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الــرئــيــس
ا لتنفيذ ي

رحلة الـ  20عاما  ...رحلة التحديات وتحقيق األهداف والنجاحات
أعزائي...
يف هذا العام نحتفل وإياكم يف املركز العاملي للتدريب واالستشارات مبرور  20عاما على انطالقة املركز ورحلة لم تكن بالسهلة
أواليسيرة حيث كانت محفوفة باملشقة وفيها الكثير والكثير من اجلهد والتعب واملثابرة ممزوجة مع املتعة والسعادة الناجمة عن
حتقيق جزء من األهداف والطموحات يف كل ميل نقطعه منها ،ويحدونا األمل يف حتقيق املزيد واملزيد من األهداف والنجاحات
كلما واصلنا املسيرة .
وبفضل اهلل وبفضل جهود كل من انتمى إلى هذه األسرة يف أي موقع ويف أي بلد وبفضل ثقة ووالء عمالنا وشركائنا حققنا جل ما
نصبو إليه وكان النجاح دائما حليفنا .
وكما عودناكم دائما فنحن نحب التطور ونعشق التغيير وسيبقى شعارنا دائما ( قادة التدريب املميز ) ،و لذا فقد ارتأينا يف هذا العام،
وبهذه املناسبة أن نصدر العدد األول من املجلة التدريبية والتي نكرم من خاللها نخبة من خبرائنا ومستشارينا ونعرض اجنازاتهم
وما متيزوا به معنا خالل األعوام املاضية  .إضافة إلى عدد من امللتقيات ذات املواضيع احليوية والهادفة والتي تنظم على مدار
العام  .شركاؤنا وعمالؤنا الكرام أيضا لهم نصيب من هذه املجلة حيث خصصنا جزءاً منها ليعبروا فيه عن رأيهم حول جتربتهم
يف التعامل مع املركز العاملي للتدريب واالستشارات .
وختاما أرجو أن تنال هذه املجلة إعجابكم ،وسنسعد جدا بآرائكم واقتراحاتكم من أجل تطويرها يف األعداد املقبلة إن شاء اهلل.
مع أجمل أمنياتي للجميع بالتوفيق

د .رائد خنفر
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المـــديـــــر
التنفيذي

عام  2018آمال ..طموحات وتحديات
الطموح بضم الطاء يأتي من اإلميان بالذات وحسن األمل والتحديات عند االنسان الطموح تولد عنده القدرات ال يتوقف عندها
ويسعى نحو أهدافه بصبر وإرادة وعزمية .
الطموح يعني حتويل األحالم الى حقائق وواقعية وتوحيد اجلهود وضبط اإليقاع فهو ثقافة جماعية مؤسسية تشاركية يكون نواة
وعنواناً كبيرا لقطر املستقبل الذي نعمل جميعاً من أجل حتقيقه والوصول به الى القمم.
ومن أهم السبل يف حتقيق الطموح هو املصداقية والنزاهة يف العمل ومع األفراد يف املجتمع والعاملني يف املؤسسات على جميع
مستوياتها .
شعارنا يف هذا العام  2018وبعد مرور  20عاماً من العمل الدؤوب رسم سياسات واستراتيجيات جديدة ومتطورة يف عالم التدريب،
هذا العالم الذي عصفت به ظروف سياسية واقتصادية وإجتماعية مختلفة أخلت يف عجلة دورانه.
ونحن يف املركز االعاملي إدارة وفروع وشركاء ومدربني سنعمل معاً لنواجه كل التحديات وسنصل معاً إلى مستقبل مشرق يف عالم
التدريب لدعم ما لدينا من طموح.
وليكن هذا العام هو البداية بسم اهلل نبدأ يف اإلصدار األول للمجلة التدريبية للمركز العاملي لعام  2018أول خطوات التغيير .

ندى هارون
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ً
عاما
بيت الخبرة 20
تأسس املركز العاملي للتدريب واالستشارات يف عام 1998م يف ع ّمان  -األردن  ،وذلك بهدف تطوير وتنمية املوارد البشرية وتنمية
املهارات وزيادة املعرفة وإكساب املهارة العملية يف املجاالت املختلفة .
ويف كل عام يعقد املركز ما يقارب مائتي دورة تدريبية وورشة عمل يف مختلف املجاالت كاإلدارة واملوارد البشرية والعلوم املالية
واملصرفية وتكنولوجيا املعلومات والتسويق واإلعالم والبيئة والهندسة والنفط وقياس العائد على اإلستثمار .
ويعقد جزء من الدورات التدريبية داخل املركز حيث توجد قاعات تدريبية مجهزة بالوسائل الالزمة للتدريب واألجهزة احلديثة
واملتطورة  ،وجزء آخر من الدورات يتم عقدها يف فنادق الدرجة األولى واملجهزة بأحدث الوسائل الضرورية لهذا الغرض سواء يف
ع ّمان أو يف مدن أخرى مثل :اجلزائر ،بيروت ،دبي ،تونس ،الدار البيضاء ،القاهرة ،طرابلس ،اخلرطوم ،إسطنبول ،كواالملبور ،لندن،
باريس ،أمستردام وبرشلونة .
وهناك دورات وورشات تعقد يف داخل املؤسسات والشركات بناء على طلبهم وحسب إحتياجاتهم التدريبية واألوقات املالئمة لهم .
وإمياناً من املركز بضرورة التجدد ومواكبة التطورات ومراعاة إحتياجات الكوادر البشرية واحلرص على دقة التنفيذ فإنه يقوم
بإعداد خطط شهرية للدورات والورشات التدريبية وامللتقيات إضافة للخطط السنوية .ويبرم املركز إتفاقيات مع جهات متعددة
لتنفيذ دورات وورشات عمل يف دول مختلفة .
يقدم املركز أيضاً إستشارات يف مجاالت عدة مثل قياس العائد على اإلستثمار وقياس مؤشرات األداء وإدارة اجلودة والتسويق
وتصميم الهياكل التنظيمية ووصف الوظائف ودراسات اجلدوى اإلقتصادية وتقييم املشاريع .
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رؤيـتـنـا

أن نكون ونبقى ال ــرواد واملتميزين يف تقدمي اخلدمات
التدريبية واالســتــشــاريــة على املستوى احملــلــي والعربي
والعاملي.

رسالتنا

أن نبذل قصارى جهدنا من أجل تقدمي أفضل اخلدمات
النوعية يف مجال التدريب واالستشارات ملؤسساتنا العربية
مبهنية واحترافية وجودة عالية مما يقلص الفجوة اإلدارية
والتكنولوجية بني مؤسساتنا العربية والعالم اخلارجي.
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كادر التدريب

يقوم باإلشراف على تلك الدورات وورشات العمل وتنفيذها
( )80مدرباً من املدربني األكفاء ومن ذوي االختصاص
واخلــبــرات الــواســعــة يف مــجــال تخصصهم ومــن حاملي
درجــات املاجستير والــدكــتــوراه باإلضافة إلــى اخلبرات
التدريبية الطويلة والذين يحرص املركز على استقطابهم
أم ً
ال يف الوصول إلى أقصى درجات الفائدة.

اعتماد نشاط المركز

املــركــز الــعــاملــي لــلــتــدريــب واالس ــت ــش ــارات حــاصــل على
رخصة مــزاولــة مهن رقــم  2352/18مـن أمـانة ع ّمان
الــكــبــرى منـذ ع ــام  1998وه ــو عــضــو يف غــرفــة جتــارة
عــ ّمــان بــرقــم  4 /74673مــنــذ ع ــام  1998ومسجـل
يف وزارة الــصــنـــــاعــة والــتــجـــــارة بــرقــم  50581بتاريخ
 ،1998 / 8 / 19وهو عضو يف اإلحتاد الدولي ملنظمات التدريب
والتنمية ( )IFTDOكما هو عضو يف احتاد تنمية املواهب
( )ATDيف الواليات املتحدة األمريكية .ومعتمد من جامعة
كــامــبــردج  -بريطانيـا يف مــجــال الـتدريب اإللكتروني
ومــنــح دبــلــوم وشــهــادة كــامــبــردج الــدولــيــة ملــهــارات تقنية
املعلومات ،باإلضافة إلى اعتماده من مركز  ICGللتدريب
واالســتــشــارات يف هــولــنــدا .يــرتــبــط املــركــز بإتفاقيات
ت ــع ــاون مــشــتــرك م ــع الــعــديــد م ــن مــراكـــــز الــتــدريــب
واالسـ ــتـ ــشـ ــارات واجلـــامـــعـــات مــثــل مــعــهــد  ROIيف
الــواليــات املتحدة األمريكية وSkills worldwide
و  Quick-Winsومعهد  CMCيف لبنان ونادي املوارد
البشرية العربي واجلامعة األردنية وجامعة ع ّمان األهلية
يف األردن.

