السكرتارية التنفيذيةالسكرتارية التنفيذية  

  
  

  إدارة واستراتيجيات التغييرإدارة واستراتيجيات التغيير  في مجالفي مجال  برامجبرامجأمثلة من الأمثلة من ال  ::  

  التغيير وبرمجة العملالتغيير وبرمجة العمل  
  تيجيتيجيمهارات التغيير االسترامهارات التغيير االسترا  
  SSttrraatteeggiieess  FFoorr  CChhaannggee    

  الفعالالفعال  مهارات إدارة التغييرمهارات إدارة التغيير  
   االستراتيجيةاالستراتيجيةاالدارة االدارة  
  يجيات التغيير والتطوير التنظيمييجيات التغيير والتطوير التنظيميإستراتإسترات  
  اإلستراتيجياإلستراتيجي  التخطيطالتخطيط  

   وتغيير الفكر اإلداري بالمؤسساتوتغيير الفكر اإلداري بالمؤسسات  لتطويرلتطوير" " فرسان التميزفرسان التميز""منهج منهج..  
  

  

  

  والمشروعات الصغيرةوالمشروعات الصغيرة  ريادة األعمالريادة األعمالفي مجال في مجال   برامج برامج أمثلة من الأمثلة من ال  ::  

  رنامج التمهيدي في ريادة األعمالرنامج التمهيدي في ريادة األعمالالبالب  
  جرب العمل الحرجرب العمل الحر: : ورشة عملورشة عمل  
  حدد فكرة مشروعكحدد فكرة مشروعك: : ورشة عملورشة عمل  
  آليات اإلستعداد لبدء مشروعكآليات اإلستعداد لبدء مشروعك: : ململورشة عورشة ع  
  مشروعكمشروعكإبدأ إبدأ : : ورشة عملورشة عمل  
  كيف تسوق أعمال شركتك؟كيف تسوق أعمال شركتك؟  
  نموذج األعمال نموذج األعمال : : ورشة عملورشة عمل--  BBuussiinneessss  MMooddeell  
  متقدممتقدم""األعمال األعمال   ةةتنمية ريادتنمية رياد""  
  كيف تصبح رائد أعمال فعاالً؟كيف تصبح رائد أعمال فعاالً؟  
  للطالب الجامعيينللطالب الجامعيين""  خطوات النجاح قي إدارة األعمال التجاريةخطوات النجاح قي إدارة األعمال التجارية: : ورشة عملورشة عمل."."  
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  التفكير اإلبتكاريالتفكير اإلبتكاري  في مجالفي مجال  برامجبرامجأمثلة من الأمثلة من ال::  

  كارى والتفوق التنظيمىكارى والتفوق التنظيمىاإلبتاإلبتالتفكيرالتفكير  
  التفكير االبداعي في االدارةالتفكير االبداعي في االدارة  
   مهارات التفكير اإلبتكارى مهارات التفكير اإلبتكارى  
   دور االبتكار في إعادة هندسة العمليات التنظيمية دور االبتكار في إعادة هندسة العمليات التنظيمية  
  CCrreeaattiivvee  MMaannaaggeerriiaall  SSkkiillllss    

   مهارات التفكير اإلبداعي مهارات التفكير اإلبداعي  
  مهارات التفكير االبتكاري لحل المشكالت وصنع القراراتمهارات التفكير االبتكاري لحل المشكالت وصنع القرارات    

  

  

  والمبيعاتوالمبيعات  التسويقالتسويق  في مجالفي مجال  برامجبرامجأمثلة من الأمثلة من ال::  

  علومات التسويقية وبحوث التسويق علومات التسويقية وبحوث التسويق نظم المنظم الم  
   التسويق فى ظل الركود واألزمات التسويق فى ظل الركود واألزمات  
  ن البيع المتميز وإتمام الصفقات ن البيع المتميز وإتمام الصفقات فف  
  مهارات البائع المحترفمهارات البائع المحترف  
  مهارات التسويق الدوليمهارات التسويق الدولي  
  التسويق االلكترونيالتسويق االلكتروني  
  إستراتيجيات التسويقإستراتيجيات التسويق  
  التسويق االستراتيجيالتسويق االستراتيجي  
  تنمية المهارات البيعيةتنمية المهارات البيعية  

  

   من البرامج في إدارة الجودة الشاملةمن البرامج في إدارة الجودة الشاملةأمثلة أمثلة  ::  

  اإليزواإليزومعاييرمعاييرإدارة الجودة وإدارة الجودة و  
  مهارات اإلدارة بالجودة الشاملةمهارات اإلدارة بالجودة الشاملة  
  لتحسين المستمر للجودة ورقابة الجودةلتحسين المستمر للجودة ورقابة الجودة  
  SSiixx  SSiiggmmaa  العمليةالعملية  وتطبيقاتهاوتطبيقاتها  

  
  

  ::  تم إستخدامهاتم إستخدامهااألساليب التدريبية التي ياألساليب التدريبية التي يومن ومن   ((66
  

                            الجلسات التدريبية                          الجلسات التدريبية    لعمللعملورش اورش ا  

                                     الحاالت العملية                                   الحاالت العملية    تمثيل األدوارتمثيل األدوار  

   اللقاءات التدريبية اللقاءات التدريبية                             استقصاءات المعرفة                         استقصاءات المعرفة  

   مبرمجةمبرمجةالالعمل عمل الالأورال أورال    مجموعات العملمجموعات العمل  

                المحاضرات القصيرة النقاشية              المحاضرات القصيرة النقاشية    تدريبية                          تدريبية                          الالمواقف مواقف الال          

  مبرمجةمبرمجةالالمناقشات مناقشات الالحوار وحوار والال    الفيديو التدريبيالفيديو التدريبي                                                                                

  االنط ل والعصف الذلنياالنط ل والعصف الذلني      دراسة الحاالتدراسة الحاالت  

  اييس اييس ققالمالم................                                    
  
  

  

  

  ....التعاون معها التعاون معها تم تم من أهم الجهات والمؤسسات التي من أهم الجهات والمؤسسات التي   ((44
  

  ::... ...  امج التدريب بالعديد مع اجلهات ومنها امج التدريب بالعديد مع اجلهات ومنهاشاركت بالتدريب والتصميم واإلش ا  رلى بشاركت بالتدريب والتصميم واإلش ا  رلى ب
  
  

  

  جمهورية مصر العربيةجمهورية مصر العربية
  

  سلطنة ُعمانسلطنة ُعمان

    األمديست  األمديست    جامعة السلطان قابوسجامعة السلطان قابوس  
    هيئة المعونة األمريكية  هيئة المعونة األمريكية     بلدية مسقط بلدية مسقط  
    رئاسة مجلس الوزراء  رئاسة مجلس الوزراء  
  الجامعة االمريكية بالقاهرةالجامعة االمريكية بالقاهرة  

  مكتب االمين العام، مكتب االمين العاموزارة الدفاعوزارة الدفاع ،  
  مجلس الشورىمجلس الشورى  

  لألمنلألمن  أكاديمية مباركأكاديمية مبارك     األمن الداخلياألمن الداخليجهاز جهاز  
   وزارة التجارة والصناعة وزارة التجارة والصناعة  
  شركة بترول بالعيمشركة بترول بالعيم  
  المعهد البريطاني للتدريبالمعهد البريطاني للتدريب  
  مصر للطيرانمصر للطيران  
  شركة أمون للصناعات الدوائيةشركة أمون للصناعات الدوائية  

