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ب

لشراء الحقيبة اون الين
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الدوالر االمريىك الريال السعودي الدرهم االماراىت الدينار الكويتى

الريال العامىن الدينار البحريني

خدمات تنمية
تنمية الخراج الحقائب التدريبية تقدم لك
حقائب تدريبية جاهزة
حقائب تدريبية حسب الطلب
خدمة تطوير الحقائب التدريبية القديمة لديك
عروض باوربوينت باحدث التصميمات
عروض بوربوينت باحدث تصميمات االنفوجرافيك
اخراج وتنسيق الكتب امللونة

تنمية الخراج الحقائب التدريبية جاءت من اجلك
فاذا كنت مدربا مبتدئا سنساعدك علي التميز
اذا كنت مدربا متميزا سندفعك لالحترافية

نقدم لك محفزات تدريبية
قصص تدريبية
العاب تدريبية
مقاالت
احصل علي ماتريد
باقل االسعار

مع تنمية الخراج
الحقائب التدريبية
سرعة التصميم

االلتزام باملواعيد
سرعة التنفيذ

من نحن؟؟
شركة تنمية إلخراج الحقائب التدريبية
تقوم بإعداد الحقائب التدريبية يف مختلف املجاالت واألقسام لتنمية املهارات (الذاتية  .االدارية)
توفر عليك كمدرب عناء تصميم وإعداد املادة العلمية
وال يقتصر دور تنمية ىلع ذلك فقط ..
ولكننا ندعم هذه الحقائب التدريبية بأحدث األساليب العاملية يف التدريب من خالل األنشطة املتنوعة
« ألعاب  ..قصص  ..مقاالت  ..دراسة حاالت  ..اختبارات  ..استبيانات  ..فيديوهات «
كلها ذات صلة قوية بمضمون وهدف الدورة التدريبية
حتى تساعدك كمدرب ىلع توصيل املعلومة بأيسر واسهل الطرق وبأقل وقت ومجهود

للتواصل معنا
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استمارة طلب الحقيبة
اسم الحقيبة :
الفئة املستهدفة:
عدد الساعات:
عدد االيام :
هل يوجد هدف عام للحقيبة؟

هل يوجد اهداف تفصيلية للحقيبة؟

هل يوجد محاور مقترحة؟ ( اذا كان يوجد يرجي اضافتها )

طرق الدفع

ﺗﺣوﯾل ﺑﻧﻛﻲ

تحويل بنكي

شراء إلكتروني عن طريق

قسم حقائب تدريب املدربين

www.tanmya.co

قسم حقائب تدريب المدربين

ثالثة عشر يوما

تدريب
املدربين

ست ايام

مهارات العرض
وااللقاء املتقدمة
تدريب
املدربين
تصميم الحقائب التدريبية

اعداد
منسقى
التدريب

مهارات فن التأليف

اعداد
املدرب
التربوي

كود الحقيبة
A-1

18

اسم
الحقيبة

تدريب املدربين
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

ثالثة عشر يومًا

 803شريحة عرض

 52ساعة تدريبية

 85صفحة

TANMYA 2016

صممت هذه الدورة للمدربين الجدد واملحترفين ىلع
حد ســواء ،والعاملين يف مجال التربية والتعليم،
ومديــري تطوير املوا ردالبشــرية ،ومســؤولي
املؤسســات التربوية والتعليمية ،واالستشاريين،
وكل من لها اهتمام بالتعلم والتدريب.

 413صفحة
جميع الملفات قابلة للتعديل

مذكرة اثرائية ( 425صفحة)
اهداف الحقيبة
تعريف املتدربين باملبادىء واألساسيات للعملية التدريبية وكيفية تعليم الكبار .
تزويد املتدربين عن أنواع التدريب وكيفية ممارستها .
إكساب املتدربين مهارات تحديد االحتياجات التدريبية .
تعريف املتدربين بأنماط املتدربين وكيفية التفاعل معها .
تطوير إداء املدربين وأسلوبهم كمدربين .
إكساب املتدربين القدرة ىلع إختيار وسائل التدريب املتنوعة وكيفية إعداها وادارة
املشاغل التدريبية.
رفع إداء املتدربين بإستعمال أفضل وسائل العرض والتقديم .

حقائب تدريب المدربين

تزويد املتدربين بمهارات إعداد مواد تدريبية متميزة وإعداد الحقيبة التدريبية
الجيدة وصياغة االهداف التدريبية.
تعريف املتدربين بكيفة تقييم التدريب ومتابعته

الدولة
السعر
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حقائب تدريب المدربين

الوحدة
التدريبية
االولي

مدخل اساسى ملفهوم التدريب
الفصل االول
اساسيات التدريب
俯 俯أغراض وأهداف التدريب .
俯 俯معادله النجاح يف مجال التدريب .
俯 俯األسرار الخمسه للتدريب اإلبداعي .
俯 俯الهرم التعليمي الفعال .
الفصل الثاني

أساليب ونشاطات تدريبية.

الفصل الثالث

TANMYA 2016

俯 俯العصف الذهني .
俯 俯لعب األدوار .
俯 俯املحاكاة .
俯 俯النقاش .
俯 俯دراسة الحالة .
俯 俯طرح األسئلة .
俯 俯مجموعات العمل .
俯 俯عروض املشاركين .
俯 俯املحاضرة .
俯 俯العرض اإليضاحي .
俯 俯املعرض .
俯 俯أنشطة كسر الجمود.
التدريب الفعال

俯 俯خمسة وثالثون طريقة للتدريب الفعال .
الفصل الرابع

أسس ومبادئ اختيار محتويات التدريب

俯 俯أسس ومباديء اختيار محتويات التدريب .
الفصل الخامس

مواصفات املواد التدريبية الفعالة

俯 俯مواصفات مواد املتدرب .
 俯 俯مواد املدرب .
 俯 俯مواد التقييم .