عضو في

عمالؤنا

 300جهة من داخل األردن و  700جهة من الدول العربية
الشقيقة مثل :اجلزائر ،فلسطني ،العراقُ ،عمان ،البحرين،
قطر ،السعودية ،الــكــويــت ،اإلمـ ــارات العربية املتحدة،
اليمن ،ليبيا ،والسودان ،متثل الوزارات ،الهيئات والدوائر
احلكومية ،الشركات املساهمة العامة ،الشركات اخلاصة،
املستشفيات ،الــبــنــوك،الــنــقــابــات ،اجلــامــعــات اخلاصة
واحلكومية ،املؤسسات اخليرية ،واألفراد.
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شهادة محترف معتمد
ROI في قياس العائد على اإلستثمار
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Measuring ROI of Human Capital Investments
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development solutions.
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موسى
عمار

احلياة بتفاصيلها ...مدرسة ...أحداثها مبثابة املواد األكادميية يف املدارس واجلامعات ومجمل ما مير بنا ....خبرات ...واخلبرات
مع التحصيل املعريف الدائم  ...هوما يشكل ذواتنا .

ورأيت انني بحمد اهلل بعد اكثر من نصف قرن يف عالم االعالم بعامة  ...واالخراج ومهارات االلقاء إذاعة وتلفازا رأيت أن من

الواجب أن أمرر هذه اخلبرة واملعرفة ألبنائي من الدراسني وهنا أضع كل خبراتي وطاقاتي حتت تصرف املركز واداراته .
املواضيع املطروحة لهذا العام :

•مهارات االلقاء واالعداد  -اذاعة وتليفزيون
•مهارات االلقاء
•التعليق الصوتي وفن الدوبالج
•األخبار وتحرير المواد الصحفية

المجلة التدريبية
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خديجة
المنسي

ماجستير يف إدارة اخلدمات الصحية /جامعة اليرموك  /كليةاجلراحني امللكية /دبلن/ 2012ايرلندا البرنامج املشترك وبكالوريوس

ادارة مستشفيات ومؤسسات صحية وخبرتي يف مجاالت متعددة مثل مجال االدارة الصحية ويف مجال الفهرسة والتصنيف
-السجالت  -االمراض السارية /واعداد برامج التطعيم

مع املركز العاملي سأقدم برامج تدريبية متخصصة يف عام  2018حتت عنوان.

•اإلحصاء وإدارة السجالت الطبية
تعريف السجل الطبي وأهميته وتبدأ من خصائص وأهداف وأهمية هذا السجل واحملتويات والنماذج بداخله وكذلك طرق ترقيم

وحفظ السجالت الطبية وإستخدام اللوحات التوجيهية .

•نظام االحصاءات الطبية
اهمية االحصاءات الطبية وتصنيفها ومراحل حتضير التقاريراالحصائية يف املستشفى.

•التصنيف والترميز وإدارة المعلومات في المؤسسات الصحية
التصنيف لألمراض والعمليات (املراجعة التاسعة والعاشرة) وطرق ايجاد الرقم الرمزي للمرض او العملية وطرق تصنيف
االمراض .

•الفهرسة الطبية وترميز األمراض
تبدأ من تصنيف االمــراض والعلميات وطرقها والترميز الدولي لها والترميز الدولي لالمراض والعمليات الراجعة التاسعة

( )ICD-9CMوطرق ايجاد الرقم الرمزي للمرض أوالعملية وكذلك التصنيف الدولي لالمراض والعمليات واملراجعة العاشرة
(.)ICD 10
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ملتقى
إدارة الـجــــــــــودة في

المؤسسات الصحية
2018 / 3 / 30-28

•	 الجوده

•	 االساطير حول الجوده
•	 ابعاد الجوده

•	 منظور الجوده

•	 منظور الجوده لمقدمي الخدمات الصحيه -لالداريين
•	 طرق قياس الجوده الصحيه

•	 مكونات النظام للبرنامج الصحي
•	 العالقه بين الجوده والتكلفه

•	 االعتقادات الشائعه بين الجوده والتكلفه

•	 التكلفه النهائيه لجودة الخدمات الصحيه
•	 ضمان الجوده

•	 الخصائص االربع لضمان الجوده

•	 الخصائص التي يتم على اساسها تحديد نقطة البدايه
في دورة ضمان الجوده
•	 قواعد العمل االداريه( البروتوكوالت)
•	 خصائص المعايير القياسيه الجيده
•	 مصادر المعايير

•	 طرق نشر المعايير

•	 ادارة الجوده المتكامله

•	 شرح مبادئ ونظريات الجوده – مقارنة النظريات
•	 خصائص المؤسسات التي تسعى للجوده

•	 مستويات تنفيذ الجوده في المؤسسات الصحيه
•	 مهام مجلس تحسين النوعيه
•	 خطة عمل مبدئيه
•	 مؤشرات الجوده

المجلة التدريبية

10

2018

Training Magazine

يحيى
عيشان

دكتوراة يف القانون اإلداري والدستوري ،وناشط إجتماعي ،ومتخصص يف القضايا املجتمعية ،ومدرب مستشار يف قضايا املرأة
والشباب ومحاضر يف احلقوق السياسية واإلجتماعية واإلقتصادية.

حالياً أشغل وظيفة مدير التطوير املؤسسي وعضواللجنة العليا للمسؤولية املجتمعية املُش ّكلة بقرار من رئيس الوزراء.
بيت اخلبرة ليس مجرد مكان إنه مجموعة من العقول االيجابية القادرة على صنع التغيير والتطويرهناك العديد من االسماء الفذة

القادرة على تغيير أمناط التفكير لصنع ثقافة مؤسسة قادرة على النهوض بالعمل مبختلف مستوياته.
معا سنقدم للمجتمع احمللي والدولي ما يلي:

•المسؤولية المجتمعية
كيف نبني االفراد وكيف نوجد وحدات تنمية مجتمعية يف املؤسسات واظهارها يف هياكلها وكيف ندرب موظفني هذه الوحدات
على التعامل مع مجتمعاتهم.

•الهندسة االجتماعية وقراءة األشخاص
التحصن باملعرفة وطرق الدفاع املشروع عن انفسنا كأشخاص وعن اوطاننا ومؤسساتنا من اخلطر القادم املختلط خيره بش ّره.

•نظام الشبكة للشخصيات
يف طبيعة شخصياتنا نحن منيل دون وعي الى أحد جانبني يف أداء املهام (داخل نطاق مجموعة العمل) إما أننا منيل الى اجلانب
اإلنساني أو الى جانب إجناز العمل بكفاءة وإقتدار.
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ملتقى
إستـشـراف
المستقبل
2018 / 4 / 26-24

المحاور
ً
ً
فهما
اصطالحا،
المحور األول :استشراف المستقبل لغة،
ً
ً
ً
علميا.
فهما
دينيا
المحور الثاني :دور استشراف المستقبل التخطيط الناجح

وكيف يقترن االستشراف باالستراتيجية.

المحور الثالث :عرض اساليب استشراف المستقبل االكثر
ً
استخداما في الدراسات االستشرافية.
المحور الرابع :المواقف الخمسة الممكنه اتجاه المستقبل.
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آراء بـعـــض
المشاركين
سامر زريقات

رئيس قسم الخدمات المساندة  -سلطة منطقة العقبة اإلقتصادية  -األردن

لقد كانت جتربتي مع املركز ناجحة بكل املقاييس من حيث التواصل والتنسيق الدائم
واملتابعة قبل وبعد انعقاد البرنامج ،وكذلك كان االستعداد لعقد البرنامج ممتاز وكذلك
املاده العلميه واملدرب ...كل الشكر.

Global Center for Training & Consultations

محمد الشخص

محلل حاسب آلي  -جامعة الملك سعود – السعودية

عمان مهد احلضارات وأرض األنبياء وعبق التاريخ  .ساد الرومان كوكب األرض باحلكمة
واملعرفة  ،نشروا العلوم عبر األجيال كانت ع ّمان وال زالت رموزا وجنوم أضاءت سماء
األردن  ....مأدبا ،جرش ،املدرج الروماني ،عجلون ،البتراء ،وادي رم ،سبيل احلوريات،
أم قيس  .....مركزا للعالم حتيط معاهد علمية .هكذا انطلق املركز العاملي للتدريب
واإلستشارات كالعنقاء يتجدد كل حني .كل الشكر لــإدارة على حسن التعامل والكرم
والضيافة وإعداد املركز للبحث العلمي والتدريب املتكامل كما أشكر الطاقم املميز واملدرب
الهتمامه الشديد.