  ديوان البالط السلطانيديوان البالط السلطاني  
  سالح الجو العمانيسالح الجو العماني  
    مان للصحافة والنشرمان للصحافة والنشرمؤسسة ع  مؤسسة ع  
  سالح الحرس السلطانيسالح الحرس السلطاني  
  ةةياياالمالم  ومواردوموارد  االقليميةاالقليمية  وزارة البلدياتوزارة البلديات  
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  جامعة القاهـرةجامعة القاهـرة      مان السلطانيةمان السلطانيةشرطة ع  شرطة ع  
  جامعة قناة السويسجامعة قناة السويس  
  البنك األهلي المصريالبنك األهلي المصري  
  بيرلتزبيرلتز    

  وزارة التجارة والصناعةوزارة التجارة والصناعة  
  وزارة الصحةوزارة الصحة  
  المستشفى السلطانيالمستشفى السلطاني  

  جمعية جيل المستقبلجمعية جيل المستقبل  
  جامعة حلوانجامعة حلوان    
  جامعة أسيوطجامعة أسيوط  
  وزارة التخطيطوزارة التخطيط  
  مركز الخبرات المهنية لالدارةمركز الخبرات المهنية لالدارة  
  الرسالة للتدريب واالستشاراتالرسالة للتدريب واالستشارات  
  إتحاد الغرف التجاريةإتحاد الغرف التجارية  
  جبريل للتدريب واالستشاراتجبريل للتدريب واالستشارات  

  مدرسة عزان بن قيس العالميةمدرسة عزان بن قيس العالمية  
   الهيئةةةة العامةةةة لتنميةةةة المؤسسةةةات الصةةةغيرة الهيئةةةة العامةةةة لتنميةةةة المؤسسةةةات الصةةةغيرة

  ""ريادةريادة""  والمتوسطةوالمتوسطة
  بنك صحاربنك صحار  
  مجلس الدولةمجلس الدولة  
  مكتب وزير الدولة ومحافظ مسقطمكتب وزير الدولة ومحافظ مسقط  
  جمعية المرأة العمانيةجمعية المرأة العمانية  
  المكتب السلطانيالمكتب السلطاني  

  شركة أسيوط لتكرير البترولشركة أسيوط لتكرير البترول..  
  الشيخالشيخ  جامعة كفرجامعة كفر  
  الهيئة العامة للصرف، باالقصرالهيئة العامة للصرف، باالقصر  

  اللجنة الوطنية لحقوق اإلنساناللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان  
  وزارة التجارة والصناعةوزارة التجارة والصناعة  
  الهيئة العامة لسوق المالالهيئة العامة لسوق المال  

  كيمونكس العالميةكيمونكس العالمية    وزارة الخدمة المدنيةوزارة الخدمة المدنية  
  ماني مانيبنك اإلسكان الع    بنك اإلسكان الع 
  وزارة التنمية اإلجتماعيةوزارة التنمية اإلجتماعية  
  وزارة األوقاف والشؤون الدينيةوزارة األوقاف والشؤون الدينية  
  صندوق الرفدصندوق الرفد  
  ملةملةوزارة القوى العاوزارة القوى العا  
 ننوزارة اإلسكاوزارة اإلسكا 

  

  المملكة االردنية الهاشميةالمملكة االردنية الهاشمية
  وزارة التخطيط والتعاون الدوليوزارة التخطيط والتعاون الدولي  
  أمانة عمان الكبرىأمانة عمان الكبرى  
  البريد االردنيالبريد االردني  
  المجلس األعلى للشبابالمجلس األعلى للشباب  

  وزارة الشؤون البلديةوزارة الشؤون البلدية     معهد اإلدارة العامةمعهد اإلدارة العامة 
  وزارة تطوير قطاع األعمالوزارة تطوير قطاع األعمال   مركز العلوي لخدمات التدريبمركز العلوي لخدمات التدريب 

 كريستال لخدمات التدريبكريستال لخدمات التدريب 
 رات المهنية لخدمات التدريبرات المهنية لخدمات التدريبالخبالخب 
 كوادر التميز للتدريبكوادر التميز للتدريب 
 فيوتشر برايت لخدمات التدريبفيوتشر برايت لخدمات التدريب 
  المعهد االقليمي للدراسات والتدريبالمعهد االقليمي للدراسات والتدريب  
 ((ابراء، مسقط، نزوىابراء، مسقط، نزوى))  الكلية التقنية العلياالكلية التقنية العليا 
 ((الرستاقالرستاق))  المديرية العامة للبلديات بجنوب الباطنةالمديرية العامة للبلديات بجنوب الباطنة 

  ((عبريعبري))المديرية العامة للبلديات بالظاهرة المديرية العامة للبلديات بالظاهرة 

 ((نزوىنزوى))ة للبلديات بالداخلية ة للبلديات بالداخلية المديرية العامالمديرية العام 

 مجلس الشؤون االدارية للقضاءمجلس الشؤون االدارية للقضاء 
 الهيئة العامة للصناعات الحرفيةالهيئة العامة للصناعات الحرفية 
  وزارة الماليةوزارة المالية 
 مجلس التخصصات الطبيةمجلس التخصصات الطبية 
 وزارة التربية والتعليموزارة التربية والتعليم 

  الخطوط الجوية الملكية االردنيةالخطوط الجوية الملكية االردنية  
  

  المملكة المغربيةالمملكة المغربية

  المركز االمريكي للتنمية البشريةالمركز االمريكي للتنمية البشرية  
  وزارة تحديث القطاع العاموزارة تحديث القطاع العام    
  وزارة االقتصاد والماليةوزارة االقتصاد والمالية  
  وزارة التشغيل والتكوين المهنيوزارة التشغيل والتكوين المهني  
  وزارة االتصالوزارة االتصال  

  

  مملكة البحرينمملكة البحرين
  وزارة البلديات والزراعةوزارة البلديات والزراعة  
  وزارة التربية والتعليموزارة التربية والتعليم  
   مشةةروع جاللةةة الملةةك حمةةد لمةةدارس مشةةروع جاللةةة الملةةك حمةةد لمةةدارس

  المستقبلالمستقبل
  

  المملكة العربية السعوديةالمملكة العربية السعودية
  

  اليمنيةاليمنية  الجمهوريةالجمهورية

  الخطوط الجوية السعوديةالخطوط الجوية السعودية  

  للكهرباءللكهرباء  وديةوديةالشركة السعالشركة السع  

  الهيئة الملكية للجبيل وينبعالهيئة الملكية للجبيل وينبع  

  بنك الرياضبنك الرياض  

  حديد الجبيلحديد الجبيل  
  اسمنت القصيماسمنت القصيم  

  شركة مصفاة أرامكوشركة مصفاة أرامكو  

  

  الخطوط الجوية اليمنيةالخطوط الجوية اليمنية  
  ل سعيد للتجارةل سعيد للتجارةئئمجموعة هامجموعة ها  
  األسراألسر  المؤسسة اإلجتماعية لتنميةالمؤسسة اإلجتماعية لتنمية  

  

  دولة الكويتدولة الكويت

  ديوان الخدمة المدنيةديوان الخدمة المدنية  
  بيت التمويل الكويتيبيت التمويل الكويتي  
   لتقدير التعويضاتلتقدير التعويضاتالهيئة العامة الهيئة العامة  
  التونسيةالتونسية  الجمهوريةالجمهورية  الهيئة العامة للتعليم التطبيقىالهيئة العامة للتعليم التطبيقى  

  وزارة النقلوزارة النقل    المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعيةالمؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية  
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  وزارة الشباب والرياضة والمرأةوزارة الشباب والرياضة والمرأة  
  المدرسة الوطنية لإلدارةالمدرسة الوطنية لإلدارة  
  وزارة البيئة والتنمية المستدامةوزارة البيئة والتنمية المستدامة   
    
