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دليل خدمات برامج جيلني

نبذة عن جيلني
مركــز جيلــن للتدريــب واالستشــارات هــو أحــد ركائــز شــركة التحــول والتحديــث الرقمــي وشــركة جيلــن الدوليــة  ،وهــو
مركــز متخصــص فــي مختلــف مجــاالت التدريــب والتعليــم واالستشــارات ،وقــد ت�أـــسس فــي مدينــة الريــاض كمقــر رئيــس
وينفــذ المركــز برامجــه التدري�بيــة بجميــع أنحــاء المملكــة وخارجهــا.
يمــارس مركــز جيلــن نشــاطه التدري�بــي مــن خــال تلبيــة االحتياجــات التدري�بيــة لعمالءنــا و الخطــة التدري�بيــة التــي تصــدر
بشــكل دوري ،تضــم مجموعــة متميــزة ومنتقــاة مــن الــدورات وورش العمــل
والربامــج العامــة والمتخصصــة والتــي مــن شــأنها تطويــ�ر الكفــاءات والقــدرات البشــرية ومواكبــة اســراتيجيات
وأهــداف برنامــج التحــول الوطنــي ورؤيــة  2030باإلضافــة إلــى الربامــج التعاقديــة التــي تقــام علــى رأس العمــل.
يعمــل مركــز جيلــن علــى تطبيــق أحــدث المواصفــات والمعايـ�ي فــي تنفيــذ برامجــه التدري�بيــة لنقــل افضــل الممارســات
العالميــة لكوادرنــا البشــرية الوطنيــة آملــن بذلــك أن نكــون أحــد أدوات صناعــة بيئــة أعمــال أفضــل بانجــازات ملموســة.
يرتبــط مركــز جيلــن للتدريــب واالستشــارات مــع العديــد مــن بيــوت الخــرة المحليــة واإلقليميــة والدوليــة بشــراكات
اســراتيجية تســاهم فــي أداء رســالته بمهنيــة واحرتافيــة ومعاي ـ�ي دوليــة معتمــدة ســيتم التطــرق اليهــا فــي هــذا
الدليــل.
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مايقدمه جيلني

ماذا يقدم جيلني ؟

فعاليات

استشارات

برامج تدري�بية

ورش عمل
اليوم الواحد
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دليل خدمات برامج جيلني

�بية
جيلني
التدري
مايقدمه
الربامج

مايقدمه جيلني
اإلدارة
اإلسرتاتيجية

برامج تدري�بية
تنمية
رأس المال
البشري

اإلبت�كار
المؤسسي

تمكني
القيادات

اإلدارة
اإلسرتاتيجية

◊التخطيط االسرتاتيجي باستخدام بطاقة األداء المتوازن BSC
◊ مؤشرات األداء الرئيسية KPI’s
◊تنفيذ اإلسرتاتيجية
◊حوكمة األعمال
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دليل خدمات برامج جيلني

الربامج التدري�بية

التخطيط االسرتاتيجي باستخدام بطاقة األداء المتوازن BSC
فكرة عامة عن الربنامج

بعدمــا بــات االعتمــاد علــى المعاي ـ�ي الماليــة وحدهــا فــي قيــاس اإلنجــاز فــي المنظمــات أمــر ًا ال
يعــر عــن النجــاح تعبــر ًا دقيق ـ ًا  ،فقــد بــرزت الحاجــة إلــى آليــة أكــر فاعليــة  ،وهــذا مــا توفــره لنــا
بطاقــة األداء المتــوازن  )Balanced Scorecard (BSCوالتــي ابت�كرهــا كل مــن روبــرت اس كابــرن
وديفيــد نورتــون.
وكمحاولــة لفهــم منهجيــة ( )BSCيقــدم الربنامــج بأســلوب عملــي وســهل المعــارف األساســية
المتعلقــة بــاألداء المتــوازن والتــي تســاعد المنظمــات علــى توضيــح رؤيتهــا واســراتيجيتها،
ويــ�زود بالتغذيــة العكســية حــول العمليــات الداخليــة والنتائــج الخارجيــة مــن أجــل تحســن األداء
االســراتيجي والنتائــج العمليــة ،باإلضافــة إلــى خطــة عمــل ت�كفــل التوافــق بــن أقســام وإدارات
وتقيــم مــا تــم إنجــازه وتحقيقــه علــى أرض الواقــع.
المنظمــة،
ِّ

