المحور  :التدرٌب عن بعد

التفكٌر اإلبداعً واالبتكار
فئة المشاركٌن

مشتركة

عدد المشاركٌن

02-02

الهدف
االستراتٌجً
الربط بإطار الكفاءة

ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة وفق
معاٌٌر الجودة والكفاءة والشفافٌة
الكفاءة األساسٌة

الشروط


منتسبً وزارة الداخلٌة



استخدام األسالٌب العلمٌة الحدٌثة فً تطبٌق االبتكار فً العمل



تنمٌة مهارات التفكٌر االبداعً واالبتكار



تغٌٌر طرق التفكٌر التقلٌدٌة



عرض وتحلٌل الجوانب الفكرٌة واالدارٌة والنفسٌة فً عملٌة االبتكار

األهداف التفصٌلٌة ""Smart

محتوى الدورة


مهارات التفكٌر االبداعً وتولٌد االفكار



قٌاس القدرات االبداعٌة وتطوٌر أسالٌب االبداع فً العمل



التغلب على المعوقات المؤثرة على االبتكار فً العمل



دور التفكٌر االبداعً واالبتكار فً دعم اتخاذ القرار وحل المشكالت



تطوٌر االداء اإلداري المتمٌز من خالل االبتكار

تارٌخ االنعقاد
بٌانات الدورة

من

إلى

0205/20/01 0205/20/20

1

مكان االنعقاد

كود التدرٌب

التدرٌب عن بعد

0444

المحور  :التدرٌب عن بعد

التفكٌر االستراتٌجً
فئة المشاركٌن

ضباط

عدد المشاركٌن

02-02

الهدف
االستراتٌجً
الربط بإطار الكفاءة

ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة وفق
معاٌٌر الجودة والكفاءة والشفافٌة
الكفاءة األساسٌة

الشروط


منتسبً وزارة الداخلٌة



عرض المفاهٌم الحدٌثة للتفكٌر االستراتٌجً



التعرف على ادوات التفكٌر االستراتٌجً



التعرف على مواصفات المفكر االستراتٌجً صاحب الرؤٌة



تحدٌد اغراض التفكٌر االستراتٌجً وادواته



تطبٌق منهجٌة التفكٌر االستراتٌجً



المفهوم العام للتفكٌر االستراتٌجً



طرق وادوات التفكٌر االستراتٌجً



االدارة االستراتٌجٌة والتخطٌط االستراتٌجً



التفكٌر االستراتٌجً ورؤٌة المنظمة



التفكٌر االستراتٌجً االستشرافً

األهداف التفصٌلٌة ""Smart

محتوى الدورة

تارٌخ االنعقاد
بٌانات الدورة

من

إلى

0205/01/01 0205/20/20

2

مكان االنعقاد

كود التدرٌب

التدرٌب عن بعد

0445

المحور  :التدرٌب عن بعد

إدارة الوقت واألولوٌات
فئة المشاركٌن

مشتركة

عدد المشاركٌن

02-02

الهدف
االستراتٌجً
الربط بإطار الكفاءة

ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة وفق
معاٌٌر الجودة والكفاءة والشفافٌة
الكفاءة األساسٌة

الشروط


منتسبً وزارة الداخلٌة



التعرف بأسالٌب ادارة الوقت واالولوٌات



تزوٌد المشاركٌن بالمفاهٌم والمعارف االساسٌة الدارة الوقت وتنظٌمه



تنمٌة مهارات التخطٌط فً ادارة الوقت واالولوٌات



التعرف على ضغوط العمل ومسبباتها وكٌفٌة التعامل معها

األهداف التفصٌلٌة ""Smart

محتوى الدورة


المفاهٌم االساسٌة الدارة الوقت واالولوٌات



االدارة الفعالة للوقت واالولوٌات



مدى تأثٌر االدارة السلٌمة للوقت واالولوٌات فً تحقٌق االهداف



عوامل ضٌاع الوقت وعدم تحدٌد االولوٌات وتأثٌراتها السلبٌة



االدوات الفاعلة فً ادارة الوقت

تارٌخ االنعقاد
بٌانات الدورة

من

إلى

0205/23/01 0205/22/20

3

مكان االنعقاد

كود التدرٌب

التدرٌب عن بعد

0446

المحور  :التدرٌب عن بعد

مهارات تطوٌر الذات
فئة المشاركٌن

مشتركة

عدد المشاركٌن

02-02

الهدف
االستراتٌجً
الربط بإطار الكفاءة

ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة وفق
معاٌٌر الجودة والكفاءة والشفافٌة
الكفاءة األساسٌة

الشروط


منتسبً وزارة الداخلٌة



االلمام بالمفاهٌم العامة لمهارات تطوٌر الذات



التعرف على أسالٌب التفكٌر النقدي والتطور الذاتً



التعرف على أنواع التحفٌز الذاتً



تنمٌة المهارات والقدرات حول أسالٌب تطوٌر الذات



السعادة والتفاؤل واالٌجابٌة فً العمل



المفاهٌم العامة لنظرٌة التعلم وتطوٌر الذات



التفكٌر النقدي والتطوٌر الذاتً



مهارات التفكٌر االٌجابً



الثقة بالنفس وتحفٌز الذات



السعادة والطاقة واالٌجابٌة فً العمل

األهداف التفصٌلٌة ""Smart

محتوى الدورة

تارٌخ االنعقاد
بٌانات الدورة

من

إلى

0205/25/01 0205/24/20

4

مكان االنعقاد

كود التدرٌب

التدرٌب عن بعد

0452

المحور  :التدرٌب عن بعد

إدارة التغٌٌر والتطوٌر
فئة المشاركٌن

ضباط

عدد المشاركٌن

02-02

الهدف
االستراتٌجً
الربط بإطار الكفاءة

ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة وفق
معاٌٌر الجودة والكفاءة والشفافٌة
الكفاءة األساسٌة

الشروط



منتسبً وزارة الداخلٌة



تنمٌة المعارف والقدرات حول ادارة التغٌٌر



قٌادة التغٌٌر بفاعلٌة



اعداد الخطط واالطار المعرفً لقٌادة عملٌة التغٌٌر



استخدام ادوات ووسائل التطوٌر المؤسسً



المفاهٌم المتعلقة بادارة التغٌٌر



مجاالت التغٌٌر االستراتٌجً



قٌاس أثر التغٌٌر على األداء



التعامل الفعال مع المعوقات التً تواجه التغٌٌر



أدوات ومناهج التغٌٌر والتطوٌر المؤسسً

األهداف التفصٌلٌة ""Smart

محتوى الدورة

تارٌخ االنعقاد
بٌانات الدورة

من

إلى

0205/02/02 0205/26/20

5

مكان االنعقاد

كود التدرٌب

التدرٌب عن بعد

0450