    

 سكلز الدولية للتدريب واالستشاراتسكلز الدولية للتدريب واالستشارات 
  برومو ماديابرومو ماديا  
  خطوط الجوية الكويتيةخطوط الجوية الكويتيةالال  

 
  

  دولة ليبيادولة ليبيا

   رأس النوف لتصنيع النفطرأس النوف لتصنيع النفطشركة شركة  
  

  اإلمارات العربية المتحدةاإلمارات العربية المتحدة
  

   البريقةالبريقة  --شركة سرت للنفط شركة سرت للنفط  
  دائرة التنظيم واالدارةدائرة التنظيم واالدارة     الشركة الوطنية للكيماويات الشركة الوطنية للكيماويات  

  

  المجلس االستشاري الوطنيالمجلس االستشاري الوطني  
  

  جمهورية السودانجمهورية السودان

  بلدية دبىبلدية دبى    الزراعةالزراعة  وزارةوزارة  
  يران المدنييران المدنيالهيئة العامة للطالهيئة العامة للط     هيئة تنمية سد مروي هيئة تنمية سد مروي  
  الهيئة االتحادية للجماركالهيئة االتحادية للجمارك    الهيئة العربية للتنمية الزراعيةالهيئة العربية للتنمية الزراعية  
  هيئة أبوظبى لالستثمارهيئة أبوظبى لالستثمار  

  

  دولة قطردولة قطر
 شرطة الفجيرةشرطة الفجيرة 
 وزارة الصحةوزارة الصحة 

  مركز الجزيرة للتدريث االع ميمركز الجزيرة للتدريث االع مي  
  العملالعمل  وزارةوزارة  

  صندوق التنمية العربيةصندوق التنمية العربية     والتخطي  العمرانيوالتخطي  العمراني  البلدياتالبلدياتوزارة وزارة  

  لتدريب االداريلتدريب االداريالمورد لالمورد ل    المجلس االعلي لشؤون االسرةالمجلس االعلي لشؤون االسرة  

  وزارة اإلقتصادوزارة اإلقتصاد  
  محاكم دبيمحاكم دبي  
  هيئة النقل والمواصالت، دبيهيئة النقل والمواصالت، دبي  

  

  العدلالعدل  وزارةوزارة  
  وزارة البيئةوزارة البيئة    
  وزارة األعمال والتجارةوزارة األعمال والتجارة  

  

    وزارة الماليةوزارة المالية  
  

  ::  دريبية دريبية البرامج والدورات التالبرامج والدورات التبها بها الدول التي تم تنفيذ الدول التي تم تنفيذ ومن ومن 

تركيا، السودان، تركيا، السودان، الجزائر، الجزائر، مان، ليبيا، اليمن، سوريا، ماليزيا، مان، ليبيا، اليمن، سوريا، ماليزيا، األردن، اإلمارات، البحرين، مصر، ع  األردن، اإلمارات، البحرين، مصر، ع  ))
  (.(.، الهند، الهندتونس، المغربتونس، المغرب، قطر، ، قطر، الكويتالكويتالسعودية، السعودية، 

  

  في مجال تقديم اإلستشاراتفي مجال تقديم اإلستشارات  العمليةالعملية  الخبراتالخبرات: : اً اً رابعرابع
  

، تمثلت في وضع الخط  وتصميم ، تمثلت في وضع الخط  وتصميم مت القيام بر ردد مع اإلستشارات لبعض اجلهات ومؤسسات األرمالمت القيام بر ردد مع اإلستشارات لبعض اجلهات ومؤسسات األرمال

  ::ما يليما يلي  راتراتاإلستشااإلستشا  لذهلذه  ومن ضمنومن ضمنالخ، الخ، ......ت، وتصميم الهياكل التنظيمية، وقياس األداءت، وتصميم الهياكل التنظيمية، وقياس األداءاإلستراتيجيااإلستراتيجيا
  

  

  مم
  

  اإلستشارةاإلستشارة
  

  الجهة المنفذةالجهة المنفذة

33  
  

    الوظائف الوظائف   وتوصيفوتوصيف  إعداد الهيكل التنظيمي وتخطي إعداد الهيكل التنظيمي وتخطي 
  

    المملكة العربية السعوديةالمملكة العربية السعودية  --بني الب د بني الب د 
  
  

00  
  

إجتتراء الدراستتة المستتحية الخاصتتة بتحديتتد االحتياجتتات إجتتراء الدراستتة المستتحية الخاصتتة بتحديتتد االحتياجتتات 
دريبية وإعداد خطة التدريث وتصميم منهج متكامتل دريبية وإعداد خطة التدريث وتصميم منهج متكامتل التالت

وتحديتتد أستتلوب علمتتي حتتديث للتنفيتتذ الفعتتال للبتترامج وتحديتتد أستتلوب علمتتي حتتديث للتنفيتتذ الفعتتال للبتترامج 

    ..التدريبيةالتدريبية

  
  --( ( نتتتتتترانتتتتتترا))ليئتتتتتة تنظتتتتتيم االتصتتتتتاالت ليئتتتتتة تنظتتتتتيم االتصتتتتتاالت 
  جمهورية مصر العربيةجمهورية مصر العربية

  

11  
إعتتتداد دراستتتات الجتتتدوى، وجدولتتتة مشتتترو  تطتتتوير إعتتتداد دراستتتات الجتتتدوى، وجدولتتتة مشتتترو  تطتتتوير 

    ..الصري الصحيالصري الصحي
  --الشتتركة العمانيتتة للصتتري الصتتحي الشتتركة العمانيتتة للصتتري الصتتحي 

  مانمانسلطنة عُ سلطنة عُ 

  مانمانسلطنة عُ سلطنة عُ   --وزارة السياحة وزارة السياحة   صياغة وإعداد إستراتيجية متكاملة للتسويق السياحيصياغة وإعداد إستراتيجية متكاملة للتسويق السياحي  44

    سلطنة ُعمانسلطنة ُعمان  --شركة إسكان لإلستثمار شركة إسكان لإلستثمار     إعداد الئحة الموارد البشرية، وتصميم نمالج العملإعداد الئحة الموارد البشرية، وتصميم نمالج العمل  55
  

00  
إعتتتداد سياستتتة التتتتدريث، والتتتدليل االرشتتتادي للمتتتوارد إعتتتداد سياستتتة التتتتدريث، والتتتدليل االرشتتتادي للمتتتوارد 

  ..البشرية، والدليل التنظيمي للشؤون االداريةالبشرية، والدليل التنظيمي للشؤون االدارية

  

  سلطنة ُعمانسلطنة ُعمان  --شركة إسكان لإلستثمار شركة إسكان لإلستثمار 

  

99  
فتتي الجوانتتث فتتي الجوانتتث تتمثتتل تتمثتتل القيتتام بتقتتديم ختتدمات استشتتارية القيتتام بتقتتديم ختتدمات استشتتارية 

    ..إلنشاء مزار  الدواجنإلنشاء مزار  الدواجن  االدارية والتنظيمية والفنيةاالدارية والتنظيمية والفنية
جمهوريتتتة جمهوريتتتة   --ليئتتتة تنميتتتة ستتتد متتتروي ليئتتتة تنميتتتة ستتتد متتتروي 

    السودانالسودان
  

88  
    --دراسة جدوى إلنشاء مركز ترفيهي لألطفال دراسة جدوى إلنشاء مركز ترفيهي لألطفال 

FFeeaassiibbiilliittyy  SSttuuddyy  ffoorr  CChhiillddrreenn  RReeccrreeaattiioonn  CClluubb  