مخرجات الربنامج
◊الخــروج بفهــم أدق وأشــمل لمفهــوم وطــرق قيــاس األداء باســتخدام آليــة

Balanced

 Scorecardوأبعــاده األربعــة.
◊التعــرف علــى أحــد عشــرة خطــوة متسلســلة ومدعمــة بالحــاالت واألمثلــة والتجــارب العمليــة
إلعــداد بطاقــة األداء المتــوازن  Balanced Scorecardوكيفيــة اســتخدامها فــي قيــاس األداء
◊استعراض مزايا وعقبات استخدام  Balanced Scorecardكمدخل لقياس األداء.
◊بناء بطاقات األداء المتوازن
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دليل خدمات برامج جيلني

الربامج التدري�بية

منهج الربنامج
◊مدخل إلى التخطيط االسرتاتيجي.

◊مفهوم مؤشرات قياس األداء  KPI,Sوأهميته.

◊تطوي�ر الخريطة االسرتاتيجية.

◊المحاور التي تحتوي عليها مؤشرات األداء.

◊مؤشر واحد ال يكفي

◊الخطوات المنهجية لتصميم وتطبيق : BSC

◊مفهوم بطاقة األداء المتوازن ( )Balanced Scorecard BSC

◊تحديد القياسات KPI,S

» »المنظور المالي

◊قبول التغي�ي

» »منظور العمالء

◊تنفيذ الخطة

» »منظور العمليات

◊المتابعة والتقي�يم

» »منظور النمو والتعلم

◊بدارسة حاالت

◊مزايا بطاقة األداء المتوازن.

◊تطبيقات عملية

◊عالقة السبب والنتيجة.

◊مشروع الربنامج.

◊عناصر االسرتاتيجية الناجحة
◊صياغة االسرتاتيجية الناجحة.
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دليل خدمات برامج جيلني

الربامج التدري�بية

الفئة المستهدفة

◊كبار المدراء والقادة
◊مدراء التخطيط االسرتاتيجي
◊فري�ق عمل مكتب إدارة االسرتاتيجية
◊المسؤولني عن التخطيط والتحليل
◊المسؤولني عن قياس  /إدارة األداء

عدد الساعات

 20ساعة
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دليل خدمات برامج جيلني

الربامج التدري�بية

مؤشرات األداء الرئيسية KPI’s
فكرة عامة عن الربنامج
تمثــل مؤشــــرات األداء نظــــام تنبيــــه مبكــــر فــــي المؤسســــة يســــاعد علــى تحســــن األداء ،وهــي
توفــــر نظــــرة ثاقبــــة علــــى عمــــل اســــراتيجيات المؤسســــة وعلــــى تنفيــــذ الربامــــج والمشــــاريع
والخدمــات بفعاليــة فــي الوقــت المناســب وضمــن الموازنــة المحــددة و تركــز انتبــاه الموظفــني
علــــى مــــا هــــو أكبـــر أهميــة لتحقيــــق النجــاح كمــا وتســمح بقيــــاس اإلنجــازات.

مخرجات الربنامج
◊فهم أفضــــل الممارســــات المتعلقــــة بتطويــــر مؤشــــرات األداء الرئيســــية باعتبارهــــا جــــزء من
نظــــام اإلدارة االســــراتيجية.
◊معرفة كيفية عمل مؤشرات األداء الرئيسية مع مؤشرات المخاطر الرئيسية لتمكني األداء
◊فهم أهميــة محــركات األعمــال التــي تضمــن تطبيــق نظام ًا ناجح ًا لقيــاس األداء.
◊المساهمة في النجــاح التنظيمــي مــن خالل قيــاس األمــور األكرث أهميــة.
◊التمكــن مــن تحويـ�ل البيانــات إلــى معلومــات هادفــة إلدارة األداء واتخــاذ القــرارات الناتجــة عــن
البيانات.
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دليل خدمات برامج جيلني

