
 

 

 
  11322/16/  ب مـم : ــــــالرق

 10/11/2016 التاريخ :

 الســادة .........................المحترمين

     تحية وبعد ،

في للمشاركة دعــوتكم ،  للتنمية وبالتعاون مع مؤسسة البشائر (GSC) النجــم الذهــبي لإلستشاراتيسر         
  :  وانة بعنالتدريبيورشة العمل 

 MBTIبإستخدام مقياس في المؤسسات تطوير األداء الوظيفي ارات ـمه
 

  .12/2016/ 15-14 الموافقانوذلك يومي االربعاء + الخميس  ، عمان – انـــالميريــديفندق في  والـــذي  سيعقـد     
  

 :  التي سيتم مناقشتها في هذا البرنامج  والمحـاور الموضوعات أهم
 لنمط النفسي لكل مشارك التعرف على ا. 
 تميز االفراد في مواهبهم .و بشر ن الفطري بيالختالف اإل 
  وتقبل ما  في الجتهادات ، ختالفاإلفكرة لقبول ، توسع مدارك العقل  وباآللية التيقياس االخرين عند المرونة

 تخاذ القرارات.إ عليها عندينبني 
   كشف هذه ت بإستخدام المقاييس التيام باساس علمي ، لمهاعلى توزيع  المبنيتشكيل فرق العمل معايير

 بدعون فيها .يفي مهامهم الصحيحة التي  االفراد ، وتضعالطاقات 
   نوعية في حياته  تنقالعلى إحداث المشارك  ، بالطرق التي تساعدمعرفة لغة االخرين ومحاولة تعلمها

 . الوظيفية
  يراعي ، الخروج بقرار توافقي سليم بيان كيفية المختلفة ، و صناعة القرارات بالتشارك بين الطاقات والعقول

 من جهة اخرى .بين االفراد العمل من جهة ويراعي العالقات 
  منظومة القيم العليا عند على تعرف ال عن طريق،  وتحفيز االخرينقناع إعملية في فن التاثير مهارات استخدام

 . كل شخص لتخاطبه بها
  مع اضافة مفهوم الذكاءات المتنوعة عند ية التاثير عليها ، كسب القلوب ، وكيفلالذكاء العاطفي استخدام

 لالفراد . االنماط المختلفة 
  بهدف تحقيق الذات  عن طريق التدريب ونقل الخبرات من جيل الى جيلالتطوير الوظيفي تفعيل عمليات 

 الرضا الداخلي عن االنجاز .و 

 عاجل ...لطفـا  



 

 

 والقيادية  االدارية مقدراتهم ومواهبهمعلى  عريف االفرادعن طريق التركيز على تدارة االخرين إ. 
  إلحداث عملياتالطاقات الموجودة  بهدف إسثمارفن التغيير إستثمار اإلختالف في وجهات النظر في إحداث 

 ل فريق التغيير من الطاقات الموجودة .يشكومعرفة كيفية ت، بطرق ناجحة وفاعلة التغيير 
 ال  مقياس ، بإستخدام متميزه اطالقيادية ونقط اتهمبقدر  تعريف األفرادMBTI  ، له قياس يمكن من خالالذي و

 . ستثمارها في مكانها الصحيح في سبيل تطوير العمل االداري إل، فراد القدرات القيادة لدى األ

 : الفئـــات المستهدفة
اء االداريون ومساعديهم ،المداراء للمدراء العامون ومساعديهم ، لمدراء الموارد البشرية ومساعديهم ، للمد    

جميع رؤساء الدوائر واالقسام ، جميع رؤساء االقسام  الماليون ومساعديهم ، للمدراء الفنيون ومساعديهم ، 
 .ومساعديهم ، والى جميع االفراد الذين يعملون في هذه االدارات واالقسام بصورة عامة 

 ، لة جميع الخدمات المبينة أعــالهشام، دينار اردني ال غير مائتان وثمانون ( فقط 280) -: رابعا : رسـوم التسجيل  
 . ( ) مجــــانـــــــــــا   الرابـع( مشاركين من مؤسستكم الموقـــــــرة  تكون رسوم المشارك 3حال ترشيح )وفي                 

 

ن التعـاون البنــاء بيننا في مجاالت االستشارات والتدريب.شاكرين لكم مشاركتكم ، ومتطلعين الى مزيد م   
 

ــر واالحـترام ،،،  وتفضلوا بقبــــول فائق التقديـ

 
 
 -: تاا  ننا عل مزيــد من االستفسار والحجز ، يمكنكم اال ول

 +962 6 55 20 580     هاتف :
 +962 6 55 33 602     فاكس :

 +962 79 50 55 105خلوي :   
  c o m c e o @ g s c j o.البريد الكتروني  : 

 . comwww. g s  c j oالموقع االلكتروني :  
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