  

 سلطنة ُعمانسلطنة ُعمان  --شركة ُعمان لإلستثمار شركة ُعمان لإلستثمار 
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11  
دراستتتتتة جتتتتتدوي فنيتتتتتة وإقتصتتتتتادية إلستتتتتتثمار أر  دراستتتتتة جتتتتتدوي فنيتتتتتة وإقتصتتتتتادية إلستتتتتتثمار أر  

األوقتتتاي، إلنشتتتاء مجمتتتع ستتتكني تجتتتاري فتتتي واليتتتة األوقتتتاي، إلنشتتتاء مجمتتتع ستتتكني تجتتتاري فتتتي واليتتتة 
  ..صحارصحار

  

  سلطنة ُعمانسلطنة ُعمان  --وزارة األوقاي وزارة األوقاي 

  

3939  
  

- - تطوير الهيكل التنظيمي تطوير الهيكل التنظيمي 
  DDeevveellooppmmeenntt  CCoorrppoorraattee  SSttrruuccttuurree  

  --ة ة مؤسستتتتة المنطقتتتتة الحتتتترة بصتتتت لمؤسستتتتة المنطقتتتتة الحتتتترة بصتتتت ل
  مانمانسلطنة عُ سلطنة عُ 

  
  

3333  
إعتتداد المستتودة المبدئيتتة إلعتتداد إستتتراتيجية متكاملتتة إعتتداد المستتودة المبدئيتتة إلعتتداد إستتتراتيجية متكاملتتة 

  ..بالوزارةبالوزارة  للموارد البشريةللموارد البشرية
وزارة البلديات اإلقليمية وموارد المياة وزارة البلديات اإلقليمية وموارد المياة 

  سلطنة ُعمانسلطنة ُعمان  --

  سلطنة ُعمانسلطنة ُعمان  --كلية ُعمان للسياحة كلية ُعمان للسياحة   لتطوير وحدة الموارد البشريةلتطوير وحدة الموارد البشرية  إعداد دراسة مبدئيةإعداد دراسة مبدئية  3030
  

  

3311  
عتتداد عتتداد تياجتتات التدريبيتتة وتحليلهتتا إلتياجتتات التدريبيتتة وتحليلهتتا إلدراستتة تحديتتد االحدراستتة تحديتتد االح

  ..خطة التدريث وفقا  لخطة زمنية محددةخطة التدريث وفقا  لخطة زمنية محددة

  

  سلطنة ُعمانسلطنة ُعمان  --مجلس الشورى مجلس الشورى 

  

3344  
إعادة ليكلة وتطوير جهتاز تنفيتذ مشتروعات اإلستكان إعادة ليكلة وتطوير جهتاز تنفيتذ مشتروعات اإلستكان 

  ..والمرافقوالمرافق
جهتتتتتاز تنفيتتتتتذ مشتتتتتروعات االستتتتتكان جهتتتتتاز تنفيتتتتتذ مشتتتتتروعات االستتتتتكان 

  دولة ليبيادولة ليبيا  --والمرافق والمرافق 

  

3535  
  

إعتتتتداد سياستتتتة المتتتتوارد البشتتتترية، ودليتتتتل الجتتتتودة، إعتتتتداد سياستتتتة المتتتتوارد البشتتتترية، ودليتتتتل الجتتتتودة، 
  ..خريطة تدفق العمليات واألنشطة بالمدرسةخريطة تدفق العمليات واألنشطة بالمدرسةوو

  سلطنة ُعمانسلطنة ُعمان  --مدرسة السيث العالمية مدرسة السيث العالمية 
  مدرسة عزان بن قيس العالمية، ُعمانمدرسة عزان بن قيس العالمية، ُعمان

  

3030  
إعتتتداد الخطتتتة االستتتتثمارية إلنشتتتاء الشتتتركة العمانيتتتة إعتتتداد الخطتتتة االستتتتثمارية إلنشتتتاء الشتتتركة العمانيتتتة 

  مم..مم..ششللخدمات الصحية للخدمات الصحية 

  

  

  سلطنة ُعمانسلطنة ُعمان  --  شركة إسكان لإلستثمارشركة إسكان لإلستثمار

  

3939  
  

  ميم نمالج العملميم نمالج العملإعداد الئحة الموارد البشرية، وتصإعداد الئحة الموارد البشرية، وتص
  --  مانيتتة للختتدمات التعليميتتةمانيتتة للختتدمات التعليميتتةالشتتركة العُ الشتتركة العُ 

  سلطنة ُعمانسلطنة ُعمان

  
  

  

  
  

  العلميالعلمي  اإلنتاجاإلنتاج  
  املؤلفات واملقا تاملؤلفات واملقا توو، ، العلميةالعلمية  األوراقاألوراق  ،،املؤمت اتاملؤمت ات، ، العلميالعلمي  اإلش ا اإلش ا   ،،الدراساتالدراساتوو  البحوثالبحوث  

  
  

  البحوث والدراسات  البحوث والدراسات  : : أوالً أوالً 
  

  ::، ومع أهمها ، ومع أهمها رداد جممورة مع البحوث والدراساترداد جممورة مع البحوث والدراساتقمت بإقمت بإ
  

  وأثرلا علتى وأثرلا علتى ( ( القطا  الحكومي، الخاص، النف القطا  الحكومي، الخاص، النف " )" )ثقافة العمل لدى المؤسسات في سلطنة ُعمانثقافة العمل لدى المؤسسات في سلطنة ُعمان""ة ة دراسدراس
  ..التقدم األقتصادي للسلطنةالتقدم األقتصادي للسلطنة

   الدافعيتتة للعمتتل لتتدى المتتدير الُعمتتاني فتتي المؤسستتات الخاصتتة متتن ختت ل اإلطتتار العتتام لنظريتتة تتتدرج الدافعيتتة للعمتتل لتتدى المتتدير الُعمتتاني فتتي المؤسستتات الخاصتتة متتن ختت ل اإلطتتار العتتام لنظريتتة تتتدرج
  ..الحاجات اإلنسانيةالحاجات اإلنسانية

   ت إلى الملتقى الخامس لإلنماء المهني، تحت رعاية وزارة ت إلى الملتقى الخامس لإلنماء المهني، تحت رعاية وزارة قدمقدم" " الجدرات الوظيفيةالجدرات الوظيفية""ورقة عمل تناولت ورقة عمل تناولت
  ..التربية والتعليم، سلطنة ُعمانالتربية والتعليم، سلطنة ُعمان

   ؟؟!!وقفة تأمل وقفة تأمل ""القائد الصغير ما بين المولبة وااللتزام القائد الصغير ما بين المولبة وااللتزام : : بحث عن بحث عن. ". "  
   مصر، مصر((دراسة تحليليةدراسة تحليلية))تطوير القطا  العام المصري بالتركيز على الجوانث التنظيمية واإلدارية تطوير القطا  العام المصري بالتركيز على الجوانث التنظيمية واإلدارية ،..  
  مل التنظيمية والشخصتية علتى إدرام مستتوى اإلشتبا  ودرجتة األلميتة النستبية مل التنظيمية والشخصتية علتى إدرام مستتوى اإلشتبا  ودرجتة األلميتة النستبية قياس أثر بعض العواقياس أثر بعض العوا--  

  ..دراسة تطبيقية على المدراء العمانييندراسة تطبيقية على المدراء العمانيين
   دراستة ميدانيتة علتى قترى محافظتات دراستة ميدانيتة علتى قترى محافظتات ))تقويم أثر المعونة األمريكية على تنمية القوى البشرية المصترية تقويم أثر المعونة األمريكية على تنمية القوى البشرية المصترية