00201004741126
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俯俯عند حل مشكلة ما أفضل .
俯俯أفضل كمتدرب أن .
俯俯عندما يسأل املدرب سؤا ً
ال أعرف إجابته فإنني .
俯俯يف مناقشة جماعية .
俯俯أتعلم جيدًا يف األنشطة التي يمكنني فيها أن .
俯俯يف أثناء املحاضرة أستمع إلى .
俯俯يثير إعجابي يف املدرب .
俯俯أفضل أن تعرض علي املعلومات بالطريقة التالية .
俯俯أكون يف أفضل حاالتي يف الجلسة التدريبية عندما .
俯俯قبل حضور برنامج تدريبي أسأل نفسي أو ً
ال هل .
俯俯بعد حضور الجلسة التدريبية .
俯俯أكثر وسيلة من وسائل التدريب التي ال أفضلها أبدًا هي .
الفصل السابع

مهارات ذهنية .

俯俯نظريه املخ .
俯俯قانون كونفوشيوس -قانون الغربنه يف التدريب .
俯俯اختبر مستوى ابداعك

حقائب تدريب المدربين

TANMYA 2016
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الفصل السادس

تحليل أساليب وسلوكيات التدريب .
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حقائب تدريب المدربين

الوحدة
التدريبية
الثانية

صناعة املدرب الناجح
الفصل االول

أسرار املدرب املتميز .

俯俯نضج املدرب .
俯俯اداب املدرب .
俯俯قوانين بايك للتدريب املتقدم .
16俯俯سؤال لتطور املدرب واملعلم .
俯俯نحن نتذكر .
俯俯أفضل مبادئ تدريبيه تعلمتها .
الفصل الثاني

俯俯االستراتيجيه األولي (الحصيله) .
俯俯االستراتيجيه االثانيه (ارهاف الحواس) .
俯俯االستراتيجيه الثالثه ( املرونه) .
俯俯االستراتيجيه الرابعه ( العمل واملبادره) .
俯俯االستراتيجيه الخامسه ( االستعداد الجسماني والنفسي) .
俯俯االستراتيجيه السادسه ( التقييم والتعديل) .
俯俯االستراتيجيه السابعه ( األستمراريه) .
الفصل الثالث

أنماط املدربين .

俯俯أنماط املدربين (تمرين) .
الفصل الرابع

TANMYA 2016

اإلستراتيجيات السبعة للمدرب املحترف .

تقييم استعداد املدرب .

俯俯تقييم استعداد املدرب (تمرين) .

21
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الوحدة
التدريبية
الثالثة

ادارة الدورة .
الفصل االول

اإلرشادات .

俯俯اإلستعداد .

TANMYA 2016

الفصل الثاني

俯俯أين تجد املعلومه .
俯俯الدوائر الالصقه .
俯俯املاده امللونه .
俯俯املاده املرتجله .
الفصل الثالث

اإلداريات واإلستعداد .

俯俯قواعد املكان الجيد .
俯俯أشكال ومزايا املخططات .
俯俯املصباح الخلفي .
俯俯تحسين االنارة .
الفصل الرابع

التعارف .

俯俯التعريف ببطاقه األسم .
俯俯ورق التعريف .
الفصل الخامس

حقائب تدريب المدربين

إدارة املادة التدريبية .

كسر الحواجز .

俯俯جد شخصا .
俯俯لغر النقود السهله .
الفصل السادس

اإلستماع واإلنتباه .

俯俯االستماع النشط .
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حقائب تدريب المدربين

الفصل السابع

مهارات اإلتصال .

俯俯البس املعطف .
俯俯املتدرب زبونك .
俯俯الكرسي املرتفع .
俯俯التدريب باالنتركوم .
俯俯تسع قواعد لتعليم الكبار .
俯俯مباديء تعلم الكبار :التوجهات بالنسبة للمدرب .
俯俯املعيقات الشائعة لالتصال الفعال .
الفصل الثامن

التحفيز .

الفصل التاسع

TANMYA 2016

俯俯ثمان طرق لشد االنتباه .
俯俯خمس طرق لقتل الحوافز للتعلم .
俯俯كيف يمكن اثاره الدوافع للمشاركه لدي الكبار .
俯俯تحفيز الكبار .
俯俯إنهم يقتلون الحوافز !! .
تشجيع املشاركة .

俯俯اعالن ملده دقيقه .
俯俯تصميم املطلويه .
俯俯مشاعر حقيقيه .
俯俯معلومات املتدربين .
俯俯ملعلوماتك .
俯俯البس املعطف .
الفصل العاشر

إدارة النقاش .

俯俯مزق البطاقه .
俯俯ثالثه تكتيكات بسيطه .
俯俯حرك الكره .
俯俯دعهم يختارون .
俯俯أسلوب الحديث للكبار .
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الفصل الحادي عشر

التغيير واملقاومة .

俯俯الطلبات الغريبه .
俯俯مقاومة التدري .

俯俯مشاكل وحلول .
俯俯الحلول للمشاكل .
俯俯نقاط قادمه .
俯俯قضايا مؤجله .
الفصل الثالث عشر

ادارة الوقت .

俯俯اشاره املرور .
俯俯الوقت والتركيز .
俯俯اختم قبل نصف ساعه .
俯俯الساعه الصغيره .

حقائب تدريب المدربين

TANMYA 2016

الفصل الثاني عشر

خروج عن املوضوع .
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حقائب تدريب المدربين

الوحدة
التدريبية
الرابعة

عملية بناء النظام التدريبي  /التصميم
الفصل االول

تصميم النظام التدريبيي .

俯俯تصميم النظام التدريبيي . ISD
俯俯نموذج التاءات الخمسه .
الفصل الثاني

تحليل االحتياجات التدريبية .

الفصل الثالث

صياغة األهداف التدريبية .

俯俯أسلوب  ABCDلتحديد األهداف .
俯俯التصويت املتعدد .
俯俯كيف تضع أهدافًا تدريبية؟ .
俯俯من نتائج متوقعة إلى أهداف تدريبية .