صالح الدين الشيخ

رئيس وحدة أمن  -الشركة السودانية لخطوط أنابيب البترول  -السودان

أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير ألسرة املركز العاملي للتدريب واإلستشارات
وأخص بالشكر مديرة العالقات العامة التي عملت على راحتنا وكانت متميزة يف تعاملها
معنا مما ينم على عراقة وأصالة الشعب األردني وهذا التعامل الراقي قد أكسبنا احملبة
لهذا الشعب من خالل تعامالتنا يف األيــام القصيرة التي قضيناها بهذا البلد املعطاء
والشكر موصول لألخوات واألخوة العاملني باملركز ،ولقد كانت الدورة مميزة واستفدنا
منها كثيرا ونتمنى لكم التوفيق والسداد.

إقبال كمال

رئيس وحدة شؤون األفراد  -الشركة السودانية لخطوط أنابيب البترول  -السودان

أوال الشكر كل الشكر لطريقة معاملة الشعب األردنــي الذي أبدى لنا كل تعاون وأخوة
صادقة ،كما أخص بالشكر كل أخوتي باملركز العاملي لترحيبهم لنا بال حدود وأنقل شكري
وتقديري لألستاذ الفاضل املدرب وأمتنى أن نقدم له زيارة للسودان ليمدنا بخبرته الكبيرة
هذه وينقلها جلميع العاملني بالشركة السودانية خلطوط أنابيب البترول.

المجلة التدريبية
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مصطفى
أبو الشيخ

خبير ومدير التدريب واالستشارات يف اجلمعية األردنية للمالية اإلسالمية  /ومستشار إداري معتمد ( ،)CMCيف التخطيط

االستراتيجي وتطوير املوارد البشرية ،ومدرب تربوي معت َمد ،ومدرب محترف معت َمد من معهد القيادة واإلدارة البريطاني ،ومق ِّيم

جوائز متيزمعت َمد  -املؤسسة األوروبية إلدارة اجلودة ( ،)EFQMومقيم جوائز متيز معتمد ،جائزة امللك عبداهلل الثاني لتميز
األداء املؤسسي.

•البرنامج التدريبي :كيف أحقق تميز أداء مؤسستي
تطبيق املفاهيم اإلدارية احلديثة واملستدامة بأقل التكاليف وبجودة عالية مبا يحقق رضى املتعاملني معا ،وتنمية املوارد البشرية
وتشجيع روح اإلبداع وإطالق امللكات والقدرات .من هنا تأتي أهمية هذا البرنامج التدريبي.

• البرنامج التدريبي :فن إدارة أزمات ومخاطر الموارد البشرية في المؤسسة
أهمية هذا البرنامج لقيادات املوارد البشرية يف مؤسسات القطاعني العام واخلاص العاملني يف املجاالت اخلدمية واإلنتاجية

مبستوياتها املختلفة ومن سيؤهل لتلك الوظائف وكذلك املهتمني يف هذا املجال ،وبخاصة احلريصني منهم على حسن إدارة أزمات
املوارد البشرية يف مؤسساتهم.

المجلة التدريبية
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Workshop

ADVERTISING
الحارث عبد الفتاح
مدير التســـويـــق لـدى دار الفـــن للتصـمـيــم

إدارة أعـمـال من اجلامـعــة األملانية األردنـية

مدرب معتمد مهارات تفكير (كورت أعـمال)
خـبــــيــــــر تـــســـــويـــــــــق دولــــــــي ()IMCE

كيف أصمم شعار ناجــح؟
ما هو السلوغـن وكيف أضمنه في التصمـيم؟

متى أحتاج إلى األفكـار المجنونة بالتصميم
ومـتــى أصـــمـــم بطـــــريـــقــة كــالسـيـكـيـة؟
ً
محتـرفا في صيــاغة إعــالن ترويـجـي؟
كيف تكــون

قواعد عامة في التصميم الناجح
أشـيـاء يجب أن تعــرفـهـا قبل البـدء بالتصميم
مصطـلـحات يجب أن تلم بها في الدعاية واإلعـالن
نظرة عن التسويق من خالل فكرة إعالنية ناجـحة

2018 / 5 / 10 - 8
2018 / 10 / 18 - 16

عــمــــر
عليان

مدرب مالي متخصص يف تنفيذ دورات املشتريات واملخازن وعقود املناقصات احلكومية ونظم الرقابة املالية والتدقيق على
العطاءات واللوازم احلكومية وفق تشريعات كافة الدول العربية ،خريج اجلامعة االردنية  - 1983محاسبة  -إدارة عامة ،الشهادة

املهنية االمريكية التخصصية يف املشتريات.

•تعزيز ضوابط النزاهة والشفافية في المشتريات الحكومية وترسية المناقصات العامة
أهم الدورات التدريبية املقدمة لكل من :
 .1العاملني يف اجهزة الرقابة املالية اخلارجية ودواوين احملاسبة واجهزة النزاهة والهيئات املستقلة ملكافحة الفساد املالي واالداري.
 .2املراقبني املاليني ومدققي احلسابات احلكوميني.
 .3العاملني يف اجهزة الرقابة الداخلية يف الوزارات واملؤسسات احلكومية وشركات القطاع العام .

•االدوات الحديثة في االدارة المالية االستراتيجية
أما أبرز الفئات الوظيفية واملهنية التي تستفيذ من املشاركة هي :
 .1العاملني يف الشؤون املالية يف القطاعني العام واخلاص.
 .2املدراء املاليني ورؤساء االقسام املالية.
 .3العاملني يف التخطيط والتحليل املالي واعداد املوازنات .

المجلة التدريبية
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ورﺷﺔ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻤﺪرﺑﻴﻦ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﺎدة واﻟﻤﺪراء

ﺑﻤﻨﻬﺞ اﻟﺴﭭﻦ إﺗﺶ ® © ™)(7H
7H TOT & TEACHER DEVELOPING

ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ د .ﻣﺎﻫﺮ ﻋﺰت

ﻣﺒﺘﻜـﺮ ﻣﻨﻬـﺞ وﺗﻘﻨﻴﺔ )اﻟﻤﻴﺎدﻳﻦ اﻟﺴﺒﻌﺔ (Seven H

ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان

ﻫﻨﺪﺳﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ )ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻈﻢ(
2018 / 6 / 28-24
2018 / 8 / 23-19

ﻣﺤﺎورﻫﺎ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ:
اﳌﺪﺧﻞ اﳌﻨﻈﻮﻣﻲ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ وﻣﺮاﺣﻠﻪ ) .(DFDوﻣﺪﺧﻞ ﻓﻜﺮ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت.
ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ  -أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺪرﻳﺐ  -ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺪرﻳﺐ.
ﺷﺮح ﻋﻠﻢ اﳌﻨﻬﺞ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﻧﻮاﰋ اﻟﺘﻌﻠﻢ .واﻷﻫﺪاف اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﭭﻦ إﺗﺶ.
إدارة اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻹﺟﺮاءات ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﻮﻛﻴﺪ اﳉﻮدة وﺗﺴﻬﻴﻞ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻮاﺻﻔﺎت وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﳉﻮدة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.
ﻫﻨﺪﺳﺔ اﻟﺴﭭﻦ إﺗﺶ ﻟﻌﻠﻢ اﳌﻨﺎﻫﺞ

.Network Knowledge and Spiral Education

اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ) (TNAوﻛﻴﻒ ﺗﺒﺪع ﰲ ) (As - Isو ).(To- Be
وﻛﻴﻒ ﺗﺼﻴﻎ اﻟـ .Gap Analysis

ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻨﻈﻢ وﻫﻨﺪﺳﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ )ﻗﻮاﺋﻢ اﳌﺮاﺟﻌﺔ وﳕﺎذج اﻟﺘﺪرﻳﺐ(.
ﻛﻴﻒ ﺗﻀﻊ اﳌﻌﻴﺎر وﻛﻴﻒ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻪ.
المجلة التدريبية