الربامج التدري�بية

منهج الربنامج
◊لمحة عامة عن تطوي�ر مؤشرات األداء الرئيسية
» »مقدمــة حــول مؤشــرات األداء الرئيســية واإلدارة
ا ال ســرا تيجية
» »إنشــاء ثقافــة مؤشــرات األداء الرئيســية الصحيحــة لبنــاء
القبــول
» »فهــم الســياق االســراتيجي) البــدء مــن خــال التفكــر
بالهــدف ( تماريــ�ن تطبيقيــة)
◊مؤشرات األداء

◊قياس األداء
» »تطبيق مؤشرات األداء
» » اإلبالغ عن مؤشرات األداء
» » تفسري اإلشارات الناتجة عن مؤشرات األداء الرئيسية
» » الوصول إلى /تحقيق مستهدفات األداء
» » ملخص – اإلعداد للتطبيق الناجح
» » تطبيق مؤشرات األداء الرئيسية وتطوي�ر مؤشرات األداء
» » تطوي�ر مؤشرات األداء الخاصة بتنفيذ االسرتاتيجية

» »فهم الهدف من القياس

» » تطوي�ر مؤشرات األداء الخاصة بالعمليات

» »رسم خرائط النتائج القابلة للقياس

» » تطوي�ر مؤشرات األداء الخاصة بالمشاريع

» »تصميم مؤشرات األداء الهادفة

» » تطوي�ر مؤشرات األداء الخاصة بالربامج

» »إنشاء القبول بمؤشرات األداء

» » تطوي�ر مؤشرات األداء الخاصة بأداء الموظفني

» »األدوات والنماذج والموارد اإلضافية

» » تماري�ن تطبيقية
» » األدوات والنماذج والموارد اإلضافية
» » مقدمة حول تطبيق مشروع الدورة
» » تماري�ن تطبيقية
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دليل خدمات برامج جيلني

الربامج التدري�بية

الفئة المستهدفة

◊كبار المدراء والقادة
◊مدراء التخطيط االسرتاتيجي
◊فري�ق عمل مكتب إدارة االسرتاتيجية
◊المسؤولني عن التخطيط والتحليل
◊المسؤولني عن قياس  /إدارة األداء

عدد الساعات

 20ساعة
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دليل خدمات برامج جيلني

الربامج التدري�بية

تنفيذ االسرتاتيجية
فكرة عامة عن الربنامج
إن النجــاح فــي تخطيــط أو صياغــة االســراتيجية ال يضمــن بالضــرورة النجــاح فــي تطبيقهــا ،فكــم
مــن اســراتيجية جيــدة كتــب لهــا الفشــل بســبب التطبيــق ،فالتنفيــذ قــد يحــول خطــة جيــدة إلــى
فاشــلة ،أو خطــة مشــكوك فيهــا إلــى ناجحــة.
وغالبــا مــا يكــون التطبيــق أكــر صعوبــة مــن التخطيــط أو الصياغــة ،ألنــه يحتــوي علــى عمليــات
وأنشــطة فعليــة

مخرجات الربنامج
◊إدراك مفهوم وأهمية االسرتاتيجية بالنسبة للمنظمة
◊تعلم كيفية تنفيذ االسرتاتيجية (تحوي�ل الخطة إلى أفعال عملية)
◊فهم عناصر الخطة االسرتاتيجية
◊التعرف على الخطوات الخمس في عمليات التخطيط االسرتاتيجي
◊التزود بأفكار لالنتقال من التخطيط إلى التنفيذ
◊تحديد مقاي�يس النجاح وتدوي�ن األهداف
◊التعرف على االحتياجات الالزمة لتنفيذ االسرتاتيجية
◊اكتساب مهارة التفكري على المدى البعيد
◊ت�كوي�ن تناسق وعالقات ت�كافلية بني المجموعات في تنفيذ االسرتاتيجية
◊فهم أسباب عدم المطابقة وما يتوجب فعله للبقاء على المسار الصحيح
◊مهارات اتخاذ القرارات الصعبة
◊تحديد مقاومة التغي�ي ومعالجتها
◊تطوي�ر عقلية التفكري االسرتاتيجي
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الربامج التدري�بية