TANMYA 2016

俯俯مفهوم التدريب وأهدافه .
俯俯ملاذا نقّيم االحتياجات؟ .
俯俯وسائل وأدوات تقييم االحتياجات التدريبية .
俯俯معايير وعوامل تؤخذ يف االعتبارعند اختيار وسائل تقييم االحتياجات .
俯俯اختيار الوسائل واألدوات الالزمة لتقييم فعال لالحتياجات (تمرين) .
俯俯أهميه تحديد األحتياجات التدريبيه .
俯俯األحتاجات التدريبيه واألهداف التدريبيه .
俯俯أنواع األحتياجات التدريبيه .
俯俯أسس تحديد األحتياجات التدريبيه .
俯俯الخالصه واملقترحات .
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حقائب تدريب المدربين

TANMYA 2016
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الفصل الرابع

إعداد الحقيبة التدريبية .

俯俯تعريف الحقيبه التدريبيه .
俯俯أهميه الحقيبه التدريبيه .
俯俯اسس اعداد الحقائب .
俯俯وثائق البرنامج التدريبي .
俯俯محتويات الحقيبه التدريبيه .
俯俯تصميم واعداد الحقيبه .
俯俯دليل البرنامج .
俯俯املنهاج .
俯俯ارشاد املتدربين .
俯俯عقد امليثاق .
俯俯الجلسات التدريبيه .
俯俯ملاذا نحتاج لشئ اسمه جلسه .
俯俯موضوعات الجلسه .
		
俯俯مواصفات املاده التدريبيه
املتميزه .
الفصل الخامس

俯俯مداخل التدريب .
俯俯مراحل التدريب .
俯俯الوسائل التدريبيه .
俯俯شروط األنشطه .
俯俯ادوات قياس محتوي البرنامج
التدريبي .
俯俯الخاتمه .
俯俯املراجع .
俯俯األخطاء الشائعه يف الحقيبه
التدريبيه .
俯俯نموذج املراجعة العلمية لحقيبة
املادة التدريبية .

املشاغل التدريبية وادارتها .

俯俯ما هي االلعاب التدريبية .
俯俯مميزات األلعاب التدريبية وأنواعها  ..مميزات التعلم من خالل اللعب .
俯俯أنواع األلعاب .
俯俯مراحل اللعب .
俯俯التعليق التدريبي .
俯俯مسؤوليات املقدم .
俯俯مواصفات املقدم الناجح .
俯俯املقدم الناجح يحذر من بعض األمور .
俯俯ماذا تفعل مع هؤالء ؟ .
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حقائب تدريب المدربين

الفصل السادس

اعداد املادة العلمية .

الفصل السابع

TANMYA 2016

املقدمة
俯俯محتويات املقدمة .
俯俯اهدافها .
俯俯نماذج املقدمة .
صلب املوضوع
俯俯التحضير .
俯俯كيفية التحضير .
俯俯نصائح للتحضير .
俯俯أفعل وال تفعل فيما يخص التحضير .
الخاتمة
俯俯كيف تختم .
俯俯نصائح للختام .
俯俯طرق الختام .
俯俯طرق سيئة للختام .
俯俯نماذج للخاتمة .
تقييم التدريب

俯俯تقييم البرامج التدريبيه .
俯俯مفهوم التدريب والقياس .
俯俯ما هو مفهوم التقييم ؟ .
俯俯أنواع التقييم .
俯俯متى تقييم .
俯俯استماره تقييم دوره تدريبيه .
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الوحدة
التدريبية
الخامسة

مهارات اإللقاء واإلقناع املتقدمة
الفصل االول

التخطيط للحضور .

حقائب تدريب المدربين

TANMYA 2016

俯俯مقدمات وقواعد عامة .
俯俯نموذج تحليل الجمهور .
俯俯اثر حجم الجمهور .
俯俯تمرين .
俯俯ماذا تريد .
俯俯حدد هدفك .
الفصل الثاني

وسائل اإليضاح .

俯俯مقدمه .
俯俯أهمية وسائل اإليضاح .
俯俯مواصفات وسيله االيضاح الجيده .
俯俯قواعد استعمال الصور .
俯俯قواعد استعمال الكتابه .
俯俯قواعد وقوانين رئيسه .
俯俯انواع وسائل االيضاح :
• اوال :الشفافيات وعروض الكمبيوتر والشرائح .
• ثانيا  :االوراق الكبيره .
• ثالثا  :االفالم والفيديو .
• رابعا :الخرائط والرسوم البيانيه .
• خامسا  :جهاز التسجيل السمعي .
• سادسا  :اللوح .
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حقائب تدريب المدربين

الفصل الثالث

التدرب .

俯俯صقل املهارة .
俯俯التمكن من املادة .
俯俯عالج الخوف .
俯俯الساعة االخيرة .
الفصل الرابع

التميز .

الفصل الخامس

TANMYA 2016

俯俯كن طبيعيا .
俯俯الثقة .
俯俯املصداقية .
俯俯االستماع .
俯俯السمعة .
俯俯الخبرة .
االسلوب .

俯俯الصوت .
俯俯التنوع .
俯俯الوقفات .
الفصل السادس

االسئلة .

俯俯ادارة االسئلة .
俯俯اجابة االسئلة .
俯俯مدة االسئلة .
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الفصل السادس

俯俯صاحب االسئلة االستفزازية .
俯俯املخالف دوما .
俯俯صاحب االسئلة الكثير .
俯俯الذى يعرف كل شئ .
俯俯املقاطع .
俯俯الهامس .
俯俯الصامت .
俯俯املشغول .
俯俯النائم .
俯俯تمرين .
الفصل السابع

اصحاب املشاكل .

俯俯صاحب االسئلة االستفزازية .
俯俯املخالف دوما .
俯俯صاحب االسئلة الكثير .
俯俯الذى يعرف كل شئ .
俯俯املقاطع .
俯俯الهامس .
俯俯الصامت .
俯俯املشغول .
俯俯النائم .
俯俯تمرين .
الفصل الثامن

حقائب تدريب المدربين

اصحاب املشاكل .