اﻟﺴﻠﻮك.
ﳕﻮذج ﻣﺮﺳﻴﺪس ﰲ ﺗﻘﻮﱘ
17

2018

Training Magazine

ديمة
بركات

مستشارة مهنية ومدربة مع أكثر من  20عاما من اخلبرة يف تخصص الهندسة .متحدثة مقنعة ولديها شغف بإدارة املشاريع
وأمتلك القدرة على تشجيع وحتفيز جمهورها وأيضاً عضو يف مؤسسة إدارة املشاريع ( )PMIواجلمعية األردنــيــة ملــدراء

املشاريع  The Jordan Chapterإضافة لكونها مدربة مم ّيزة  coachوعضو مؤسس جلمعية الكوتشنج األردنية
 ICF Jordan Chapterوعضو يف اإلحتاد الدولي ICF

إدارة المشاريع ( ) PMP
إعادة هندسة العمليات التجارية
Value of the Project Management Office
Leader vs. Manager

المجلة التدريبية
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عبير
الفاعوري

أستاذ مشارك ورئيس قسم نظم املعلومات اإلدارية يف جامعة البلقاء التطبيقية حصلت على درجة البكالوريوس واملاجستير يف

اإلدارة العامة بتقدير امتياز من اجلامعة األردنية حصلت على الدكتوراة يف نظم املعلومات اإلدارية بتقدير إمتياز من األكادميية

العربية للعلوم املالية واملصرفية.

إطاللتي معكم من خالل نافذة املركز العاملي لنقدم معا :

•التجارة االلكترونية
ماهية التجارة اإللكترونية ومفهوم ومجال التجارة اإللكترونية والفرق بني التجارة اإللكترونية البحتة والتجارة اإللكترونية اجلزئية.

•اإلدارة االلكترونية
مفهومها واملقارنة بني املفهوم التقليدي وااللكتروني لالدارة وأهمية هذه االدارة على مستوى املنظمات وعلى املستوى القومي.

المجلة التدريبية
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ملتقى
اإلدارة اإللـكــتــرونـيـة
وتحديات المستقبل
2018 / 6 / 28-26
المحاور الرئيسية
 .1األعمال اإللكترونية
 .2ماهية اإلدارة اإلليكترونية ماذا تعني وما هي عناصرها ؟
 .3توجهات اإلدارة اإللكترونية
 .4األنظمة اإللكترونية الالزمة لإلدارة اإلليكترونية
 .5كيفية تطبيق اإلدارة اإللكترونية فــي األردن واألســاس
القانوني لتطورها
 .6العالقة بين اإلدارة اإللكترونية على البطالة
 .7التحديات التي تواجه تطبيق اإلدارة اإللكترونية
 .8مميزات نظام الذاكرة المؤسسية
 .9بناء السيناريوهات والــعــودة من المستقبل واالستعداد
للمستقبل الرقمي
 .10صنع مجتمعات التعلم المترابطة وتنظيم المعرفة في
بيئة اإلنترنت
 .11اصنع مكتبا بال ورق كما في ميكروسوفت
 .12انتقال الحكومة إلى المواطن (الحكومة اإللكترونية واإلدارة
االلكترونية )
 .13خارج نطاق عناصر المزيج التسويقي والمنافسة بالوقت
.14تحديد المستقبل بالتجارة اإللكترونية واالتوماتيكية في
االتصال بالعمالء

المجلة التدريبية
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محمد
الخطيب

مديـــر العمليـــات والتدريـــب والكـــوارث يف الدفاع املدنـــي ،ومدير غرف العمليات والكوارث والســـيطره ومدرب عســـكرين
ومدنيـــن يف كافـــة القطاعـــات اخلاصة وحاصـــل على مزوالة مهنة االســـعاف املتقدم وحاصل على اجـــازة مزاولة املهنة
يف الســـامة العامه واستشـــاري ودعم لوجســـتي للعديد من شـــركات االطفاء اخلاصة ومدير مخيمات االيواء واســـتقبال
الالجئـــن العراقيـــن ومحاضر يف كافـــة علوم الدفاع املدنـــي واحلماية املدنيه.
الدورات التي سأقدمها من خالل املركز يف عام 2018

•التخلص من النفايات الخطره
•االسعافات االولية
•الوقاية الصحيه
•االصابات الرياضيه وطرق معاجتها
•التحقيق في اسباب الحريق
•االنعاش القلبي الرئوي
•تخطيط كهربائية القلب

المجلة التدريبية
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ورشة عمل

الترويج الذاتي من خالل

التـواصـــل االجـتـمــاعــي
أ.غـفـار العالم
خري ــج جامع ــة األمي ــرة س ــمية للتكنولوجي ــا يف عمان االردن  ،بكالوريوس علم رس ــم حاس ــوبي ،خ ــال اجلامعة عمل على إنش ــاء مواقع التواصل
االجتماع ــي يف اجلامع ــه وم ــن بعده ــا عم ــل يف مج ــال خدمة العمالء ومن بعدها إل ــى التواصل االجتماعي ،بعد عام  2011بدأ املس ــيرة يف مجال
االعالم االجتماعي والتس ــويق االلكتروني.
 -1التعريف مبفهوم التواصل االجتماعي وتقدمي نبذة عنه.
 -2التعريف بأهم شبكات التواصل االجتماعي والتي تتضمن :
Facebook
LinkedIn
Twitter
Instagram
YouTube
 -3استراتيجية االعالم االجتماعي.
 -4االســـتخدام االمثـــل لشـــبكات التواصـــل االجتماعـــي (تويتـــر،
فيســـبوك ،يوتيـــوب ،انســـتغرام) وشـــبكة التواصل املهنـــي (لينكد ان)

 -5كيفيـــة تطويـــر ملف شـــخصي على مواقـــع التواصـــل االجتماعي
التالية :
Twitter
Facebook
LinkedIn
 -6الترويج ألنشـــطة وفعاليـــات املجلس على الفيس بـــوك واليوتيوب
(املدفوعـــة وغير املدفوعة)
 -7اســـتخدام االعالم االجتماعي يف تعزيز الهوية املؤسســـية وايصال
الرسائل

2018 / 5 / 17 - 15
2018 / 11 / 29 - 27
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نوال
البرق

درجة الدكتوراه يف التسويق الدولي وماجستير ادارة موارد بشرية و بكالوريوس يف إدارة اعمال ،وخبراتي كمدرب ومستشار إداري

عضو جلنة ادارية جمعية اخلبراء املصرفيني وعضو جمعية محتريف املوارد البشرية .Aphra

•آليه التسويات المحاسبية لعمليات البطاقات االلكترونية
•لتسويق والبيع المصرفي لمنتج البطاقات االلكترونية
•الدراسة االئتمانية لمنح قروض البطاقات االلكترونية
وهي من أهم دوراتي التدريبية املتخصصة والتي سيقدمها املركز لكل من :

•جميع المدراء والمشرفين وغيرهم من الموظفين العاملين في المصارف
•مديري وموظفي خدمات العمالء بالمصارف
•موظفو العالقات العامة وخدمات العمالء
•المهتمون من مختلف القطاعات

المجلة التدريبية

23

2018

Training Magazine

أﺑﻨﺎؤﻧﺎ وﻓﻦ

اﻻﺗﻴﻜﻴﺖ
اﺗﻴﻜﻴﺖ

دورات ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ا ﺑﻨﺎء

اﻟ
ﺪ
ﻛ

ﺑﺈﻛﺴﺎﺑﻬﻢ اﻟﻤﻬﺎرات ا ﺳﺎﺳﻴﺔ
اﻟﺘﻰ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻧﻬﺎ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺴﻠﻮك

ﺘ
ﻮ
ر
ة

واﻟﺮﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﻄﺒﺎع

أﺑﻨﺎؤﻧﺎ ﻣﻦ ﺳﻦ  6إﻟﻰ  11ﺳﻨﻪ
أﺑﻨﺎؤﻧﺎ ﻣﻦ ﺳﻦ  12إﻟﻰ  15ﺳﻨﻪ 2018 / 7 / 14
أﺑﻨﺎؤﻧﺎ ﻣﻦ ﺳﻦ  16إﻟﻰ  18ﺳﻨﻪ 2018 / 7 / 21
أﺑﻨﺎؤﻧﺎ ﻃــــــــﻼب اﻟﺠـــﺎﻣــــﻌـــــﺎت 2018 / 7 / 28
2018 / 7 / 7

ﻧ
ﻮ
ا
ل

اﻟ ﺮﺒ

ق

ﻓﻨﻮن وﻗﻮاﻋﺪ اﺗﻴﻜﻴﺖ  ...ﺑﻨﺎء أﻛﺜﺮ رﻗﻲ وﺛﻘﺎﻓﺔ
المجلة التدريبية
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بالل
سكارنة

بكالوريس يف العلوم االدارية وشهادة املاجستير من اجلامعة األردنية ودرجة الدكتوراه بإدارة األعمال وخبرتي خالل  30سنة

السابقة كمستشار التميز واإلستراتيجية والتطوير املؤسسي وبناء القيادات والتميز واإلبداع وإعداد املدربني ولي عدة مؤلفات
( 25مؤلف).