منهج الربنامج

دليل خدمات برامج جيلني

الفئة المستهدفة

» »تنفيذ االسرتاتيجية  :األساسيات والمبادئ
» »الخطة االسرتاتيجية  :أربعة عناصر رئيسية
» »عمليات التخطيط االسرتاتيجي :خمس خطوات
» »خطة عمل المبادرة االسرتاتيجية
» »تحديد األهداف والمقاي�يس
» »تحديد المصادر الالزمة
» »توضيح المشاركة
» »إبقاء خطة عملك في مسارها الصحيح

◊القيــادات العليــا وتنفيذيــو الــوزارات والهيئــات
و ا لمجا لــس
◊أعضــاء اللجــان اإلداريــة المســؤولة عــن التحــول
و ا لتغيــ�ي
◊مــدراء القطاعــات االســراتيجية فــي الــوزارات
والهيئــات

الحكوميــة

◊المدراء ومسئولني وحدات التخطيط

» »تحديد المسؤوليات والمسائلة
لتميز التنفيذ
» »إي�جاد البيئة المالئمة
ّ
» »تقي�يم األداء ومكافأة األداء الجيد
» »أدوات تنفيذ االسرتاتيجية
» »إطار ماكينزي لتحقيق فعالية تنفيذ اإلسرتاتيجية

عدد الساعات

 30ساعة
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دليل خدمات برامج جيلني

الربامج التدري�بية

حوكمة األعمال
فكرة عامة عن الربنامج
تعمــل اإلدارات الحكوميــة وغــر الحكوميــة علــى خلــق آليــات مــن اجــل إحــداث تطــورات وتغــرات
تســاعدها فــي تحقيــق جــزء مــن التنميــة الشــاملة ،فــي كافــة نواحــي الحيــاة االقتصاديــة
واالجتماعيــة والسياســية والثقافية...الــخ  ،وذلــك بالقيــام بمراجعــة دقيقــة ومســتمرة
لســلوكياتها وعالقاتها مع كافة الشــركاء وعلى كافة األصعدة الوطنية واإلقليمية والعالمية
مــن خــال مــا يعــرف بالحاكميــة الرشــيدة أو الحاكميــة المؤسســية (الحوكمــة) التــي تقــوم علــى
مبــدأ التعــاون والمشــاركة والمســائلة والالمركزيــة والديمقراطيــة والشــفافية ...الــخ ،مــن اجــل
تحقيــق مزيــدا مــن العدالــة والمســاواة وت�كافــؤ الفــرص والكرامــة اإلنســانية.

مخرجات الربنامج
◊فهم منظومة الحوكمة (المقصود ،األهمية والفوائد)
◊التعرف على المعاي�ي الدولية للحوكمة
◊تحديد مبادئ الحوكمة
◊تجنب عواقب عدم تطبيق الحوكمة
◊التعرف على مسؤوليات وصالحيات أعضاء ورئيس مجلس اإلدارة
◊المقدرة على إدارة مخاطر المؤسسات
◊ممارسة سلوكيات وأخالقيات المهنة
◊التعرف على سياسات الحوكمة.
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دليل خدمات برامج جيلني

الربامج التدري�بية

منهج الربنامج
» »المقصود بالحوكمة

» »تصنيف أعضاء مجلس اإلدارة

» »أهمية وفوائد الحوكمة

» »لجان مجلس اإلدارة واستقالليتها

» »ضوابط الحوكمة

» »(لجنــة المراجعــة  -لجنــة الرتشــيحات والمكافــأت  -لجنــة

» »مبادئ الحوكمة

المخاطــر -لجنــة الرقابــة )

» »مبدأ BASEL

» »سياسات الحوكمة

» »مبدأ· OAECD

» »اإلفصاح والشفافية وحوكمة الشركات

» »مبدأ IFC

» »السلوكيات المهنية واألخالقية

» »معاي�ي الحوكمة الدولية

» »اإلبالغ عن الممارسات المخالفة·

» »عواقــب عــدم تطبيــق الحوكمــة وأمثلــة علــى شــركات

» »مراجعة حسابات المنشأة

فشــلت لــم تطبــق الحوكمــة

» »حفظ الوثائق

» »أشكال الهيكل التنظيمي للمنظمة

» »التقي�يم

» »حقوق المساهمني·

» »حوكمة المنظمة

» »التصويت الرتاكمي

» »إدارة مخاطــر المؤسســات (منهــج ال  ERMوأمثلــة

» »التصويت عن بعد
» »إختصاصــات و مســؤوليات رئيــس و أعضــاء مجلــس
اإلدارة

عليــه )
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دليل خدمات برامج جيلني