تقييم االداء .

俯俯نصائح رئيسية .
俯俯التطوير .
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حقائب تدريب المدربين

الفصل التاسع

مشاكل وأخطاء الشائعة .

俯俯مشاكل شائعة .
俯俯اخطاء شائعة .
俯俯نقاط الضعف لدى الخطيب .
俯俯أخطاء التعامل مع الجمهور النسائى .
الفصل العاشر

ألق خطبة وقيمها .

الفصل الحادي عشر

تمرين لتقييم الخطبة .

俯俯تمرين لتقييم الخطبة (بواسطة الجمهور) .
俯俯تمرين التقييم الذاتي ملهارات التقديم والعرض الحالية .
الفصل الثاني عشر

أساليب وطرق األقناع .

俯俯أساليب وطرق األقناع .
الفصل الثالث عشر

نماذج اإلعداد .

TANMYA 2016

俯俯تمرين إللقاء الخطبة .
俯俯التقييم وتحليله .
俯俯نموذج تقييم املحاضرة .
俯俯نموذج التقييم العام .
俯俯تحليل التقييم .

俯俯نموذج االعداد االولى .
俯俯نموذج املقترح العام لترتيب الخطبة .
俯俯نموذج مواصفات وسائل االيضاح .
俯俯نموذج الترتيبات االدارية وتجهيز املكان .
俯俯نموذج توزيع الوقت .
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اسم
الحقيبة

تدريب املدربين
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

 6ايام تدريبية

 569شريحة عرض

 30ساعة تدريبية

 263صفحة

حقائب تدريب المدربين

TANMYA 2016

صممت هذه الحقيبة للمدربين الجدد
والراغبين يف دخول عالم التدريب

الوحدة
التدريبية
االولي

 250صفحة
جميع الملفات قابلة للتعديل

اهداف الحقيبة
مدخل اساسى ملفهوم التدريب
俯俯الفصل األول  :أساسيات التدريب .
俯俯الفصل الثانى  :انواع االستراتيجات التدريبيه .
俯俯الفصل الثالث  :التدريب الفعال .
俯俯الفصل الرابع  :مهارات ذهنية .

الوحدة
التدريبية
الثانية

صناعة املدرب الناجح
俯俯الفصل األول  :أسرار املدرب املتميز .

الوحدة
التدريبية
الثالثة

مهارات التدريب
俯俯الفصل األول  :مهارات اإلتصال .
俯俯الفصل الثاني :التحفيز .
俯俯الفصل الثالث :إدارة النقاش .
俯俯الفصل الرابع :التغيير واملقاومة .
俯俯الفصل الخامس  :خروج عن املوضوع .

الدولة
السعر
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حقائب تدريب المدربين

الوحدة
التدريبية
الر ابعة

االحتياجات التدريبة وتقييم التدريب
俯俯الفصل األول  :تحليل االحتياجات التدريبية
俯俯الفصل الثاني  :صياغة األهداف التدريبية
俯俯الفصل الثالث  :تقييم التدريب .

الوحدة
التدريبية
الخامسة

مهارات اإللقاء واإلقناع املتقدمة

الوحدة
التدريبية
السادسة

TANMYA 2016

俯俯الفصل األول  :التخطيط للحضور .
俯俯الفصل الثانى  :وسائل اإليضاح .
俯俯الفصل الثالث  :التدرب .
俯俯الفصل الرابع  :التميز .
俯俯الفصل الخامس  :االسلوب .
تابع مهارات اإللقاء واإلقناع املتقدمة
俯俯الفصل االول  :االسئلة .
俯俯الفصل الثاني  :اصحاب املشاكل .
俯俯الفصل الثالث  :تقييم األداء .
俯俯الفصل الرابع  :مشاكل وأخطاء الشائعة
俯俯الفصل الخامس  :ألق خطبة وقيمها .
俯俯الفصل السادس  :تمرين لتقييم الخطبة .
俯俯الفصل السابع  :أساليب وطرق األقناع .
俯俯الفصل الثامن  :نماذج اإلعداد .
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كود الحقيبة
A-3

34

اسم
الحقيبة

مهارات العرض وااللقاء املتقدمة
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

ثالثة ايام تدريبية

 171شريحة

 15ساعات تدريبية

 89صفحة

حقائب تدريب المدربين

TANMYA 2016

املحاضرين واملدربيــن واملعاملين
والدعاه وموظفي العالقات العامة
واملتحدثون الرسميون يف الشركات

 60صفحة
جميع الملفات قابلة للتعديل

محاور الحقيبة
الوحدة
التدريبية
االولي

التخطيط الجيد
俯俯مقدمات وقواعد عامة .
俯俯نموذج تحليل الجمهور .
俯俯أثر حجم الجمهور .
俯俯تمرين .
俯俯أسلوب املقدم الفعال (الصوت) .
俯俯أسلوب املقدم الفعال (التنوع) .
俯俯أسلوب املقدم الفعال (الوقفات) .

الدولة
السعر
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وسائل اإليضاح
俯俯أهمية وسائل اإليضاح .
俯俯مواصفات وسيله االيضاح الجيده .
俯俯قواعد استعمال الصور .
俯俯قواعد استعمال الكتابه .
俯俯قواعد وقوانين رئيسه .
俯俯قواعد استعمال االلوان .
俯俯انواع وسائل االيضاح .
•اوال  :الشفافيات وعروض الكمبيوتر والشرائح
•ثانيا  :االوراق الكبيره .
•ثالثا  :االفالم والفيديو .
•رابعا  :الخرائط والرسوم البيانيه .
•خامسا  :جهاز التسجيل السمعي .