•اإلبتكار واإلبداع عنواني في عام 2018
الذي يظهر التفكيراألصيل واالبتكار يف مواجهة التحديات وذلك من خالل تقدمي إقترحات لتحسني العمل ووضع مقاربات وأفكار

جديدة بعرض األفكار واملعلومات بطريقة تلفت إنتباه اآلخرين وفتح الطريق أمام املتدربني للتعرف على املهارات اإلبتكارية
واإلبداعية الالزمة.

•وماذا عن استراتيجيات السعادة في المؤسسات
ونطلع من خالله على مفهوم السعادة يف بيئة العمل وانواعها .والتعرف على فهم مشاعر االخرين واالنسجام معهم .والتعرف على

كيفية إطالق قدراتك النفسية والذهنية واجلسمانية واملالية والتعرف على كيفية كيف تكون حياتك أسهل بالسيطرة التدريبية
عليها.

•أما عن برنامج ادارة الموارد والممتلكات والحوكمة
ساتناول يف هذا البرنامج املوضوعات التي تتعلق بتشجيع املوظفني على االستخدام االمثل للموارد وادارتها بأسلوب فاعل .

المجلة التدريبية
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ملتقى

التغيير في القيادة عام 2018
•	 القيـادة وتحليـل بيئـة المنظمـة

•	 خصائـص القيـادة وأثرهـا علـى التغييـر
•	 مفهـوم التغييـر وإعـادة البنـاء.

•	 تحليـل نقـاط القـوة والضعـف وتحديـد الفـرص والمخـاوف.
•	 كيفيـة إعـداد خطـط عمـل إجرائيـة قابلـة للتطبيـق.
•	 أساليـب وأدوات التغييـر:
 .1المقارنـات المرجعيــة.

 .2إعـادة بنـاء المؤسسـات.

 .3الـجـودة الشاملــة.

 .4منظمــات التعلـم.
•	 التطويـر التنظيمـي.

•	 إستراتيجيـة التطويـر التنظيمـي وتطبيقاتهـا :

•	 التطويـر التنظيمـي وزيـادة الكفـاءة التنظيميـة.
•	 تحليـل النظـم كمدخـل للتطويـر التنظيمـي.
•	 أساليـب ومراحـل التغييـر والتطويـر.

•	 التخطيـط للتطويـر والتغييـر ووضـع الخطـة الالزمـة

•	 مقاومـة التغييـر – أسبابهـا وأساليـب التغلـب عليهـا.

2018 / 7 / 26-24
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2018 / 8 / 3-2
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معاذ
نـمــر

ماجستير يف ادارة األعمال ( )MBAمن جامعة  Clayton State Universityاألمريكية .والبكالوريوس يف الهندسة من
اجلامعة االردنية .مت اختياري كعضو يف جمعية  – Beta Gamma Sigmaوالتي ُتنح لذوي اإلجنازات العلمية املتميزة يف

مجال دراسة األعمال ( .)Best in Businessمدرب معتمد من معهد القيادة واالدارة البريطاني للتدريب يف مجاالت اإلدارة

والتطوير املؤسسي .متخصص يف مجاالت اإلبداع واإلبتكار املؤسسي.

تواجه منظمات القرن الواحد والعشرين العديد من التحديات من خالل العوملة وتكنولوجيا املعلومات وثورة االتصاالت والدعوة إلى
التغيير .وإذ يُعد التفكير االبتكاري املؤدي إلى اإلبداع أمرا أساسيا وحاسما لنجاح تلك املنظمات يف بيئة األعمال املعقدة واملتغيرة

فإن على تلك املنظمات العمل على تهيئة وتوفير بيئة مناسبة إلعطاء جميع موظفيها الفرصة والقدرة على توجيه تفكيرهم بطريقة
ابتكارية وإبداعية.

وجتاوبا مع األفكار املتجددة التي قدمها املركز ،يسرني أن أشارك معهم بالبرامج التالية:

•قيادة اإلبداع والتغيير في منظمات القرن الواحد والعشرين
•إدارة المواهب البشرية استراتيجيا في منظمات المستقبل الناجحة
•حل المشكالت واتخاذ القرارات بطريقة ابتكارية
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مهدي
العلمي

بكالويوس إدارة أعمال وماجستير إدارة عامة وشهادة الدكتوراة يف الدراسات السياسية ،ويشغل منصب عضو مجلس إدارة احتاد

املدربني العرب وعضو جمعية املستشارين واملدربني االداريني ونائب رئيس جمعية املدربني االداريني واملدير التنفيذي السابق
للتدريب يف بنك األردن.

من دواعي سروري وسعادتي أن التقي مع شركائي يف املركز العاملي خالل عام  2018برامج تدريبية جديدة تقدم ألول مرة يف
الوطن العربي ونامل من حضراتكم املشاركة فيها وهذه البرامج هي :

•التلر المبتسم :
وهو برنامج تدريبي يركز على ثقافة البشاشة ،والسماحة  ،واالبتسام وهي تلك الثقافة التي ثبت بالوجه القطعي بأنها اقصر
الطرق وايسرها وأسهلها نحو اجتذاب مزيد من العمالء.،

•األسرار المائة لإلدارة المصرفية الناجحة:
وهو برنامج يقدم  100سر لإلدارة الناجحة يف البنوك مت رصدها والتوصل اليها من خالل معايشة عشرات احلاالت من االدارة

الناجحة يف البنوك على مستوى الفروع والدوائر .
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ملتقى
القيادات النسائية
وصناعة القرار
2018 / 8 / 30-28
المحاور الرئيسية :

أوال :صعوبة الدور والتحديات.
-١المرأة في القيادة العليا.

 -٢المقومات الشخصية لنجاح المرأة العربية في مجال االدارة العليا .
 -٣المقومات اإلدارية لنجاح المرأة العربية في مجال االدارة العليا .

 -٤المقومات الثقافية لنجاح المرأة العربية في مجال االدارة العليا .

 -٥المقومات التكنولوجية لنجاح المرأة العربية في مجال االدارة العليا .
 -٦المقومات المجتمعية لنجاح المرأة العربية في مجال االدارة العليا.

 -٧المقومات االسرية لنجاح المرأة العربية في مجال االدارة العليا .

 -٨التدريب الذاتي .
 -٩التقويم الذاتي .

 -١٠النجاح االداري المطلوب هو نجاح متواصل ومتنامي يدعو الى االعتزاز
والفخر واإلعجاب.

 -١١المرأة والنهضة .
ً
ثانيا :صناعة القرار:

 -١اتخاذ القرار والخطوات االساسية في اتخاذ القرار.
 -٢الطريقة الوصفية في اتخاذ القرار :
تحديد المشكلة.

تحليل المشكلة.

تنمية الحلول البديلة.
اختيار أحسن البدائل.

تحويل القرار المختار الى تصرفات فعالة .
اتخاذ القرارات في حالة التأكد .
إدارة األزمات وشجرة القرارات .

المجلة التدريبية

30

2018

Training Magazine

آراء بـعـــض
المشاركين

عاهد أبو درويش

محاسب  -شركة تطوير معان  -األردن

يسرني أن أقدم لكم تقييمي ملركزكم حيث أنني بهرت جدا مبستوى االستقبال وحفاوته
وبالطريقة احلضارية للعاملني لديكم يف التعامل مع املتدرب وال بد لي أن أشير إلى املستوى
األكادميي الرفيع لألساتذة الذين يدربون لديكم .أما بخصوص التجهيزات واملعدات فقد
كانت على أعلى مستوى .وفقكم اهلل وسدد خطاكم.

Global Center for Training & Consultations

م .جمعة الرطيب

تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم  -ليبيا

حتية شكر وتقدير وعرفان لكل العاملني باملركز العاملي للتدريب واإلستشارات على
وتفان فيه من أجل إجنــاح دورة (تصميم وتشغيل وصيانة
ٍ
كل مابذلوه من جهد وعمل
الصمامات) القيمة التي إستفدنا منها إستفادة كبيرة .كما نشكرهم على حفاوة االستقبال
وحسن املعاملة وكرم الضيافة .ونشكر ايضاً املدرب على محاضراته القيمة وتفانيه يف
إجناح الدورة وله منا كل التقدير واإلحترام.