  ..، جمهورية مصر العربية، جمهورية مصر العربية""أسوانأسوان/ / أسيوط أسيوط / / المنيا المنيا ( "( "الصعيدالصعيد
  سة ميدانية عن تقويم دور السياحة الداخلية كأحد مصادر التمويل الذاتى للمحليات، مصر سة ميدانية عن تقويم دور السياحة الداخلية كأحد مصادر التمويل الذاتى للمحليات، مصر درادرا..  
   ودور مدراء التدريث في التغلث عليهاودور مدراء التدريث في التغلث عليها.. .. عن أسباب فشل العملية التدريبيةعن أسباب فشل العملية التدريبيةمتكامل متكامل بحث بحث..  
  دراسة تحليلية لهيكل اإلمكانيات البشرية، شركة مصر للطيراندراسة تحليلية لهيكل اإلمكانيات البشرية، شركة مصر للطيران..  
   رة النبتتي محمتتد صتتلى   عليتته وستتلم فتتي كيفيتتة تتتدريث رة النبتتي محمتتد صتتلى   عليتته وستتلم فتتي كيفيتتة تتتدريث دروس وعبتتر متتن ستتيدروس وعبتتر متتن ستتي""التتتدريث فتتي اإلستت م التتتدريث فتتي اإلستت م

  ".".أصحابه في دار األرقم بن األرقمأصحابه في دار األرقم بن األرقم
   قدمت إلى كليتة ُعمتان للستياحة بالتعتاون قدمت إلى كليتة ُعمتان للستياحة بالتعتاون " " تنمية الموارد البشرية في ظل البيئة الرقميةتنمية الموارد البشرية في ظل البيئة الرقمية""ورقة عمل عن ورقة عمل عن

  ..مع معهد االدارة العامة، سلطنة ُعمانمع معهد االدارة العامة، سلطنة ُعمان
  مندل ؟مندل ؟  لمالا أنتلمالا أنت""  كيف تدير رؤسائي في العمل؟كيف تدير رؤسائي في العمل؟: : ث عنث عنبحبح."."  
   إستراتيجيات وايدلوجيات اإلرتقاء باألداء البشري في الوطن العربيإستراتيجيات وايدلوجيات اإلرتقاء باألداء البشري في الوطن العربي""ورقة عمل عن ورقة عمل عن""..  
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    إعتتداد دراستتات فتتي نظتتم العمتتل وتبستتي  اإلجتتراءات وختترائ  ستتير اإلجتتراءات وتتتدفق العمتتل وتبستتي  إعتتداد دراستتات فتتي نظتتم العمتتل وتبستتي  اإلجتتراءات وختترائ  ستتير اإلجتتراءات وتتتدفق العمتتل وتبستتي
عتداد عتداد إجراءات تصميم النمالج وتخطي  مكان العمل وأدوات العمل والتشتريعات والتوقيتتات الزمنيتة وإإجراءات تصميم النمالج وتخطي  مكان العمل وأدوات العمل والتشتريعات والتوقيتتات الزمنيتة وإ

  . . األدلة اإلرشادية إلجراءات العملاألدلة اإلرشادية إلجراءات العمل
   والتي تؤلل المنظمة للوصول والتي تؤلل المنظمة للوصول   نظم تقييم أدا  المنظمة المرتبطة بكافة أنشطتها الفنية واإلداريةنظم تقييم أدا  المنظمة المرتبطة بكافة أنشطتها الفنية واإلداريةوضع وضع

لنظام الجودة الشاملة وكذا نظم تقييم أداء العاملين بالمنظمتة للوصتول إلتى حاجتة العتاملين إلتى البترامج لنظام الجودة الشاملة وكذا نظم تقييم أداء العاملين بالمنظمتة للوصتول إلتى حاجتة العتاملين إلتى البترامج 
  . . إكسابهم مهارات جديدةإكسابهم مهارات جديدة  التدريبية لتنمية مهاراتهم أوالتدريبية لتنمية مهاراتهم أو

   للتعامل مع العميل للتعامل مع العميل   آليات تقنين المهارات السلوكيةآليات تقنين المهارات السلوكيةبحث عن بحث عن..  
   مقتدم مقتدم .. .. ، بتـ ستلطنة ُعمتان، بتـ ستلطنة ُعمتانإطار استراتيجي متكامل لتطوير األدا  المهنتي لتـ معهتد االدارة العامتةإطار استراتيجي متكامل لتطوير األدا  المهنتي لتـ معهتد االدارة العامتةإعداد إعداد

  . . محمد عبد   الحارثي، وزير الخدمة المدنية إنذاممحمد عبد   الحارثي، وزير الخدمة المدنية إنذام/ / لمعالي الشيخ لمعالي الشيخ 
   خطتتتوات خطتتتوات   99والتتتذي يشتتتتمل علتتتى والتتتذي يشتتتتمل علتتتى نمتتتو ت الرستتتالة لفاعليتتتة األدا  التتتتدريبي نمتتتو ت الرستتتالة لفاعليتتتة األدا  التتتتدريبي وتصتتتميم وتصتتتميم القيتتتام بإعتتتداد القيتتتام بإعتتتداد

  ..استراتيجية كل منها يحتوي على عناصر مترابطة في شكل متوازي لتحقيق التميز والريادة المهنيةاستراتيجية كل منها يحتوي على عناصر مترابطة في شكل متوازي لتحقيق التميز والريادة المهنية
   كيتتف تصتتبي متميتتزا  فتتي عملتتي كيتتف تصتتبي متميتتزا  فتتي عملتتي ))بعنتتوان بعنتتوان   التتدليل االرشتتادي لتحفيتتز الجاليتتة المصتترية فتتي ُعمتتانالتتدليل االرشتتادي لتحفيتتز الجاليتتة المصتترية فتتي ُعمتتانإعتتداد إعتتداد

دم للستتتفير دم للستتتفير وقُتتتوقُتتت"  "  أيتتتدولوجيات التغييتتترأيتتتدولوجيات التغييتتتر.. .. إستتتتراتيجيات التميتتتزإستتتتراتيجيات التميتتتز( "( "وريتتتة مصتتتر العربيتتتة؟وريتتتة مصتتتر العربيتتتة؟وحياتتتتي لجمهوحياتتتتي لجمه

  ..عز الدين فهمي محمود، إنذامعز الدين فهمي محمود، إنذام/ / المصري المصري 
   خريطة تغيير مستقبل مصرخريطة تغيير مستقبل مصر""إعداد ورقة عمل عن سيناريولات عملية لقيادة مرحلة التغيير في مصر إعداد ورقة عمل عن سيناريولات عملية لقيادة مرحلة التغيير في مصر."."  
   مقيتاس الضتغوط مقيتاس الضتغوط   --  مقياس التفكيتر اإليجتابيمقياس التفكيتر اإليجتابي))  ::منهامنها، ، النفسيةالنفسيةوو  المهاريةالمهارية  المقاييسالمقاييستصميم وإعداد عدد من تصميم وإعداد عدد من

مقيتاس التوافتق مقيتاس التوافتق   --  مقيتاس الستمات القياديتةمقيتاس الستمات القياديتة  --  مقياس المسؤولية اإلجتماعيةمقياس المسؤولية اإلجتماعية  --  فكيرفكيرتتتقييم أساليث التقييم أساليث ال  --  النفسيةالنفسية

  ..((مقياس تشتت اإلنتباهمقياس تشتت اإلنتباه  --  مقياس القلق اإلجتماعيمقياس القلق اإلجتماعي  --  الزواجيالزواجي
 

 

