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 رخط١ؾ ِٚزبثؼخ اٌششاء ٚاٌزفبٚع ِغ اٌّٛسد ٓ٠ثّب ٠حمك خفغ رىبٌ١ف اٌزٛس٠ذ ٚاٌزشغً١
 رخط١ؾ ِٚشالجخ اٌّخضٚ ْٚحّب٠خ اٌّخض ْٚثّب ٠ؼّٓ اعزّشاس٠خ اٌؼًّ ٚخفغ اٌّغزثّش ف ٟاٌّخبصْ
 اٌزؼشف ػٍ ٝو١ف١خ اٌزخٍض ِٓ اٌشاوذ ثّب ٠حمك اٌغٌٛ١خ ٌٍّٕظّخ
 اوزغبة اٌّشبسو ٓ١فٓ ئداسح ػٍّ١خ اٌششاء ٚاٌّخض ْٚثفبػٍ١خ
 رّٕ١خ اٌمذسح ػٍ ٝاٌزفى١ش االعزشار١د ٟألٔشطخ اٌششاء
 رط٠ٛش ِؼبسف اٌّشبسوٚ ٓ١ئوغبة اٌّٙبساد اٌالصِخ ٌزحذ٠ذ اٌىّ١بد اٌّطٍٛة ششائٙب ٚرخضٕٙ٠ب
 رّٕ١خ ِٙبساد اٌّشبسو ٓ١ثبٌجشٔبِح ف ٟحً اٌّشىالد اٌّزؼٍمخ ف ٟػٍّ١بد اٌششاء ٚاٌزخض. ٓ٠

ِذ٠شٚ ٞسؤعبء ألغبَ ِٛٚظف ٟلغُ اٌّشزش٠بد ٚاٌّخبصْ ٚاٌؼمٛد ٚ,اٌّششحٌ ْٛشغً ٘زٖ اٌٛظبئف .














أّ٘١خ اٌششاء ٚاٌزخض ٓ٠ف ٟاٌزخط١ؾ اٌّزىبًِ ٌٍّٕظّخ
رأث١ش رىٍفخ اٌششاء ٚاٌزخض ٓ٠ػٍ ٝدخً إٌّظّخ
ع١بعبد اٌششاء ٚاٌزخضٓ٠
اٌّشوض٠خ ٚاٌالِشوض٠خ ف ٟاٌششاء ٚاٌزخضٓ٠
ِغئ١ٌٛبد ٚٚاخجبد اٌؼبٍِ ٓ١ف ٟاٌّشزش٠بد ٚاٌّخبصْ ٚاٌّغزٛدػبد

ِظبدس اٌزٛس٠ذ
ػٛاًِ اٌّفبػٍخ ث ٓ١اٌّٛسدٓ٠
اٌزٕظ ُ١اٌذاخٌٍٍّ ٟخبصْ
ِغزٛدع اٌدٍّخ ِٚغزٛدع اٌظشف
أعبٌ١ت رشر١ت األطٕبف
رحذ٠ذ ِىبْ اٌظٕف
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أٔٛاع ٚؽشق اٌششاء
اٌمٛاػذ اٌزٕظ١ّ١خ ٌطشق ٚأٔٛاع اٌششاء
اإلخشاءاد ٚإٌّبرج اٌّغزخذِخ ف ٟػٍّ١بد اٌزخضٚ ٓ٠اٌششاء
أعبٌ١ت ِشالجخ اٌّخضْٚ
رمبس٠ش ِٚشالجخ اٌّخضْٚ
ِإششاد ِٚشالجخ اٌّخضْٚ
أعبٌ١ت رمِٚ ُ١١زبثؼخ ػٍّ١خ اٌششاء .