TANMYA 2016

الوحدة
التدريبية
الثالثة

俯俯ماذا تريد .
俯俯حدد هدفك .
俯俯اإلعداد املناسب واملمارسة تمنعان األداء الضعيف .
俯俯جدول قواعد ثقل املهارات .
俯俯التمكن من املادة .
俯俯عالج الخوف .
俯俯الساعة األخيرة .
俯俯كن طبيعيًا .
俯俯الثقة .
俯俯املصداقية .
俯俯االستماع .

حقائب تدريب المدربين

الوحدة
التدريبية
الثانية

صفات املقدم الفعال
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حقائب تدريب المدربين

TANMYA 2016

36

الوحدة
التدريبية
الرابعة

الوحدة
التدريبية
الخامسة

األسئلة وأهم املشاكل واألخطاء
俯俯إدارة األسئلة .
俯俯إجابة األسئلة .
俯俯مدة األسئلة .
俯俯التطوير .
俯俯نصائح رئيسية .
俯俯اصحاب املشاكل وكيفية التعامل معهم .
俯俯مشكال وأخطاء شائعة .
俯俯تمرين إللقاء املحاضرة .
俯俯نموذج املقترح العام لترتيب املحاضرة .
俯俯نموذج مواصفات وسائل اإليضاح .
俯俯نموذج توزيع الوقت .
األسئلة وأهم املشاكل واألخطاء
俯俯أساليب وطرق األقناع .
俯俯أساليب اإلقناع والتنبيهات الستة .
俯俯أقنع نفسك أو ً
ال .
俯俯سباعية إقناع الذات .
俯俯االستشهاد بالكتاب والسنة .
俯俯االحتجاج باملراجع .
俯俯الحجة واملنطق والبرهان .
俯俯العاطفة والحماسة واأللم .
俯俯سباعية إلهاب املشاعر .
俯俯القصص واملواقف .
俯俯القصة وخماسية التأثير .
俯俯املعلومات الرقمية .
俯俯إشعار الطرق األخر بأهميته .
俯俯دع الطرف اآلخر يظن أن الفكرة فكرته .
俯俯قانون األقلية ( أو الندرة ) .
俯俯قانون التباين ( أو املقارنة أو التناقض ) .
俯俯أفصل األشخاص عن املشكلة .
俯俯ركز االهتمام علي املصالح وليس علي املواقف .
俯俯تمسك باستخدام معيار موضوعي .
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اسم
الحقيبة

كود الحقيبة
A-4

اعداد منسقي التدريب

البيانات التعريفية

 146شريحة

ثالثة ايام تدريبية

 71صفحة

 15ساعة تدريبية

 62صفحة

منظموا الدورات التدريبية

جميع الملفات قابلة للتعديل

حقائب تدريب المدربين

مكونات الحقيبة

محاور الحقيبة

الوحدة
التدريبية
الثانية

TANMYA 2016

الوحدة
التدريبية
االولي

البرامج التدريبية
俯俯مفهوم التدريب.
俯俯اهداف التدريب.
俯俯اهمية التدريب.
俯俯انواع التدريب.
俯俯إجراءات تنفيذ الدورات والبرامج التدريبية.
俯俯إدارة مهام التدريب باألجهزة.
مرحلة تحليل االجتماعات
俯俯مرحلة تحليل االجتماعات.
俯俯مرحلة التصميم.
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38

الوحدة
التدريبية
الثالثة

俯俯مرحلة إعداد وتطوير مواد التدريب

مرحلة التنفيذ
俯俯مرحلة التنفيذ.
俯俯مرحلة التقويم

حقائب تدريب المدربين

TANMYA 2016

الوحدة
التدريبية
الرابعة

مرحلة االعداد
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اسم
الحقيبة

كود الحقيبة
A-5

اعداد املدرب التربوي

البيانات التعريفية

 8ايام تدريبية

 422شريحة

 40ساعة تدريبية

 245صفحة

مدراء املدارس واملشرفين التربويين
واملعامليــن ومصممــوا املناهج
التدريبية

الوحدة
التدريبية
الثانية

جميع الملفات قابلة للتعديل

محاور الحقيبة
أغراض وأهداف التدريب التربوى

TANMYA 2016

الوحدة
التدريبية
االولي

 255صفحة

俯俯تعريف التدريب.
俯俯أهداف التدريب.
俯俯أهمية التدريب.
俯俯معادلة النجاح فى مجال التدريب.
俯俯األسرار الخمسة للتدريب اإلبداعى.
االحتياجات التدريبية
俯俯مفهوم االحتياجات التدريبية.
俯俯أهمية االحتياجات التدريبية.
俯俯نماذج يف تحديد االحتياجات التدريبية.
俯俯أساليب تحديد االحتياجات التدريبية.
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حقائب تدريب المدربين

مكونات الحقيبة
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الوحدة
التدريبية
الرابعة

俯俯أسلوب  ABCDلتحديد األهداف.
俯俯التصويت املتعدد.
俯俯كيف تضع أهدافًا تدريبية؟
俯俯من نتائج متوقعة إلى أهداف تدريبية.
俯俯مواصفات مواد املتدرب.
俯俯مواصفات مواد املدرب.
俯俯مواصفات مواد التقييم.
俯俯إعداد املادة العلمية.
الحقيبة التدريبية
俯俯تعريف الحقيبة التدريبية.
俯俯اهمية الحقيبة التدريبية.
俯俯اسس اعداد الحقائب.
俯俯وثائق البرنامج التدريبى.
俯俯محتويات الحقيبة التدريبية.
俯俯تصميم واعداد الحقيبة.
俯俯دليل البرنامج.
俯俯مواصفات املادة العلمية املتميزة.
俯俯مداخل التدريب.
俯俯مراحل التدريب.
俯俯الوسائل التدريبية.
俯俯شروط االنشطة.