  ((الدكتوراهالدكتوراه  --رسائل الماجستير رسائل الماجستير ))اإلشراف العلمي اإلشراف العلمي : : ثانياً ثانياً 
 

  : : قيام با ش ا  رلى ردد مع ال سائل العلمية ومنها ما يليقيام با ش ا  رلى ردد مع ال سائل العلمية ومنها ما يليمت المت ال
  

  التخطي  اإلستراتيجي وع قته بفاعلية األداء المؤسسي لقطا  تكنولوجيا المعلومات، درجة الماجستيرالتخطي  اإلستراتيجي وع قته بفاعلية األداء المؤسسي لقطا  تكنولوجيا المعلومات، درجة الماجستير..  
  ،مرحلة الدبلوممرحلة الدبلومكلية الزلراء للبنات، كلية الزلراء للبنات،   تسويق برامج الموارد البشرية،تسويق برامج الموارد البشرية..  
  دريث عتتن بُعتتد فتتي التتتدريث دريث عتتن بُعتتد فتتي التتتدريث تدريبيتتة بتطبيتتق تقنيتتات التتتتدريبيتتة بتطبيتتق تقنيتتات التتتإطتتار عمتتل استرشتتادي لتحستتين أداء العمليتتة الإطتتار عمتتل استرشتتادي لتحستتين أداء العمليتتة ال

  ..ماجستيرماجستيرالال  درجةدرجةوزارة الداخلية المصرية، وزارة الداخلية المصرية، ، ، الشرطيالشرطي
   رات الموارد البشترية رات الموارد البشترية األدوار المختلفة لتفعيل الفكر اإلستراتيجي داخل إدااألدوار المختلفة لتفعيل الفكر اإلستراتيجي داخل إدا""إستراتيجية الموارد البشرية إستراتيجية الموارد البشرية

  ..دكتوراهدكتوراه، درجة ال، درجة ال""بالمنظماتبالمنظمات
   درجة الدكتوراةدرجة الدكتوراةكلية عمان للسياحة، كلية عمان للسياحة،   ،،""لواقع والتحدياتلواقع والتحدياتاا""التدريث المهني في الوطن العربي التدريث المهني في الوطن العربي..  
  مشك ت تسويق وترويج الخدمات السياحية، وأثرلا على الناتج القومي للدول، درجة الماجستيرمشك ت تسويق وترويج الخدمات السياحية، وأثرلا على الناتج القومي للدول، درجة الماجستير..  
  ،درجة الماجستيردرجة الماجستيرليبيا، ليبيا،   جامعة الفاتي،جامعة الفاتي،  مضيعات الوقت وأثرلا على أداء المديرين،مضيعات الوقت وأثرلا على أداء المديرين..  
  TTiittllee  ooff  tthhee  PPrrooppoossaall  ffoorr  PPhhDD  RReesseeaarrcchh::  AA  CCoommppaarraattiivvee  SSttuuddyy  bbeettwweeeenn  IIssllaammiicc  FFiinnaannccee  

MMooddeellss  iinn  MMaallaayyssiiaa  aanndd  GGCCCC::  AAss  BBeenncchhmmaarrkk  ffoorr  OOmmaann  EEmmeerrggiinngg  IIssllaammiicc  FFiinnaanncciiaall  
SSyysstteemm..  

  
 
 

 

  الندوات والمؤتمرات والملتقيات المهنيةالندوات والمؤتمرات والملتقيات المهنية: : اً اً ثالثثالث
  

  ::ًا ومنها ما يليًا ومنها ما يليكنت يف بعضها إما مشراركًا أو مقر رًا أو متحدثكنت يف بعضها إما مشراركًا أو مقر رًا أو متحدث
  

  مم31103110  القالرةالقالرة  الثاني، جمعية التدريث والتنمية،الثاني، جمعية التدريث والتنمية،جيات إعداد وتكوين قيادات الصف جيات إعداد وتكوين قيادات الصف مؤتمر إستراتيمؤتمر إستراتي..  
   مم09900990ملتقى السيناريولات الث ثة لمستقبل التدريث، جمعية التدريث والتنمية، القالرة ملتقى السيناريولات الث ثة لمستقبل التدريث، جمعية التدريث والتنمية، القالرة . .  
   سياستتات التتتوطين وقضتتايا البتتاحثين عتتن عمتتل تقيتتيم ورؤى سياستتات التتتوطين وقضتتايا البتتاحثين عتتن عمتتل تقيتتيم ورؤى ""مهرجتتان التتتدريث العربتتي الرابتتع عشتتر مهرجتتان التتتدريث العربتتي الرابتتع عشتتر

  ..09940994   لة لةصص  ،،""مستقبليةمستقبلية
  دور المجتتالس الشتتعبية فتتى تنظتتيم وتنشتتي  واستتتثمار دور المجتتالس الشتتعبية فتتى تنظتتيم وتنشتتي  واستتتثمار   ،،متتؤتمر تنميتتة وادراة المتتوارد الماليتتة بالمحليتتاتمتتؤتمر تنميتتة وادراة المتتوارد الماليتتة بالمحليتتات

  مم09940994القالرة القالرة   ((دراسة تطبيقيةدراسة تطبيقية))لذاتية والشعبية لذاتية والشعبية الجهود االجهود ا
   مم09940994، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، القالرة ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، القالرة ""رراكاديميا مصاكاديميا مص""مؤتمر جودة التعليم مؤتمر جودة التعليم..  
  التعليم الدولي التعليم الدولي معر  التدريث ومعر  التدريث و((TTrraaiinneexx ) ) مم09900990وزارة القوى العاملة، ُعمان وزارة القوى العاملة، ُعمان..  
   مم09900990وزارة التربية والتعليم، ُعمان وزارة التربية والتعليم، ُعمان ، ، المهني، تقييم العائد من التدريثالمهني، تقييم العائد من التدريثالملتقي الرابع لإلنماء الملتقي الرابع لإلنماء..  
   ،مم09900990الملتقي السنوي للسكرتارية وإدارة المكاتث، فندل بيت الحافة، ُعمان، الملتقي السنوي للسكرتارية وإدارة المكاتث، فندل بيت الحافة، ُعمان..  
   ،مم09990999ُعمان ُعمان   ،،وزارة التربية والتعليموزارة التربية والتعليم، ، تيجياتهتيجياتهتصميم التدريث واستراتصميم التدريث واستراالملتقى الخامس لإلنماء المهني، الملتقى الخامس لإلنماء المهني..  
   مم09910991منتدى ُعمان لإٌلستثمار، تأثيرات االزمة اإلقتصادية العالمية، ُعمان منتدى ُعمان لإٌلستثمار، تأثيرات االزمة اإلقتصادية العالمية، ُعمان..  
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   ،مم09330933سلطنة ُعمان سلطنة ُعمان فندل كراون ب زا، فندل كراون ب زا، المنتدى اإلقتصادي الُعماني األمريكي، المنتدى اإلقتصادي الُعماني األمريكي..  
  ،مان مان ، مسق ، سلطنة عُ ، مسق ، سلطنة عُ مم09310931  اكتوبراكتوبر  0000  --  0909  ملتقى أصحاب وصاحبات األعمال الشباب،ملتقى أصحاب وصاحبات األعمال الشباب  
   المنظمتة العربيتة للتنميتة المنظمتة العربيتة للتنميتة ( ( نحو رؤية إستراتيجية جديدة لإلستثمار والتطويرنحو رؤية إستراتيجية جديدة لإلستثمار والتطوير))مؤتمر رأس المال الفكري مؤتمر رأس المال الفكري