اٌشاوذ أعجبثٗ ٚؽشق أعبٌ١ت ػالخٗ
اٌّشبوً اإلداس٠خ ٚاٌزٕظ١ّ١خ ٚاٌّبد٠خ ٚرأث١ش٘ب ػٍ ٝأػّبي اٌششاء ٚاٌزخضٓ٠
أعبٌ١ت رأِٚٚ ٓ١لب٠خ اٌّخضْٚ
أعبٌ١ت رمِٚ ُ١١زبثؼخ ػٍّ١خ اٌششاء

اٌزطج١مبد اٌحذ٠ثخ ف ٟئداسح اٌّغزٛدػبد ٚاٌّخبصْ
ؽشق ٚأعبٌ١ت اٌزخضٚ ٓ٠اعزغالي وً خضء ِٓ اٌّغزٛدع
ئعزشار١د١خ اٌطٍت ف ٟح( JITM)ٕٗ١
ِزطٍجبد ٔظبَ ئداسح اٌدٛدح اٌشبٍِخ فّ١ب ٠زؼٍك ف ٟئداسح اٌّشزش٠بد ٚاٌٍٛاصَ
و١ف رظٕف اٌّٛاد اٌّشزشاح
و١ف ٠زُ رم ُ١١اٌّٛسدٚ ٓ٠اػزّبدُ٘
رّبسٚ ٓ٠حبالد ػٍّ١خ.
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العروض التقديمية : PowerPoint

٠ٚزُ اعزخذاَ ٘زٖ اٌٛعٍ١خ ف ٟاٌّٛاػ١غ إٌظش٠خ ٌّٚ ،ب ِ٘ ٛزؼبسف

ػٍ ِٓ ٗ١ػذَ لذسح اٌّزذسث ٓ١ػٍ ٝاٌزشو١ض ٌفزشاد ؽٍ٠ٛخ ِغ اٌؼشٚع إٌظش٠خ ٌزٌه ٔحشص دائّب ػٍٓ أْ رمذَ
اٌؼشٚع ثطش٠مخ احزشاف١خ  ٚخزاثخ رزخٍٍٙب ِؼٍِٛبد اػزشاػ١خ ٌزدذ٠ذ أزجبٖ اٌّشبسو ٓ١ؽٛاي فزشاد اٌؼشع.

حلقات النقاش:

٠ؼذ رفبػً اٌّزذسث ِٓ ٓ١خالي حٍمبد إٌمبػ إٌّّٙدخ ٚرؼج١شُ٘ ػٓ آسائ ِٓ ُٙأُ٘ أدٚاد

اٌزذس٠ت اٌفؼبئ .حٓ ٔٙذف ِٓ ٘زٖ اٌٛعٍ١خ ئٌِ ٝزذسة ٠غزّغ ٠ ٚزفبػً ١ٌ ٚظ ِزذسة ِغزّغ فمؾ.

حاالت عملية:

٠ٚمظذ ثٙب خجشاد ػٍّ١خ ِٓ ِدبي األػّبي  ٚاٌششوبد اٌّؼبطشح ٠زُ ػشع ردبسثٙب  ٚاٌذسٚط

اٌّغزفبدح ِٕٙب ٌٕمً ٘زٖ اٌخجشاد ئٌ ٝاٌّزذسث ِٓ ٓ١خالي ٘زٖ اٌحبالد.

تطبيقات عملية:

ِ ٟ٘ٚدّٛػخ ِٓ اٌزطج١مبد رمذَ ٌٍّشبسو ٓ١ثظٛسح وزبث١خ أ ٚئٌىزش١ٔٚخ ٌزطج١ك اٌّجبدئ

إٌظش٠خ  ٚرذػ ُ١اٌدبٔت إٌظش ٞاٌّمذَ خالي اٌجشٔبِح اٌزذس٠جٔ ٚ .ٟحشص دائّبً فِ ٟشوض األػّبي األٚسٚث ٟػٍٝ
رمذ ُ٠رطج١مبد ػٍّ١خ ِزدذدح ِ ٚزٛافمخ ِغ اٌّٛػٛع اٌزذس٠ج.ٟ