حقائب تدريب المدربين

TANMYA 2016
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الوحدة
التدريبية
الثالثة

صياغة األهداف التدريبية وتجهيز مادة التدريب
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الوحدة
التدريبية
السادسة

俯俯ما هي االلعاب التربوية.
俯俯مميزات التعلم من خالل اللعب.
俯俯أنواع األلعاب.
俯俯مسؤوليات املدرب .
俯俯مواصفات املدرب الناجح .
قياس العائد من التدريب يف املجال التربوي
俯俯ادوات قياس محتوى البرنامج التدريبي.
俯俯تقييم البرامج التدريبية.
俯俯كيف يتم التقييم؟
俯俯أهمية التقييم.
俯俯أنواع التقييم.
俯俯استمارة تقييم املحاضرة.

TANMYA 2016

الوحدة
التدريبية
السابعة

حقائب تدريب المدربين

الوحدة
التدريبية
الخامسة

االلعاب التربوية

االتصال وادارة املادة التربوية
俯俯أين تجد املعلـــــــومة ؟
俯俯الدوائر الالصقـــــــــة.
俯俯املادة امللونــــــــــــــة.
俯俯املادة املرتجلـــة.
俯俯االستمــــاع النشط .
俯俯مفهوم االتصال.
俯俯شروط االتصال.
俯俯املهارات األساسية لالتصال الفعال.
俯俯االتصال الفعال بين املدرب واملتدرب.
俯俯معوقات فعالية االتصال.
俯俯مقومات االتصال الفعال.
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حقائب تدريب المدربين

TANMYA 2016
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الوحدة
التدريبية
الثامنة

الوحدة
التدريبية
التاسعة

الوحدة
التدريبية
العاشرة

التحفيز وادارة الوقت
俯俯ثمــان طرق لشد االنتباه.
俯俯خمس طرق لقتل الحوافز للتعلم.
俯俯كيـــف يمكن إثارة الدوافع للمشاركة لدي املتدربين.
俯俯التحفيز.
俯俯أنواع التحفيز.
俯俯إنهم يقتلون الحوافز.
俯俯ردود أفعال سلبية للمتدربين كنتيجة النخفاض الحافز.
俯俯ثالثة تكتيكات بسيطة.
俯俯أسلوب الحديث مع املتدربين.
俯俯ادارة الوقت.
نظرة عامة حول التدريس الفعال
俯俯مفهوم التدريس الفعال .
俯俯أبعاد التدريس الفعال .
俯俯خصائص التدريس الفعال .
俯俯العوامل املهمة يف التعلم الصفي الفعال .
俯俯الشروط واملواصفات التي تجعل من التدريس فعاال .
俯俯املبادئ السبعة للممارسات التدريسية .
مهارات التدريس الفعال للمدرب
俯俯املدرب والتدريس الفعال .
俯俯املهارات الالزمة للمدرب الفعال .
俯俯صفات املدرب الفعال .
俯俯خصائص املدرب الفعال .
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TANMYA 2016

俯俯اعرف عملية التدريس
俯俯اعرف أهداف التدريس
俯俯اعرف تالميذك مستواهم /
خصائصهم العمرية /أفكارهم..
اعد دروسك جيدا
َّ 俯俯
俯俯استخدم طريقة التدريس
املناسبة
俯俯كن مبدعا وابتعد عن الروتين
俯俯اجعل درسك ممتعا
俯俯استثر دافعية املتدربين
«俯俯إنما بعثت معلما ولم أبعث
معنفا!»
俯俯اجعل اتجاهك جيدا نحو
املتدربين
俯俯حافظ ىلع نموك العلمي
والتربوي واملهني
俯俯كن قدوة يف علو الهمة
واألمانة والجد
俯俯انتبه إلى ما بين سطور التدريس!
俯俯قل :ال أعلم!
俯俯استخدم وسائلك التعليمية
بفعالية
俯俯السبورة  ..صديقك الدائم
فأحسن استخدامها!
«俯俯ال تغضب»!..
俯俯أحسن التعامل مع مثيري
املشاكل من املتدربين

俯俯خطط ونفد وقيم و شاور
تالميذك وأشركهم يف شيء
من التخطيط
俯俯اعمل اختباراتك بشكل جيد
بحيث تكون تقييما لك أيضا!
«俯俯يسروا وال تعسروا»!..
俯俯كن معلما مربيا ..ال ملقنا!
俯俯انتبه إلى مواهب تالميذك وقم
بتنميتها،
俯俯وال تكن جامدا ىلع مقررك!
俯俯راع الفروق الفردية
俯俯استخدم الواجبات املنزلية
بفعالية
أدر فصلك بفعالية!
ِ 俯俯
俯俯حافظ ىلع وقت الدرس
俯俯علم املتدربين كيف يتعلمون
俯俯علم املتدربين الرجوع إلى مصادر
املعلومات
俯俯علم املتدربين كيف يفكرون!
俯俯حافظ ىلع عالقات جيدة مع
الكل!
俯俯ال تسأل هذا السؤآل!
俯俯استعن باهلل وابدأ  ..فإن رحلة
النجاح الطويلة تبدأ بخطوة
واحدة

حقائب تدريب المدربين

الوحدة
التدريبية
الحادية عشر

خطوات التدريس الفعال
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الوحدة
التدريبية
الثالثة عشر

استراتيجيات التدريس
俯俯التعلم النشط.
俯俯فكر  ،زاوج  ،شارك.
俯俯املقابلة الثالثية الخطوات.
俯俯استراتيجية الكرسي الساخن .
俯俯استراتيجية املدرب.
俯俯العصف الذهني.
俯俯استراتيجية تفكير االقرن بصوت مسموع يف حل املشكالت.
俯俯استراتيجية (.Team-pair-solo )1،2،4
俯俯استراتيجية فجوة املعلومات.
俯俯استراتيجية من أنا؟
俯俯استراتيجية ورقة الدقيقة الواحدة.
俯俯استراتيجية حلقة الحوار السقراطية.
استراتيجيات التدريس
俯俯كن طبيعيا.
俯俯الثقة.
俯俯املصداقية.
俯俯االستماع.
俯俯السمعة.
俯俯الخبرة.
俯俯األسلوب.
俯俯اصحاب املشاكل.