  ..ُعمانُعمانسلطنة سلطنة ، ، مم09310931ابريل ابريل   1919  --  0000اإلدارية، اإلدارية، 
  WWoorrkksshhoopp  oonn  EEnnttrreepprreenneeuurrsshhiipp  EEdduuccaattiioonn  &&  SSMMEE  DDeevveellooppmmeenntt,,  1122--1133  MMaayy  22001133,,  

CCaalleeddoonniiaann  CCoolllleeggee  ooff  EEnnggiinneeeerriinngg,,  OOmmaann    
   في الفترة من في الفترة من " " تقبلتقبلواستشراي المسواستشراي المس  ....تحديات الموارد الطبيعيةتحديات الموارد الطبيعية""الملتقى الهندسي الخليجي السابع عشر الملتقى الهندسي الخليجي السابع عشر

  مسق  مسق  جمعية المهندسين العمانية، جمعية المهندسين العمانية، ، ، مم09340934فبرايرفبراير  44  --  00
   ن مع بني مسق  فتي ن مع بني مسق  فتي آفال التعليم الخاص مع حلول ميثال التمويلية، وزارة التربية والتعليم بالتعاوآفال التعليم الخاص مع حلول ميثال التمويلية، وزارة التربية والتعليم بالتعاو""ندوة ندوة

  مم09350935  ينايريناير  3434
   ،ندوة تقييم تنفيذ قرارات سيي الشامخات، المشروعات الصتغيرة والمتوستطة، جامعتة الستلطان قتابوس، ندوة تقييم تنفيذ قرارات سيي الشامخات، المشروعات الصتغيرة والمتوستطة، جامعتة الستلطان قتابوس

    مم09350935  ينايريناير  0000--0000
   المستتؤولية االجتماعيتة للشتركات، والفتترص االستتثمارية المتاحتتة المستتؤولية االجتماعيتة للشتركات، والفتترص االستتثمارية المتاحتتة ""، ، ((المجتمتتع واإلقتصتادالمجتمتتع واإلقتصتاد))ملتقتى التدقم ملتقتى التدقم

  ، بمحافظة الوسطى، سلطنة عمان، بمحافظة الوسطى، سلطنة عمانمم09350935ابريل ابريل   1919وللي في وللي في " " للشركاتللشركات
   متايو متايو   0303--3131، في الفترة متن ، في الفترة متن ""نرتقي لألفضلنرتقي لألفضل.. .. نتطور نتطور .. .. ا  ا  معمع""المؤتمر الخليجي لتنمية الموارد البشرية المؤتمر الخليجي لتنمية الموارد البشرية

  ..م، دولة الكويتم، دولة الكويت09350935
   تنميتتة تنميتتة أفتتال مستتتقبلية فتتي أفتتال مستتتقبلية فتتي ))الملتقتتى الستتنوي الثتتاني لمستتئولي التتتدريث وتنميتتة المتتوارد البشتترية بعنتتوان الملتقتتى الستتنوي الثتتاني لمستتئولي التتتدريث وتنميتتة المتتوارد البشتترية بعنتتوان

  .. لة، سلطنة ُعمان لة، سلطنة ُعمانصص، ، معهد اإلدارة العامةمعهد اإلدارة العامة، ، مم09350935  أغسطسأغسطس  3333  --  11الفترة من الفترة من بب( ( الموارد البشريةالموارد البشرية
   وزارة ، وزارة مم09350935  ديستمبرديستمبر  99--00فتي الفتترة متن فتي الفتترة متن ( ( إثمتارإثمتار))مؤتمر ُعمان لريادة األعمتال ورأس المتال المبتادر مؤتمر ُعمان لريادة األعمتال ورأس المتال المبتادر ،

  ..التجارة والصناعة، سلطنة ُعمانالتجارة والصناعة، سلطنة ُعمان
  مبتادرة المتوارد البشترية استتثمار مبتادرة المتوارد البشترية استتثمار ))  ملتقى التخطتي  االستتراتيجي للمتوارد البشترية والتتدريث والتطتويرملتقى التخطتي  االستتراتيجي للمتوارد البشترية والتتدريث والتطتوير

  ، سلطنة عمان، سلطنة عمانمم09300930مايو مايو   0505--0101بالفترة من بالفترة من ( ( المستقبلالمستقبل
  

  ......والملتقياتوالملتقيات  التي قُدمت بالمؤتمراتالتي قُدمت بالمؤتمرات  األوراق العلميةاألوراق العلمية: : اً اً رابعرابع
  

  مدخل متكاملمدخل متكامل""  إعادة بناء المنظماتإعادة بناء المنظمات."."    
  التنظيمي ومداخل إحداث التغييرالتنظيمي ومداخل إحداث التغيير  التطويرالتطوير..  
  لمنظمات متعددة الجنسيةلمنظمات متعددة الجنسيةلوم في الوم في اعولمة الثقافة وأثرلا على السعولمة الثقافة وأثرلا على الس..  
  م وإتخال القرارم وإتخال القرارثقافة المنظمة ودورلا في دعثقافة المنظمة ودورلا في دع..  
  وتطوير وتنمية رأس المال البشريوتطوير وتنمية رأس المال البشري  ادارةادارة..  
   تحقيق التوازن بين العمل والحياةتحقيق التوازن بين العمل والحياةآليات آليات..  
  تخطي  وتنمية المسار الوظيفيتخطي  وتنمية المسار الوظيفي..  
  بيئية وأثرلا على دوافع العاملينبيئية وأثرلا على دوافع العاملينمتغيرات المتغيرات ال..  
   الضغوطالضغوطواإلجتماعية المؤثرة على واإلجتماعية المؤثرة على العوامل الشخصية العوامل الشخصية..  
  اتيجيات وطرل التعامل مع االزماتاتيجيات وطرل التعامل مع االزماتإسترإستر..  
  اعية ومعوقات التفكير اإلبتكارياعية ومعوقات التفكير اإلبتكاريأساليث تنمية التنشئة اإلجتمأساليث تنمية التنشئة اإلجتم..  
  إلبتكاري في تشخي  وحل المشك تإلبتكاري في تشخي  وحل المشك تالتفكير اإلبداعي االتفكير اإلبداعي ا..  
   الجماعي وحل المنازعات في العملالجماعي وحل المنازعات في العملإدارة العمل إدارة العمل..  
  ؟؟وكيف نراه وكيف نرى أنفسنا وكيف نراه وكيف نرى أنفسنا   ،،مهورمهورإدرام الجإدرام الج  
  ا على التعامل مع المواقف الصعبةا على التعامل مع المواقف الصعبةمديرة في إتخال القرارات وقدرتهمديرة في إتخال القرارات وقدرتهأنماط المرأة الأنماط المرأة ال  
  ي وقدرتها على إدارة ضغوط العملي وقدرتها على إدارة ضغوط العملدافعية المرأة في العمل اإلداردافعية المرأة في العمل اإلدار..  
   المنظمةالمنظمةتوحد وإندماج العاملين الجدد داخل توحد وإندماج العاملين الجدد داخل..  
  أداء الموارد البشريةأداء الموارد البشرية  إستراتيجية التمكين واثارلا في تحقيق الفعالية بـإستراتيجية التمكين واثارلا في تحقيق الفعالية بـ..  
  وفق المنهجيات والمعايير الدوليةوفق المنهجيات والمعايير الدولية  يةيةتطوير العملية التدريبتطوير العملية التدريب  

  

  العلميةالعلميةالمؤلفات المؤلفات : : اً اً خامسخامس
  

  

  