الربامج التدري�بية

الفئة المستهدفة
◊كل من هو معني في ت�أسيس وتحسني نظام الحوكمة في المنظمات
◊رؤساء مجلس اإلدارة
◊أعضاء مجلس اإلدارة
◊أعضاء لجان اإلدارات
◊أصحاب المنشآت

عدد الساعات

 30ساعة

تمكني القيادات

◊إعداد القيادات بمنهجية ( ) leadership Challenge
◊إدارة التغي�ي بمنهجية Prosci
◊مهارات التوجيه الشخصي ( للقادة )
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دليل خدمات برامج جيلني

الربامج التدري�بية

إعداد القيادات بمنهجية () leadership Challenge
فكرة عامة عن الربنامج
يعنــي هــذا الربنامــج بإكســاب المشــارك الســلوكيات القياديــة مــن خالل فهمه واســتيعابه لخمس
ممارســات قياديــة تدعمهــا عشــرة التزامــات ي�يســر بناءهــا مدربــون معتمــدون مــن شــركة وايلــي
 Wileyعلــى منهجيــة التحــدي القيــادي ( .) The Leadership Challenge

مخرجات الربنامج
◊تشكيل رؤية تطبيقية فاعلة عن أفضل الممارسات القيادية.
◊ســيتمكن المشــارك مــن تحديــد نقــاط تميــزه لتطوي�رهــا وتحديــد نقــاط الضعــف لتحســينها ممــا
يتيــح لــه تطوي�رهــا وتنفيــذ خطــة لتشــكيل وزيــادة المهــارات وتحقيــق االنجــازات
◊التعــرف وممارســة وضــع رؤيــة قياديــة واضحــة وملهمــة وتســويقها لتصبــح هدفــا وطموحـ ًا
مشــرك ًا.
◊العمل على تطوي�ر أساليب جديدة للتعامل مع العمليات واالجراءات بطرق مبت�كرة
◊إنشاء وتطوي�ر العالقات الشخصية للفرد مع الفري�ق
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دليل خدمات برامج جيلني

الربامج التدري�بية

المحاور الرئيسية
» »التهيئة

» »إلهام رؤية مشرتكة

» »تمكني االخري�ن

» »تجسيد القدوة

» »تحدي العمليات

» »التحفيز

الفئة المستهدفة

◊المرشحني لوظائف قيادية
◊مدراء العموم
◊مدراء االدارات

عدد الساعات

 20ساعة
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دليل خدمات برامج جيلني

الربامج التدري�بية

إدارة التغي�ي
فكرة عامة عن الربنامج

تــم تصميــم هــذه الربنامــج المكثــف عــن إدارة التغيـ�ي ألعضــاء فريـ�ق المشــروع لمســاعدتهم فــي
تحليــل وتخطيــط وتصميــم وتطويـ�ر وتنفيــذ اســراتيجية وخطــة إلدارة التغيـ�ي بشــكل فعــال وبنجــاح
فــي منظماتهــم حيــث يتعلــم المشــاركني المفاهيــم والنظريــات والمنهجيــة واألدوات الالزمــة
لتنفيــذ التغيــ�ي بنجــاح .وهــو يغطــي أفضــل الممارســات والدراســات وعلــم النفــس للتغيــ�ي،
ونمــوذج ADKARوالمراحــل الثالثــة لعمليــة إدارة التغي ـ�ي:
» »اإلعداد من أجل التغي�ي
» »إدارة التغي�ي
» »تعزي�ز التغي�ي

مخرجات الربنامج
◊فهم أهمية دورهم في قيادة التغي�ي الناجح ألنفسهم وموظفيهم.
◊تعرف على نموذج أدكار وكيفية استخدامه.
◊تعرف على العال قة و االرتباط القوي بني إدارة التغي�ي و نجاح المشاريع
◊فهم منهجية التغي�ي المؤسسي
◊فهم دور الرعاية التنفيذية الفعالة.
◊القدرة على بناء الدعم بني القادة.
◊أنجاح المشاريع
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دليل خدمات برامج جيلني