حقائب تدريب المدربين

TANMYA 2016
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الوحدة
التدريبية
الثانية عشر
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أساليب وطرق األقناع

TANMYA 2016

俯俯أقنع نفسك أو ً
ال.
俯俯سباعية إقناع الذات.
俯俯االستشهاد بالكتاب والسنة.
俯俯االحتجاج باملراجع.
俯俯الحجة واملنطق والبرهان.
俯俯العاطفة والحماسة واأللم.
俯俯سباعية إلهاب املشاعر.
俯俯القصص واملواقف.
俯俯القصة وخماسية التأثير .
俯俯املعلومات الرقمية .
俯俯إشعار الطرق األخر بأهميته.
俯俯دع الطرف اآلخر يظن أن الفكرة فكرته.
俯俯قانون األقلية ( أو الندرة ).
俯俯قانون التباين ( أو املقارنة أو التناقض ) .
俯俯أفصل األشخاص عن املشكلة.
俯俯ركز االهتمام علي املصالح وليس علي املواقف.
俯俯تمسك باستخدام معيار موضوعي.

حقائب تدريب المدربين

الوحدة
التدريبية
الرابعة عشر
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كود الحقيبة
A-6

46

اسم
الحقيبة

تصميم الحقائب التدريبية
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

ثالثة ايام تدريبية

 198شريحة

 15ساعة تدريبية

 100صفحة
 73صفحة

حقائب تدريب المدربين

TANMYA 2016

مصمموا الحقائب التدريبية ،
املدربين واملحاضرين

جميع الملفات قابلة للتعديل
محاور الحقيبة

الوحدة
التدريبية
االولي

الوحدة
التدريبية
الثانية

أغراض وأهداف التدريب التربوى
俯俯مفهوم االحتياجات التدريبيه .
俯俯أهميه االحتياجات التدريبيه .
俯俯سمات الحاجات التدريبيه .
俯俯االسئله التي البد ان تتعامل معها عند تحديد االحتياجات التدريبيه .
俯俯نماذج يف تحديد االحتياجات التدريبيه .
俯俯أساليب تحديد االحتياجات التدريبيه .
俯俯طرق جمع املعلومات والبيانات .
俯俯ميزانيه التدريب .
صياغة األهداف التدريبية .
俯俯أسلوب  ABCDلتحديد األهداف .
俯俯التصويت املتعدد .

الدولة
السعر
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تقييم التدريب .
俯俯تقييم البرامج التدريبيه .
 俯俯مفهوم التدريب والقياس .
俯俯ما هو مفهوم التقييم ؟ .
俯俯أنواع التقييم .
俯俯اهمية التقييم .
俯俯استماره تقييم دوره تدريبيه .

TANMYA 2016

الوحدة
التدريبية
الرابعة

俯俯تعريف الحقيبه التدريبيه .
俯俯أهميه الحقيبه التدريبيه .
俯俯اسس اعداد الحقائب .
俯俯وثائق البرنامج التدريبي .
俯俯محتويات الحقيبه التدريبيه .
俯俯تصميم واعداد الحقيبه .
俯俯دليل البرنامج .
俯俯املنهاج .
俯俯ارشاد املتدربين .
俯俯عقد امليثاق .
俯俯الجلسات التدريبيه .
			
俯俯ملاذا نحتاج لشئ اسمه
جلسه .

俯俯موضوعات الجلسه .
俯俯موصفات املاده التدريبيه 		
املتميزه مداخل التدريب .
俯俯مراحل التدريب .
俯俯الوسائل التدريبيه .
俯俯شروط األنشطه .
俯俯ادوات قياس محتوي البرنامج
التدريبي .
俯俯الخاتمه .
俯俯املراجع .
俯俯األخطاء الشائعه يف الحقيبه
التدريبيه .

حقائب تدريب المدربين

الوحدة
التدريبية
الثالثة

إعداد الحقيبة التدريبية .
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كود الحقيبة
A-7

48

اسم
الحقيبة

مهارات فن التأليف
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

أربعة أيام تدريبية

 163شريحة

 16ساعة تدريبية

 139صفحة
 76صفحة

من يملكون موهبة التأليف ويسعون لتطويرها ،
الكتاب الطامحون لتأليف كتبهم الخاصة  ،اساتذة

جميع الملفات قابلة للتعديل

حقائب تدريب المدربين

TANMYA 2016

الجامعة املعنيون باعداد املناهج  ،اصحاب الفكر

محاور الحقيبة
الوحدة
التدريبية
االولي

قبل الكتابة
俯俯الكتابة ممارسة ال موهبة .
俯俯ما هي الكتابة ؟ .
俯俯أعداء الكتابة املرتبطة بشخصية الكاتب .
俯俯ملن نكتب؟ ..وماذا تكتب .
俯俯موضوعات الكتابة .
俯俯مهارات لتنمية التأليف والكتابة .
俯俯تمارين الكتابة .
俯俯النقد الذاتي .
俯俯احترم جمهورك .
عال .
俯俯القراءة بصوت ٍ

الدولة
السعر

80
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الوحدة
التدريبية
الثالثة

الوحدة
التدريبية
الخامسة

俯俯نصائح عند التحضير للكتابة .
俯俯التحضير للكتابة .
俯俯التحضير الدائم .
俯俯استخدام التقنيات الحديثة .
األفكار ووضع الخطة
俯俯طبيعة األفكار .
俯俯التقاط األفكار والتعامل معها .
俯俯تحديد موضوع الكتاب .
俯俯أغراض التأليف .
俯俯نصائح عند وضع املوضوع .
俯俯وضع خطة عمل الكتاب .