  مم09910991، ، القالرةالقالرة  العملية لتعلم اإلبدا  واإلبتكار، بوم سيتي للنشر،العملية لتعلم اإلبدا  واإلبتكار، بوم سيتي للنشر،  اإلستراتيجياتاإلستراتيجيات  ..  
  تحت النشرتحت النشر  ،،، القالرة، القالرة((توزيعتوزيع  --نشرنشر))ية للعلوم ية للعلوم مهارات الموظف المتميز، الدار المصرمهارات الموظف المتميز، الدار المصر  
  تحت النشرتحت النشر  ،،، القالرة، القالرة((توزيعتوزيع  --نشرنشر))للعلوم للعلوم   يةية، الدار المصر، الدار المصروقيم العملوقيم العمل  أخ قياتأخ قيات  
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  تحت النشرتحت النشر  ،،، القالرة، القالرة((توزيعتوزيع  --نشرنشر))، الدار المصرية للعلوم ، الدار المصرية للعلوم   الشاملةالشاملة  الجودةالجودة  إدارةإدارة  
  تحت النشر   تحت النشر     ،،، القالرة، القالرة((توزيعتوزيع  --نشرنشر))ية للعلوم ية للعلوم البشرية، الدار المصرالبشرية، الدار المصر  المواردالموارد  إدارةإدارة  
  القتالرة، القتالرة((توزيتعتوزيتع  --نشترنشتر))لعلتوم لعلتوم ية لية لالمصترالمصتر  فتي ظتل تغيترات الربيتع العربتي، التدارفتي ظتل تغيترات الربيتع العربتي، التدار  المؤسستاتالمؤسستات  قيادةقيادة ،  ،  ،

  ..تحت النشر تحت النشر 
 

  المقاالتالمقاالت: : ساً ساً سادساد
  

  

  اإلدارة والتطوير التنظيمي للمؤسستات اإلدارة والتطوير التنظيمي للمؤسستات فلسفة فلسفة التي تدور حول التي تدور حول   يد من المقاالتيد من المقاالتقمت بكتابة وإعداد العدقمت بكتابة وإعداد العد

جتمعات من المنظور جتمعات من المنظور ورؤية المورؤية الم  وتنمية الموارد البشرية والتفكير اإلبداعي وإعادة بناء العقل العربي،وتنمية الموارد البشرية والتفكير اإلبداعي وإعادة بناء العقل العربي،
جريدة اليقظة، جريدة اليقظة، ))  ::وللي في عدد من الصحف والمواقع المتخصصة، فمنها على سبيل المثالوللي في عدد من الصحف والمواقع المتخصصة، فمنها على سبيل المثال  ،،السياسيالسياسي

مجلة التدريث والتنمية، جريتدة القتالرة، اليتوم الستابع، األستبو  العمانيتة، التوطن، الشترل األوست ، مجلة التدريث والتنمية، جريتدة القتالرة، اليتوم الستابع، األستبو  العمانيتة، التوطن، الشترل األوست ، 
  ::على سبيل المثال ال الحصرعلى سبيل المثال ال الحصرومنها ومنها     ..((أون الين، مجلة األسرة العصريةأون الين، مجلة األسرة العصرية  كنانةكنانة

  وإدارة األخ لوإدارة األخ لأخ ل اإلدارة أخ ل اإلدارة   --
  الشباب صنا  التغيير اإليجابي بالمجتمعالشباب صنا  التغيير اإليجابي بالمجتمع  --

  متى نتعلم منهم؟متى نتعلم منهم؟.. .. ثقافة العمل لدى اليابانيونثقافة العمل لدى اليابانيون  --
  وفشل اإلدارةوفشل اإلدارة  نكسة للضميرنكسة للضمير.. .. سياسات المديرين بمنظماتنا العربيةسياسات المديرين بمنظماتنا العربية  --
  صناعة األملصناعة األمل  --

  القناعات السلبيةالقناعات السلبية  --
  !!إلى متى أنت فق ؟إلى متى أنت فق ؟  --

  ولولإنها سر الحياة وعنوان التميز والتفإنها سر الحياة وعنوان التميز والتف.. .. تحمل مسؤوليتيتحمل مسؤوليتي  --
  الدور الفعال في تشجيع ورعاية الُمبدعين والمبتكرينالدور الفعال في تشجيع ورعاية الُمبدعين والمبتكرين  --

  ايدولوجيات التحول من ثقافة الذاكرة إلى ثقافة اإلبدا ايدولوجيات التحول من ثقافة الذاكرة إلى ثقافة اإلبدا   --
  !!إلى متى؟إلى متى؟.. .. أقنعة النفال الوظيفيأقنعة النفال الوظيفي  --

  الفردوس المفقودالفردوس المفقود.. .. االدارة بالحث في حياتنااالدارة بالحث في حياتنا  --
  ..راتيجية التغيير اإلداري في مصرراتيجية التغيير اإلداري في مصراستاست  --

  الشباب والحياةالشباب والحياة  --
  

  ::التاليةالتالية  المهنيةالمهنيةفي اللجان في اللجان   اً اً عضوعضو: : سابعاً سابعاً 
  

  

  

  مم..  ..مم..ششالعامة لـ شركة إسكان العمانية لإلستثمار العامة لـ شركة إسكان العمانية لإلستثمار   لجمعيةلجمعيةأمين سر اأمين سر ا  
  مم..مم..، الشركة العمانية للخدمات التعليمية ش، الشركة العمانية للخدمات التعليمية شفي لجنة الموارد البشريةفي لجنة الموارد البشرية  ا  ا  عضوعضو  
  مم..مم..، مدرسة السيث العالمية ش، مدرسة السيث العالمية شفي لجنة التطويروالجودةفي لجنة التطويروالجودة  ا  ا  عضوعضو  
   مم..مم..لرأس المال المبادر شلرأس المال المبادر ش  ((إثمارإثمار))في اللجنة التأسيسية لشركة في اللجنة التأسيسية لشركة عضو عضو  
  ييالمية لبحوث الرأالمية لبحوث الرأفي لجنة البحوث والدراسات، الشركة العفي لجنة البحوث والدراسات، الشركة الع  ا  ا  عضوعضو  
  في لجنة تقييم المدربين بـ المنتدى الدولي للتدريث والتطويرفي لجنة تقييم المدربين بـ المنتدى الدولي للتدريث والتطوير  ا  ا  عضوعضو  
  عضوا  في لجنة التدريث والتطوير، جمعية المهندسين الُعمانيةعضوا  في لجنة التدريث والتطوير، جمعية المهندسين الُعمانية  

  
  

  

  

  
  

  واهليئات املنتمي إليهاواهليئات املنتمي إليها  اجلمعياتاجلمعيات    
 

 

  الجمعية السعودية لإلدارةالجمعية السعودية لإلدارة  ((00  إتحاد المدربين العربإتحاد المدربين العرب  ((33

  كة المدربين العربكة المدربين العربشبشب  ((44  ل دارة ل دارة   العربيةالعربيةالجمعية الجمعية   ((11

  AASSTTDDالجمعية األمريكية للتدريث والتطوير  الجمعية األمريكية للتدريث والتطوير    ((00  ، القالرة ، القالرة التجاريينالتجارييننقابة نقابة   ((55

  IIFFTTDDالمنتدى الدولي للتدريث والتطوير المنتدى الدولي للتدريث والتطوير   ((00  والتنميةوالتنميةالتدريث التدريث   جمعيةجمعية  ((99

  الجمعية الدولية للمستقبلياتالجمعية الدولية للمستقبليات  ((3939  مدربي التنمية البشرية، القالرةمدربي التنمية البشرية، القالرة  نقابةنقابة  ((11
 

 

 

 
 

 

 
 

  واهلل ولي التوفيقواهلل ولي التوفيق