االستقصاءات:

 ٟ٘ٚأحذ اٌٛعبئً اٌزذس٠ج١خ اٌّغزخذِخ ثىثشح فِ ٟدبي اٌزذس٠ت  ٚاٌٙذف ِٕٙب اٌزؼشف ػٍٝ

ّٔؾ رفى١ش اٌّزذسة  ٚرمِ ُ١١غز ٚ ٜٛؽش٠مخ رفى١شٌٖٚ .زا ٔحشص ػٍ ٝرمذِ ُ٠دّٛػخ ِٓ االعزمظبءاد ف ٟثذا٠خ
وً ثشٔبِح ٌٍزؼشف ػٍِ ٝغز ٜٛاٌّزذسة  ٚاٌٛلٛف ػٍ ٝأ٘ذافٗ ِٓ اٌجشٔبِح اٌزذس٠ج.ٟ
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٠زُ رغٍ ُ١حم١جخ رذس٠ج١خ ٌىً ِزذسة رزى ِٓ ْٛاألر: ٟ




اٌّبدح اٌؼٍّ١خ – إٌظش٠خ ٚ :رمذَ ف ٟشىً ٚسلِ ٟؼذ ثؼٕب٠خ  ٚاحزشاف١خ ِٚشرت حغت ِحز٠ٛبد اٌجشٔبِح.
اٌؼشٚع اٌزمذ١ّ٠خ –ٚ :PowerPointرمذَ ف ٟشىً اٌىزش ٟٔٚػٍ ٟلرشص ِّغرٕؾ ٌزّىر ٓ١اٌّشربسن ِرٓ
ِشاخؼخ اٌجشٔبِح اٌزذس٠ج ٟثٕفظ اٌطش٠مخ اٌز ٟلذِذ ثٙب ِحز٠ٛبد اٌجشٔبِح خالي فزشح اٌجشٔبِح اٌزذس٠ج.ٟ
االعزمظبءاد  ٚاٌزّبس ٓ٠اٌؼٍّ١خ  :ح١ث ٠حظً اٌّشبسن ػٍٔ ٟغخ ِٓ وبفخ اٌزّبس ٚ ٓ٠االعزمظبءاد.

يحصل جميع المشاركين في ختام الورشة التدريبية على شهادة حضور الورشة و معتمدة من كل من:

مركز األعمال األوروبي للتدريب و التطوير

منظمة االعتماد الدولية – هيوستن أمريكا

IAO
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 فٕذق وشا ْٚثالصا – طالٌخ

 أعجٛع

 27 – 71 أغغطظ 2174

 301 لاير ػّبٌٍّٔ ٟزذسة اٌٛاحذ

 سع َٛحؼٛس اٌجشٔبِح
 ثٛف ٗ١ئفطبس ٚغذاء ِزٕٛع ١ِٛ٠ب
 فٌٛذس رذس٠جٌ ٟىً ِشبسن رشًّ اٌّبدح اٌؼٍّ١خ ٌٍجشٔبِح
ِ بدح اٌىزش١ٔٚخ ٌششائح اٌؼشع اٌّمذِخ أثٕبء اٌجشٔبِح
 شٙبدح حؼٛس اٌجشٔبِح ِؼزّذح ِٓ إٌّظّخ اٌذ١ٌٚخ ٌالػزّبد IAO
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دِ .حّذ حدبج – ِذ٠ش رط٠ٛش األػّبي ِشوض األػّبي األٚسٚثٌٍ ٟزذس٠ت  ٚاٌزط٠ٛش
mhaggag@ebctraining.net
Tel: 00968 – 24560026
Cell: 00968 - 94000336
أ .ساِ ٟأحّذ – ِذ٠ش ػبَ ِشوض األػّبي األٚسٚثٌٍ ٟزذس٠ت  ٚاٌزط٠ٛش
rami@ebctraining.net
Tel: 00968 – 24560026
Cell: 00968 - 95050333
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