عادل محمد

رئيس قسم  -الشركة السودانية لخطوط أنابيب البترول  -السودان

الشكر كل الشكر للشعب األردني عامة والذي اليشعرنا بأننا خارج بالدنا وكذلك الشكر
بال حدود إلدارة املركز خاصة قسم العالقات العامة اللذين عملوا على راحتنا ونشكرهم
على اهتمامهم الكبير وبالنسبة للتدريب فهو جيد للغاية.

رويدة الجزازية

إداري تسويات  -هيئة التأمين  -األردن

لقد ملست منكم حسن التعامل والذوق واألخالق الرفيعة العالية وقد نقلت هذة الصورة
ال يف دورات أخرى .ال أقول ذلك مجاملة ولكن صدقاً
للمعنيني إلستمرار التعاون مستقب ً
هذا ماملسته خالل األيام اخلمسة التي تواجدت فيها يف املركز.
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أشرف
صالح

التدريب هو مجموعة من األنشطة التي تساعد على رفع أداء العاملني وانتاجيتهم من خالل زيادة مهاراتهم وصقلها وتنمية

معارفهم مما يعني إكساب املقدرة وزيادة املهارة واملعرفة والكفاءة يف العمل وتظهر لذلك عند ظهور قصور يف مستوى املهارة وقلة
املعرفة وضعف يف األداء لدى العاملني يف اإلدارة والتنظيم لدى املؤسسة .

ويف النهاية كل إنسان يستطيع أن ينجز أعماالً عظيمة لو أنه عرف حقيقة استعداده الطبيعي ثم منى هذا االستعداد بالتدريب
الدائم املنتظم .

شراكتي مع املركز من خالل تقدمي الدورات التدريبية التالية:

•المنهجية الحديثة في إدارة الجودة الشاملة
•النظام اإلداري المتكامل Integrated Management System
•إدارة نظام الصيانـة باستخدام الحاسب اآللي CMM
•نظام إدارة السالمة والصحة المهنية حسب متطلبات األوشا OSHA
•نظام إدارة األمن Security Management System

المجلة التدريبية
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Certified Enterprise Risk
Management Professional (CERMP)
2018 / 5 /3 - 4/1
2018 / 8 /2 - 7/1
About the Diploma
This diploma program is the solely accredited diploma program from Cambridge
International College in UK to Go Global for general consultancy.
This diploma is an applied knowledge in the field of enterprise risk management
(theory and practice).

Objective:
To develop professional experts in the field of Enterprise Risk Management in line
with international enterprise risk management standards (ISO 31000, IRM 31100 and
COSO ERM framework 2016). Besides, trainee will go through practical assignment
for E2E case study analysis and practice on SHIRA solution.

Targeted Audience:
1. Senior and middle management level in all industries.
2. Internal Auditors.
3. Risk specialists and managers.
4. Any professionals who are seeking for proficiency in the field of enterprise risk
management
5. Minimum number of audience 6
6. Maximum number of audience 10

2. Diploma Outline:
The diploma program is priced on USD 2000 per trainee and is decomposed into
5 major modules. Students and trainees can get each module dependently but on
sequential pattern and they can get accumulated training hours that enables them to
be certified by Go Global as CERMP.

Module
1. Risk Assessment Evaluation and Monitory
2. Governance and Strategy Setting
3. Internal CONTROL
4. Risk Based Internal Audit
5. CERMP Practice – Case Study
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شاكر
القضاة

دكتوراة يف إدارة األعمال ومدرب متفرغ منذ  10سنوات يف مجال االدارة واالداء االستراتيجي وادارة اللوجستيات (خدمات

التدريب وتقدمي االستشارات) ولدي خبرات يف التدريس والتعليم يف جامعة العلوم التطبيقية واجلامعة االردنية وجامعة اليرموك

ألكثر من  10سنوات.

مدراء االدارة العليا والوسطى ومدراء ورؤساء أقسام التخطيط االستراتيجي

الفئة املستهدفة لدوراتنا املقدمة مع املركز لعام 2018

األداء االستراتيجي
إدارة سلسلة التوريد
أساسيات التخطيط وتنفيذ العمليات اإلدارية
إدارة الموارد والدعم اللوجستي
اتخاذ القرارات وحل المشكالت
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أمجد
عطية

مدرب مستشار معتمد
شهادة الدراسات العليا دراسة تخصصية يف مجال اجلرائم اجلنائية  -شهادة اختصاص الكشف عن اجلرمية بالوسائل العلمية

(بتقدير امتياز).درجة البكالوريوس يف العلوم الشرطية والعلوم اإلدارية  /جامعة مؤتة .1984مدرب معتمد  CPTمن اجلمعية

االمريكية للتدريب والتطوير  ASTDخبير ومدرب معتمد من االحتاد العربي ملكافحة التزوير والتزييف (جامعة الدول العربية).

عضو االحتاد العربي ملكافحة اجلرمية الدولية وغسل االموال (جامعة الدول العربية ).

خبرة عشرون عاماً ( مقدم متقاعد) يف مختلف املستويات اإلدارية والقيادية وزارة الداخلية  /األمن العام األردني .

•مكافحة جريمة غسل األموال
أم اجلرائم وتتصف بالطابع الدولي فهي ال تعرف احلدود اجلغرافية وتعتبر متعددة اجلنسيات وتنتشر يف الدولة الضعيفة التي
ال تواجهها أو تضع ضوابط للقضاء عليها وقد تن ّبهت دول العالم ممثلة يف البنوك املركزية واملؤسسات املالية واملصرفية املختلفة

واجلهات االخرى املعنية الى خطورة هذه اجلرمية .

•التزوير والتزييف

ليس ثمة من شك يف أن جرمية التزويروالتزييف هي من أكثر اجلرائم التي اجلميع محلياً ودولياً ملا متثله من انتهاك صارخ للثقة

واالئتمان وتلقي بظالل من الشك والريبة حول حجم املصداقية التي ينبغي ان حتظى بها التعامالت املختلفة يف امليادين العملية
ذات الصلة وأزعم ان قضايا التزوير والتزييف تشكل ظاهرة خطرة بكل املقاييس نظراً للمكانة التي تتبؤاها الكلمة املكتوبة يف

جميع املعامالت مما جعل اساليب تزوير املستندات ووسائله كثيرة ومتنوعة .

المجلة التدريبية
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ملتقى

األساليب الحديثة في مكافحة غسيل األموال
2018 / 9 / 27-25
المحاور الرئيسية
•مفهوم غسيل األموال ومصادره وحجمه ومدى خطورته وارتباطه باألنشطة اإلجرامية
•أساليب وطرق إجراء عمليات غسيل األموال
•وسائل كشف عمليات غسيل األموال والمؤشرات الدالة
•قيام الموظف بدور فعال في المكافحة من خالل تعرفه على كيفية تحليل العمليات المالية المشبوهة
واكتشافها
•طرق ووسائل مواجهة عمليات غسيل األموال في المؤسسات المالية والمصرفية
•معرفة المسؤولية التي تقع على عاتق المؤسسات المالية والمصارف التي تستخدم في غسيل األموال
الملوثة
•مكافحة غسيل األموال والمحافظة على السرية المصرفية وتعريف المشاركين بأهمية المحافظة
على سرية العمالء وخطورة إفشاء أسرارهم وأثر ذلك على العالقة فيما بين المصرف والعميل
•آخر المستجدات على الساحة الدولية لمواجهة غسيل األموال
•المنظمات الدولية المهتمة بمكافحة غسيل األموال
•القوانين الدولية والعربية الخاصة بمكافحة غسيل األموال
•آخر المستجدات على مستوى المباحث الفدرالية األمريكية ()FBI

مادلين
مـعـدي

محامية ومستشارة قانونية ومدربة قانونية على مشاريع املنظمات الدولية غير احلكومية كتوعية واستشارات قانونية وتدريب
قانوني ناشطة يف مجال حقوق اإلنسان خبيرة بقضايا العنف املبني على أساس اجلندر واإلرشاد األسري .