الربامج التدري�بية

منهج الربنامج
» »مقدمة عن إدارة التغي�ي

» »فعالية الرعاية مرتبطة مباشرة بنجاح المشروع

» »مقدمة عن إدارة التغي�ي

» »الرعاية التنفيذية العالية

» »حاالت التغي�ي الثالث

» »تقي�يم الراعي

» »عملية إدارة التغي�ي

» »الرسم التخطيطي لتقي�يم الرعاة

» »وضع إطار للمشاريع الناجحة

» »دور التنفيذي�ي في إدارة التغي�ي

» »تقيـيم مثلث بروساي للتغي�ي

» »أكرب أخطاء المدراء التنفيذي�ي

» »نجــاح المشــاريع و المبــادرات يعتمــد علــى فعاليــة
إدارة التغي�يتســليط الضــوء علــى أفضــل الممارســات
مــن نتائــج األبحــاث و الدراســات

» »نمــوذج®Prosci

لمســتوى نضــوج إدارة التغيــ�ي

للمؤ سســا ت
» »األدوار الرئيسية في إدارة التغي�ي

» »نتائج الدراسات :ما يساهم و ما يعرقل النجاح

» »دور المدراء والمشرفني

» »منهجية بروساي إلدارة التغي�ي المؤسسي

» »نموذج  ®ADKARأدكارللتغي�ي الشخصي

» »خصائص التغي�ي و المنظمة

» »تقي�يــم أدكار للتغيــ�ي الشــخصي و العملــي نظــرة

» »تقي�يــم المخاطرفــي إدارة التغيـ�ي التشــبع فــي التغيـ�ي
و عواقبــه
» »نموذج  ®Prosciللمخاطر

عامــة علــى منهجيــة إدارة التغي�يالمرحلــة األولــى
 :األســتعداد للتغيــ�ي المرحلــة الثانيــة  :إدارة التغيــ�ي
المرحلــة الثالثــة  :تعزيــ�ز التغيــ�ي
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دليل خدمات برامج جيلني

الربامج التدري�بية

الفئة المستهدفة
◊الرؤساء التنفيذيون
◊نواب الرئيس التنفيذي
◊قادة التغي�ي
◊مدراء التغي�ي
◊منسقي التغي�ي
◊استشاري التميز المستمر
◊منسقي إعادة التنظيم والدمج
◊المسؤولون عن التغي�ي التنظيمي أو أنظمة جديدة لت�كنولوجيا المعلومات

عدد الساعات

 20ساعة
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دليل خدمات برامج جيلني

الربامج التدري�بية

القيادة والتوجيه
وصف الدورة

يــدرك معظــم المــدراء بغــض النظــر عــن مســتوى خرباتهــم أن إدارة أداء الفــرد هــي أعظــم
تحدي لهم فــي العمــل ،فســر النجــاح أن ت�كــون قــادر ًا علــى مضاعفــة فعاليتــك مــن خــال اآلخريـ�ن.
هــذه الــدورة للمحرتفــن الذيــن يرغبــون فــي تعزي ـ�ز قدراتهــم اإلشــرافية واإلداريــة باســتخدام
مهــارات التوجيــه واإلرشــاد .تقــدم الــدورة المهــارات األساســية والمؤهــات المطلوبــة لتصبــح
موجه ـ ًا أو مرشــد ًا مثالي ـ ًا ،وتشــرح كيفيــة التوجيــه واإلرشــاد علــى أصولــه.
ّ

أهداف الدورة
◊سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:
» »تحديد وشرح المعنى واالختالفات بني التوجيه واإلرشاد وتقديم االستشارة
» »فهم لماذا وكيف ومتى يطبق التوجيه في مكان العمل
» »فهم وشرح فوائد التوجيه ولماذا يفشل التوجيه أحيان ًا
» »تحليل والتعرف على أنماط التوجيه الشخصية وكيفية تطبيق هذه المعرفة في عالقات التوجيه
الموجه المثالي
» »تعلم المهارات وخصائص ومؤهالت
ّ
» »تحسني مهارات التواصل لتعزي�ز فعالية ونوعية دورات التوجيه
» »تعلم وتطبيق مجموعة متنوعة من اسرتاتيجيات التوجيه واألدوات والتقنيات
» »فهم التطبيق العملي لإلرشاد وكيفية إنشاء وإدارة عالقات اإلرشاد في مكان العمل
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دليل خدمات برامج جيلني

