الرقـم  :د م 91 / 09503 /

التاريخ 9191/ 09 / 15 :

السادة المحترمين
تحية وبعد ،

في اطار السعي المتواصل لرفع مستويات التأهيل وزيادة كفـاءة االداء لدى القائمين على رئاسة الدوائر

واالقسام والشعب  ،واالدارات الفرعية في مؤسستكم الرائ ـدة  ،وبهدف تمكينها من التعرف الى االساليب الفنية

الحديثة في ادارة العاملين واالفراد وفرق العمل  ،يسرنا ان نعلن عن عقد البرنامج التدريبي وورشة العمل

المتخصصه بعنوان :

تنميـة وتطــوير المهـارات اإلداريـة واإلشرافيـة
وضمن الوصف التالـي -:

وفـق أحـدث معـــايير التمــيز والقيـــادة

تاريخ ووقت البرنامج  :يومي الثالثـاء  +االربعــاء الموافق  ، 9191/10/02+01من الساعة الثانية عشرة ظه ار

ولغاية الساعة السابعة مساءا ( يعقبها تناول طعام العشاء داخل الفـندق– بوفيه مفتوح ) .
مكـان االنعقـاد  :فندق جنيفــا  /عمـان .

اهم الموضوعـات التي سيتم تناولها خالل هذا البرنامـج:
 .1تزويد والمشاركين باحـدث ما استجد من معلومات ومعارف حول مواصفات الموظف
المتميز  ،وكيفية لعبه للدور الجديد المنوط به في ظل ما تقدمه الممارسات اإلدارية
الحديثة.

 .2إكساب المشاركين المهارات الالزمة التي تمكنهم من تطوير وظائفهم  ،واالنتقال بها نقلة
نوعية الى األمـام  ،وذلك من أجل تحقيق مزيد من التقدم في السلم الوظيفي الذي يعمل

ضمنه كل منهم .

 .3االرتق ـاء بأفكار المشاركات والمشاركين  ،ومحاولة تغيير اتجاهاتهم نحو أنفسهم ونحو
زمالئهم ورؤسائهم  ،ونحـو مختلف أنواع الجمهور الذي يتعاملون معه.

 .4تعزيز أخالقيات العمل الحميدة في الموظف المتميز  ،وتحفيزه على التخلق بمثل هذه

األخالقيات لإلرتقاء بعمله أي ـ ـا كان موقعه في مستويات العمل  ،ليصبح موظفا جدي ار

ومؤهـال لتسلم المناصب القيادية المتنوعة.

المستفيـدون

 :ورؤساء الدوائـر ومساعديهم  ،رؤساء االقسـام ومساعديهم  ،رؤساء الشعب المشرفين  ،رؤسـاء

الـورش الميدانية  ،العامـلين في ادا اررات الموارد البشرية  ،باالضافة الـى جميـع المسـؤولين فـي المسـتويات االداريـة

المختلفة.

الخدمات المقدمـــة للمشاركين -:
 الحقيبة التدريبية .-

قرص مدمج يحتوي أه ــم أوراق العمل المقدم ــة في البرنامج وصور الفعاليــات .

-

تقديم إستراحات الشاي وتناول طعام العشــاء ( بوفيه مفتوح ) خالل ايام إنعقاد البرنامج .

-

تقديم درع النجـم الذهبي لإلستشارات الى الجهات التي توفد ( )4مشاركين أو أكثر

رسوم التسجيل  :تبلـ ــغ رسوم التسجيل والمشاركة ( )240دينار  /مشارك  ،وفي حــال ترشيح ( )4مشاركين من

قبلكــم  ،تكون رسوم المشارك الخامس ( مجـان ــا )  ،وفي حال ترشيح ( )8مشاركين  ،سيتم منحكم مشاركة برسوم
تسجيل مجانيــة لـ ( )5مشاركين اضافيين .
ارجـين ان ينال عرضنا هذا قبولكم  ،مقدرين حرصكم على تطويـ ــر أداء العاملين لديكم لخير وتقـدم
مؤسستكم ال ارئ ـ ـ ـدة  .آم ــلين ان تصلنـا ترشيحاتكم قبل وقت كـاف من موعـ ــد إنعق ـ ــاد البرنامـج .
وتفضـلوا بقبــول فائق التقدير واالحـترام ،،،،