•اإلجتهاد القانوني في مجال التدريب
•العنف ضد المرأة والطفل
•منظومة االتفاقيات الدولية والقانون الوطني

المجلة التدريبية
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آراء بـعـــض
المشاركين
جمال أبو عيشة وهاني عبيدات

رئيس شعبة  -مؤسسة الموانئ  -األردن

نود أن نشكر جميع العاملني على هذا املركز من إدارة وإشراف وعالقات عامة حيث ملسنا
فيه التعامل الطيب وحسن اإلستقبال وأن هذا املركز من املراكز املميزة على مستوى اململكة
والوطن العربي وحتى املراكز العاملية .مع متنياتنا للمركز والعاملني عليه بالتقدم واإلزدهار
وإلى األمام.

Global Center for Training & Consultations

سعد خصاونة

موظف جمارك  -سلطة منطقة العقبة اإلقتصادية  -األردن

أود أن أعبر عن شكري اخلاص على التعامل واألسلوب اجلميل يف التعامل مع املشتركني
يف الــدورات املنعقدة يف املركز ومن هذا املنطلق أمتنى أن أكون أحد املشتركني يف كل
سنة للدورات املنعقدة لديكم وكذلك كل التقدير للعاملني يف املركز واملمثلة أوال يف اإلدارة
الكرمية .مع متنياتي لكم بالتقدم والنجاح.

محمد عطا المنان

رئيس وحدة التخطيط  -شركة الخطوط الجوية السودانية – السودان

أبعث ألسرة املركز العاملي أسمى آيـات الشكر والعرفان ملا بذلـوه من جهد أثناء إقامتي
بينهم وأقـدر املجهـود الذي قاموا به من أجل إجناح الدورة التدريبية يف مجال (حتليل
العمل والوصف الوظيفي) .كما أتقدم بالشكر أجزله ألستاذي املدرب الذي أتشرف به
كثيراً الدكتور املهذب والـذي هو مفخـرة للمملكـة األردنية الهاشميـة ،جزاه اهلل خير اجلزاء،
أيضاً ال أنسى قسم العالقات العامة الذين لم يألوا جهدا يف توفير املعينات إلجناح الدورة.
وال أنسى أسرة املركز ممثلة يف قائد ركب املركز وبقية الزمالء ،ودعواتي القلبية لكم بدوام
النجاح والتميز.

عبد الله العالم

جهاز تنفيذ مشروعات اإلسكان  -ليبيا

تشرفت باللقاء معكم عند مشاركتي زمالئي حلضور دورة أنظمة املعلومات اإلدارية مبدينة
ع ّمان بصراحة وصدق متناهي تشرفت بكسب صدقكم وتطوركم وإميانكم العميق برسالة
العلم والعطاء ومتيزكم العالي يف املعاملة والفكر واإلستراتيجية للرفع من تنمية وتطوير
املوارد البشرية ،أكرر شكري العميق لرقي معاملتكم يف الضيافة واالستقبال ولقد تعلمت
منكم الكثير مما غير لدي يف األساليب العملية يف وظيفتي رغم قصر مدة الدورة  ،وأتقدم
من خاللكم بعميق الشكر والتقدير إلى املدرب القدير الذي زودنا باملعلومات بطريقته
وأسلوب عرضه وسالسة تقدميه التي تدل على قدرته وخبرته الكبيرة يف مجال الدورة.
متنياتي لكم مبزيد من التقدم.
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حمدي
قبيالت

أستاذ مشارك /جامعة اإلسراء وحاصل على ماجسـتير قانون عام /اجلامعة األردنية و دكتوراه قانون عام (قانون إداري) /جامعة
بغداد وخبرتي من خالل التدريس والتدريب يف املواد التالية القانون االداري ،القضاء االداري ،قانون العمل والضمان االجتماعي،

أساليب البحث العلمي القانوني ،دراسات عليا ،القانون والتدريب يف املركز يف الدورات التدريبية املقترحة لعام  2018وهي :

•تنمية مهارات االبداع والتمييز في الجوانب القانونية لغير القانونين
•تنمية المهارات القانونية واالستشارية لمديري االدارات القانونية
•كيفية اعداد وصياغة العقود اإلدارية
•فنون ومهارات التحقيق اإلداري

المجلة التدريبية
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المحاور الرئيسية
 .1القانون ومفهوم االنترنت
 .2اإلدارة العامة االلكترونية والحكومة االلكترونية
 .3الخدمات العامة االلكترونية
 .4معايير تقديم الخدمات االلكترونية
 .5األعمال القانونية االلكترونية

ملتقى
القــــانــــون واإلنـتــرنـــت
وتكنولوجيا المعلومات

 .6القرار اإلداري االلكتروني
 .7العقد االلكتروني
 .8العقد اإلداري االلكتروني
 .9التوقيع االلكتروني
 .10شهادة التوثيق

2018 / 11 /1 - 10/30

المجلة التدريبية

 .11الحجية القانونية للمراسالت االلكترونية

40

2018

Training Magazine

آراء بـعـــض
المشاركين
سحر الشريف

جامعة الملك سعود  -السعودية

لقد شاركت يف دورتني تدريبينت يف املركز العاملي للتدريب واإلستشارات ولقد ملست خالل
فترة التدريب حرص املركز على التعامل مع أرق األساتذة واملدربني وذوي اخلبرة يف مجال
مواضيع الدورات املتاحة كما أشكرهم على حسن استقبالهم ومساعدة املتدربني القادمني
من اخلارج يف جميع أمورهم بكل صدر رحب وعلى ضيافتهم الراقية يف التعامل وتوفير
جميع السبل لتحقيق أفضل النتائج يف الدورة التدريبية.

Global Center for Training & Consultations

مقدم ركن خالد المرايات

الدفاع المدني  -األردن

بإسمي وأسماء زمالئي املشاركني أتقدم بجزيل الشكر والعرفان والتقدير اخلالص واخلاص
ملدير املركز واملشرفني على الدورة وكذلك ال نغفل دور املدرب الكرمي ملا وجدناه وكسبناه
منه من خبرة ومعرفة غذت ما هو موجود لدينا .لقد كان محاضرنا ومشرفو الدورة أخوة
أعزاء شعرنا بدفئ املعاملة املميزة منهم فما كان منا اال أن كنا آذان سامعة لكل التعليمات
واملعلومات واألفكار اجليدة وكذلك كنا أفواه ناطقة خلبرة اكتسبناها من خالل عملنا.
الشكر كل الشكر والتقدير لهذا الطرح العلمي العريق ممثال بإدارته احلكيمة واملميزة
وبإشراف العاملني على جناحه الباهر.

عاطف العمري

جامعة اإلمام محمد بن سعود  -السعودية

إنه لشرف كبير أن تتاح لنا فرصة التدرب يف مكان بحجم مركزكم الرائع فهو بال شك
مكسب كبير لنا جميعاً وهذا اجلهد الرائع ثمرة سنوات كثيرة من العمل واإلبــداع ألن
اإلجنازات العظيمة حتتاج إلى تعاون الكثير من األيدي .نتمنى أن يستمر عطاؤكم الوافر
واملفيد يف عالم التدريب وأن تكون إجنازاتكم دافعاً وحافزاً لكم على أن تستمروا يف
اإلبداع .حفظكم الباري من كل مكروه ومتنياتي لكم بالتوفيق والسداد.

أحمد معال

 -الشركة السودانية لخطوط أنابيب البترول  -السودان

أشكر جميع العاملني على إدارة هذا املركز املتميز يف األداء والعطاء وحسن اإلستقبال
والضيافة وكل الشكر للمدرب .

المجلة التدريبية
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صالحة
خليفة

بكالوريوس يف األدآب والتربية قسم اللغة العربية وكنت أؤمن بضرورة التطويرالذاتي يف العديد من املهارات يف التربية والتدريس

ومتابعة كل ماهوجديد وحديث ومطور بأساليب التعليم واإلطالع على أمناط التعلم املختلفة وآلية تطورها فتتدرجت يف الوظائف

من معلمة إلى منسقة للغة العربية إلى منسقة للمواد العربية لنائبة أكادميية يف إحدى املدارس احلكومية دولة قطر.

•ورش تدريبية في المجال التعليمي والتربوي
تهدف بشكل أساسي إلى إكتساب اخلبرات واملعارف التي يحتاجها املتدرب وإكتساب الكثيرمن املهارات وتنمية وتطوير قدراته
وزيادة معدل كفاءته يف األداء.