الربامج التدري�بية

محتوى الربنامج
◊مقدمة والتعاريف

» »مفاهيم خاطئة والحقائق

» »ما هو التوجيه؟

» »أنماط التوجيه :أي نوع من الموجهني أنت؟

» »أنواع التوجيه

» »مبادئ التواصل السبعة في التوجيه

» »االستشارة واإلرشاد والتوجيه  -تغطية الفجوات

» »جمع معلومات جيدة من خالل االستماع

» »التوجيه في شكل رسمي وغري رسمي

» »عادات جيدة لالستماع الفعال

» »الهيمنة مقابل التوجيه

◊جلسات التوجيه واالسرتاتيجيات والمنهجيات

» »أهمية التوجيه

» »عناصر جلسة التوجيه الجيدة

» »المؤشرات السلوكية مقابل مؤشرات األداء

» »قائمة التحضري قبل التوجيه

» »التطبيقات والفوائد وتحديات التوجيه

» »اسرتاتيجيات ومنهجيات التوجيه

» »تطبيقات التوجيه في مكان العمل

» »خمسة خطوات للتوجيه

» »االستفادة من التوجيه

» »نماذج التوجيه GROW :وSURE

» »لماذا يفشل التوجيه؟

» »تحليل  SWOTفي التوجيه

» »لماذا ال يقوم المدراء بالتوجيه؟

» »BESTأفضل طريقة لمعاينة ومراجعة التوجيه

» »أخطاء في التوجيه يجب تجنبها

» »طرح األسئلة الصحيحة في التوجيه

◊مهارات وأنماط التوجيه

» »منهجية التوجيه ألنماط السلوك المختلفة ()Disc

الموجه المثالي
» »خصائص
ّ

» »ترتيب غرفة التوجيه

الموجه الجيد؟
» »كيف يمكن وصف
ّ

» »القيام بجلسة التوجيه

الموجه البارع
» » 7سمات شخصية في
ّ
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دليل خدمات برامج جيلني

الربامج التدري�بية

الكفاءات المستهدفة

» »التوجيه
» »التواصل الفعال
» » اإلصغاء الفعال
» »مهارات طرح األسئلة
» »تسهيل التطور الوظيفي
» »الوعي الذاتي

الفئة المستهدفة
◊المدراء والمشرفني الذين ت�تطلب مسؤولياتهم توجيه وإرشاد اآلخري�ن

عدد الساعات

 20ساعة
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دليل خدمات برامج جيلني

الربامج التدري�بية

التفكري التصميمي
فكرة عامة عن الربنامج

إن التفكـــر التصميمـــي هـــو منهجيـــة تقـــوم عـــلى إي�جـــاد الحلـــول واالبتـ�كار المركــز أساســـا عـــلى
اإلنســان .وهـــي عمليـــة تقـــوم علـــى خمـــس خطـــوات :المالحظــة ،التصـــور ،النمذجـــة ،االختبــار،
التنفيـــذ .يضـــع التفكـــر التصميمـــي األشخاص الذيــــن نصمــم لهــم في مركــــز العمليــة ويدعوهــم
إلــى إي�جــــاد حلـــول ملموســـة.

يعد التفكري التصميمي منهجية مميزة  :من أجل:
◊ تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
◊ مبني على التعاطف.
◊ تجسيد لفكرة ما.
◊ يعتمد مناهج تجمع بني التحليل واإلحساس (الحدس).
◊ يوجه أساسا نحو حلول مرجوة قابلة للتطبيق ومستدامة.
◊ يمكن اعتماده من طرف األشخاص المعني�ي بالمشكلة أنفسهم.
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دليل خدمات برامج جيلني

المحاور التدري�بية
◊ما هو التفكري التصميمي؟
◊لماذا التفكري التصميمي
◊الت�كرارفي التفكري التصميمي
◊التصميم المركز على اإلنسان ،عملية التفكري عرب مراحل
◊ما هو النموذج؟
◊لم النموذج
◊ماذا يكمن لنا أن ننمذج؟
◊كيف ننمذج؟
◊الرسم البياني للخدمة (مخطط الخدمة)
◊كيف يقع رصد فرص االبت�كار؟
◊نموذج العمل التجاري
◊االختبار
◊التغذية الراجعة؟
◊التنفيذ
◊خطة العمل
◊المتابعة والتقي�يم
◊

دليل خدمات برامج جيلني

ورش عمل
اليوم الواحد
Espresso Session

◊قصرية

◊محفزة

◊ ٌمركزة

◊ملهمة
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دليل خدمات برامج جيلني

ورش عمل اليوم الواحد

ورش عمل
اليوم الواحد

نموذج األداء
المؤسسي

تميز األداء

قياس األداء

الموجه بالنتائج

التخطيط
التشغيلي

التميز التشغيلي

صناعة المبادرات
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ورش عمل اليوم الواحد

ورش عمل
اليوم الواحد

اسرتاتيجية المحيط
األزرق
(كيف تبني سوقا
من غري منافس)

صياغة األهداف

الخريطة

الذكية

االسرتاتيجية

تحسني مهارات
التفكري
االسرتاتيجي

منهجية أجايل

التفكري
التصميمي
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ورش عمل اليوم الواحد

ورش عمل
اليوم الواحد

ورشة حل
ورشة 360 LPI

ورشة LPI Self

ورشة ابت�كار

ورشة التحدي ال

ورشة قيادة

األفكار

يزال مستمرا

التغي�ي

المشكالت
الجماعية
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ورش عمل اليوم الواحد

ورش عمل
اليوم الواحد

نموذج ADKAR

مراحل منهجية

قلب التغي�ي

 Prosciالثالثة

خطوات التغي�ي

مدير التغي�ي

ورشة قيادة

المؤسسي

التغي�ي

االستشارات

◊التغي�ي المؤسسي

◊تمكني القادة

◊تنمية رأس المال البشري

◊شراكة القطاع العام والخاص
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االستشارات

» »تنمية رأس المال البشري :
بمــا يعــزز مبــدأ اإلس ـت�ثمار فــي المــوارد البشــرية ،وذلــك مــن خــال بنــاء كافــة
الممكنــات الفنيــة واإلداريــة للموظفــن وت�أســيس وإدارة وتطبيــق منهجيــات
ُ
وأدوات القيــاس والتقويــم الموضوعــي بإحــراف ،وفــق أفضــل الممارســات
العالميــة .Best Practices

» »تمكني قيادات الصف األول والثاني :
إيمان ـ ًا منــا بالــدور الــذي ســيمثله هــؤالء القــادة والمســؤولية المناطــة بهــم

يركــز مركــز جيلني علــى تقديم

لتحقيــق أهــداف وبرامــج رؤيــة  2030وبرنامــج التحــول الوطنــي طورنــا منهجيــة
تحــدى القيــادة فــي ت�أهيــل وتطويــ�ر وتمكــن القيــادات مــن خــال منهجيــة

االستشــارات مــن خالل خربائه

أمريكيــة « (  TLC ) The Leadership Challengeمعتمــده مــن شــركة  wileyتمثــــل

فــي عدة موضوعــات منها

منهجيــــة تحــــدي القيــــادة «

علــى ســبيل المثال:

حجــر األســاس فــي تحليــل شــخصية القائــد وتحديــد متطلباتــه التدري�بيــة
وقــــد تــــم بنــــاء هــــذه المنهجيــــة إثــــر دراســــة تفصيليــــة قــــام بهــــا كل جيمــــس
كوزيــــس وبــــاري ألكــر مــن  30ســنة علــى اكــر مــن  3000000مليــون مــن منظمــات
ومناصــب مختلفــة .
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دليل خدمات برامج جيلني

Tel. + 966 11 2011118 - Mob. + 966 55 049 6989
Web: www.gelane.com.sa Email: info@ ge-lane.com
gelane.com.sa
@gelane_center
Gelane Training Center