•تنمية مهارات األفراد
•تبادل الخيرات
•التدريب على العمل الجماعي
•الربط بين المهارات وسوق العمل
•تحسين مهارات التواصل اإلجتماعي
لذا فنحن من خالل املركز نتطلع إلى وضع خطط مستقبلية لتطوير برامج وأساليب جديدة مطورة لتدريب وتأهيل املعلم واملتعلم ،
لتحسني نوعية التدريس وسيتم االعالن عن الدورات ومحتوايتها من خالل موقع وسائل التواصل االجتماعي واالتصال املباشر معكم .

المجلة التدريبية

42

2018

Training Magazine

عزام
عبيد

خبراتي العملية 25عاما ما بني مواقع إشراقية وقيادية أحمل دكتوراة بالتطوير اإلداري -جامعة إلينوي ،شيكاغو وماجستير

بإدارة األعمال  -األردن والدبلوم العالي بالقيادة التربوية  -األردن والبكالوريوس بإدارة األعمال  -تركيا وشهادة تدريب املدربني

 - TOTاألردن ومشارك ببناء برامج تأهيل القيادات املبكرة بالتعاون مع اكثر من جهة عامة وخاصة يف األردن والعالم العربي
وكذلك من اوائل املدربني العرب بحثاً يف أثر الثورة الصناعية الرابعة على دور القيادة املعاصرة.
مركز متيز بكل جديد ومتطور وهو املركز العاملي للتدريب واالستشارات
يزداد التمي ُز متيزاً حني نقدم برامجنا احلديثة الفكر مع
ٍ
والذي يُع ُد األيقونة اجلميلة يف عاصمتنا ع ّمان والذي يزهو بروعة وجودة املنتج التطويري متمث ً
ال ببرامجهِ ومؤمتراتهِ وملتقياتهِ

التي تدفع عجلة التغيير نحو العصر اجلديد بكل ثقة.
من برامجي التدربية معهم لعام  2018ستكون :

•القيادة السياسية والقيادة الحرجة
•إدارة الموارد البشرية وفق المنهج األمريكي SHRM
•تخطيط االستراتيجي لرأس المال الفكري
•التحفيز وقياس األداء المعاصر  :فرق العمل عالية األداء
•الرقابة اإلدارية الحديثة وفق مفهوم COSO
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الدبلومات التدريبية المعتمدة من الجامعة األردنية
وتصـدق شهـاداتها من وزارة التعـليم العالي األردنية
عمان  -األردن
ّ
الدورة  /الورشة
 3شهور

1

دبلوم تنمية المهارات اإلدارية

2

دبلوم الموارد البشرية

3

دبلوم اإلدارة الصحية

 3شهور

4

دبلوم الجودة الشاملة والصحة اإللكترونية

 3شهور

5

دبلوم السجالت الصحية

 3شهور

6

دبلوم إدارة المستشفيات

 3شهور

7

دبلوم السالمة المهنية

 3شهور

8

دبلوم المحاسبة الشاملة

 3شهور

9

دبلوم العالقات العامة

 3شهور

10

دبلوم إدارة المشاريع

 3شهور

11

دبلوم السكرتاريا وإدارة المكاتب

 3شهور

12

دبلوم إدارة مراكز التربية الخاصة

 3شهور

13

دبلوم التربية والرعاية الخاصة

 3شهور

14

دبلوم إدارة المبيعات والتسويق

 3شهور

15

دبلوم البرنامج الشامل في تأهيل المدربين

 3شهور

16

دبلوم اإلعالم اإلجتماعي

 3شهور

17
18
19

دبلوم تدريبي في هندسة اتصاالت

ديلوم تدريبي في هندسة بناء

دبلوم تدريبي في الشبكات

 3شهور

 3شهور
 3شهور
 3شهور

نوال
الحسن

بكالوريوس محاسبة واقتصاد من اجلامعة االردنية حاصلة على الشهادة األمريكية  CMAماجستير ريادة االعمال /جامعة

االميرة سمية حاصلة أيضا على شهادة مدرب دولي محترف  CIPT – American Certification Instituteأكثر من 20
عام خبرة يف احملاسبة واالدارة واملوارد البشرية يف العديد من الهيئات الدولية.

•تنمية المهارات المالية واالقتصادية
•المحاسبة لغير المحاسبين
•خدمة العمالء
•التسويق
•إدارة المخاطر

•موديل كانفاس Business Model Canvas

المجلة التدريبية
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ROI

ﻗﻴﺎس اﻟﻌﺎﺋﺪ

ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ

اﻻﺳﺘﺸﺎرات

وﺻﻒ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻇﻴﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.

ﻗﻴﺎس ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺮأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي وﻓﻖ ﻣﻨﻬﺠﻴﻪ د .ﺟﺎك ﻓﻴﻠﻴﺒﺲ
ﻓﻲ ﻗﻴﺎس اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ROI

ﺑﻴﺎن ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎس ﻧﺠﺎح اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ واﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.

ﻗﻴﺎس اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ راس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي

اﺳﺘﺨﺪام ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻻﺳﻨﺎد واﻟﺘﺤﺴﻴﻦ.

ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﻣﺎﺑﻴﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي وﻋﻮاﺋﺪ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

اﻟﺘﺪرﻳﺐ

ﻧﺴﺎﻋﺪﻛﻢ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺮﺑﻂ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ.

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﺳﺘﺜﻤﺎري ،ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻮازﻧﺘﻜﻢ.
ﻣﻮاﺋﻤﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻌﻤﻞ.
اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻷداء ﻣﻊ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎن اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻴﺲ داﺋﻤﺎ اﻟﺠﻮاب.
اﻧﺸﺎء ﻧﻈﺎم ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺳﻴﺦ اﻟﻘﻴﻤﺔ.
ادارة وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻘﻴﻤﺔ.
ﻋﺮض اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ.
ادارة اﻟﻤﻮاﻫﺐ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ.
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻼﻗﺎت ادارﻳﺔ ﻣﻨﺘﺠﺔ.
اﻻﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔ ،اﻋﻼم اﻻدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﺆال

ﻣﻨﻬـﺠﻴﺔ اﻟﻌـﺎﺋـﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

ﺗﺠﺴﻴﺪ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺤﻞ

ﻋﺰل اﺛﺮ
اﻟﺤﻞ

ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺧﻼل
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺤﻞ

ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻫﺪاف اﻟﺤﻞ

اﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ

ﺣﺴﺎب اﻟﻌﺎﺋﺪ
ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر

ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت إﻟﻰ
ﻗﻴﻢ ﻧﻘﺪﻳﺔ

ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﻌﺪ
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺤﻞ

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ
وﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ

ROI

اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
اﻻﺛﺮ

رد اﻟﻔﻌﻞ واﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﻪ
اﻟﺘﻌﻠﻢ

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﻄﻂ اﻟﻘﻴﻢ
وﺑﻴﺎﻧﺎت ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻻﺻﻞ
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ

اﻻﺻﻮل ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ

THE V MODEL

ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻫﻨﺎ

ﻫﺪف ROI

ROI.5

 .5اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺮدود

أﻫﺪاف اﻷﺛﺮ

.4اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻌﻤﻞ

أﻫﺪاف اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ

 .3اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ

.3اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻷداء

أﻫﺪاف اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ

 .2اﻟﺘﻌﻠﻢ
 .1رد اﻟﻔﻌﻞ
.0اﻟﻤﺪﺧﻼت

ﻧﻤﻮذج ﻋﻤﻠﻴﺔ ROI

.2اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ
.1اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ

أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻢ
أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻢ

اﺑﺪأ ﻫﻨﺎ

.0اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻻدﺧﺎل

اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻷوﻟﻰ

ﺗﻮﻗﻌﺎت وﻣﺤﺎذاة اﻻﻋﻤﺎل

 .4اﻻﺛﺮ

اﻹدﺧﺎل /اﻟﻤﺆﺷﺮات

Jordan - Amman

Tel : +96265355506 Email: info@gc-jordan.com
P.O.Box 1882 Amman 11941 Jordan
Algeria - Algiers

Tel : +213560145070

Email: info@gc-algeria.com

UAE - Dubai

Tel : +971508779183

Email: info@gc-uae.com

Sudan - Khartoum

Tel : +249962028200
Egypt - Cairo

Tel : +201003711515
Lebanon - Beirut

Tel : +96176321311

Turkey - Istanbul

Tel : +905373307774

Email: info@gc-sudan.com
Email: info@gc-egy.com
Email: info@gc-lebanon.com
Email: info@gc-turkey.com

Malaysia - Kuala Lumpur

Tel : +6019030564

Email: info@gc-malysia.com