TANMYA 2016

الوحدة
التدريبية
الرابعة

حقائب تدريب المدربين

الوحدة
التدريبية
الثانية

التحضير للكتابة

جمع املصادر واملراجع
俯俯جمع املراجع .
俯俯املصادر واملراجع الرئيسية .
俯俯مالحظات ونصائح .
俯俯جمع املادة العلمية .
俯俯استخدام السجالت والبطاقات .
متن الكتاب
俯俯املسودة االولية .
俯俯اسلوب الكتابة .
俯俯نصائح عند الكتابة .
俯俯نصائح عامة للمعلومات واالستشهادات .
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الوحدة
التدريبية
السادسة

حقائب تدريب المدربين

TANMYA 2016

الوحدة
التدريبية
السابعة

الوحدة
التدريبية
الثامنة

املراجعة
俯俯املراجعة األولية .
俯俯التعامل مع النقد .
俯俯املراجعة النهائية .
النشر
俯俯دور مؤسسات النشر .
俯俯تصنيفات دور النشر .
俯俯دور مؤسسات دور النشر واهميته .
俯俯العالقة بين مؤسسات دور النشر  ..والحكومة .
俯俯كيف تختار دار النشر املناسبة إلنتاجك .
俯俯مشكلة الكاتب مع دور النشر .
俯俯سلبيات النشر عبر دور النشر والتوزيع التي تحتفظ بحقوق
التأليف كاملة
俯俯إيجابيات النشر عبر دور النشر والتوزيع التي تحتفظ بحقوق
التأليف كاملة .
俯俯إخراج الكتاب عبر املؤلف واالحتفاظ بحقوقه كاملة .
俯俯اإلخراج النهائي واملراجعة .
俯俯الطباعة واملطابع .
俯俯دور النشر .
俯俯دور التوزيع .
俯俯سعر الكتاب .
俯俯نظريات القراء يف الشراء .
التسويق والدعايا .
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حقائب
االدارة والقيادة والجودة

www.tanmya.co

قسم حقائب
االدارة والقيادة والجودة

مبادئ ادارة االعمال

مبادئ وأساليب
التغيير املؤسسى

حل مشاكل العمل
بطرق ابداعية

ادارة الجودة الشاملة

مهارات املدقق الداخلي

متطلبات الشركات
للحصول ىلع االيزو 9001
القيادة النسائية

املتابعة اإلدارية

الشخصية القيادية الناجحة

املدير
املحترف

ادارة املشاريع
الصغيرة واملتوسطة

التخطيط االستراتيجي

باستخدام بطاقات األداء املتوازن

تنمية مهارات
رؤساء األقسام

االتصال الفعال
وتحقيق املسار املتميز

فنون التكيف
مع ضغوط العمل

الكايزن -االدارة اليابانية

قيادة فرق العمل

التفويض الفعال

التخطيط التشغيلي

أساسيات االدارة

مهارات التعامل مع االخرين
دراسة الجدوى

املهارات ال  29للمدراء
والقادة ومتخذي القرار

منهجية التميز
يف االشراف اإلداري

االنضباط يف العمل

إدارة الوقت وضغوط العمل

مهارات
االنجاز واالنتاجية

كيف
تكتب خطة
مشروعك

اسرار النجاح
يف العمل االداري
صناعة القائد
وبناء فرق العمل

االدارة الحديثة
واالمتياز االداري

التخطيط االستراتيجي املؤسسي
وكيف تكتب خطة استراتيجية

الشخصية اإليجابية وصناعة
النجاح يف بيئة العمل
القيادة االدارية

القيادة
بنجاح وادارة التغيير

التخطيط والتنظيم والرقابة

مهارات التخطيط

االبداع االدارى

ادارة االجتماعات

أخالقيات
العمل

التخطيط االداري
وتحديد االهداف

حل املشكالت
واتخاذ القرارات

االتصال االداري الفعال

ضغوط العمل
وأثرها ىلع االداء

كتابة التقارير االدارية

ادارة االزمات
والكوارث

الوالء والرضا
الوظيفى

كيف تتعامل
مع الجمهور

كود الحقيبة
B-48
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اسم
الحقيبة

مبادئ ادارة االعمال
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

خمسة أيام تدريبية

 380شريحة

 25ساعة تدريبية

 163صفحة

حقائب االدارة والقيادة والجودة

TANMYA 2016

مديرو اإلدارات ورؤساء األقساء
و ا ملشــر فو ن يف ا إل د ا ر ا ت
املعنيــة بــإدارة األعمال يف
القطــاع العام والخاص .

 164صفحة
جميع الملفات قابلة للتعديل

محاور الحقيبة

أوال

اإلدارة وماهيتها
俯俯املقدمة .
俯俯نظريات اإلدارة .

ثانيا

التخطيط
俯俯املقدمة .
俯俯مفهوم التخطيط .
俯俯أهمية التخطيط وفوائدة .
俯俯املشاكل التى تعترض عملية التخطيط .
俯俯زيادة فعالية الخطة .
俯俯أنواع التخطيط .
俯俯مستويات التخطيط .
俯俯فوائد مشاركة العاملين فى وضع الخطط للمنظمة .
俯俯مراحل إعداد الخطة.

الدولة
السعر

135
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—املقدمة .
—أنواع القرارات .
—مراحل عملية اتخاذ القرارات .
—عوائق اتخاذ القرارات .
—عوامل ينبغى أخذها فى الحسبان عند اتخاذ القرارات

رابعا

التنظيم

TANMYA 2016

俯俯سلطة اللجان committee
俯俯التنظيم اإلدارى وأهميته .
. authority
俯俯ماهو التنظيم .
俯俯تفويض السلطة deleqatinq
俯俯التنظيم .
. authority
俯俯أهداف التنظيم .
俯俯خطوات فى عملية التفويض .
俯俯خطوات عملية التنظيم .
俯俯األسباب التى تمنع املدير
俯俯مبادئ التنظيم .
تفويض السلطة .
俯俯الحاجة إلى إعادة التنظيم .
俯俯الهيكل التنظيمى 俯俯 orqanizationعقبات تفويض السلطة املعلقة
باملرؤوسين .
. structure
俯俯مزايا التفويض السلطة .
俯俯البناء الوظيفى .
俯俯املركزية والالمركزية
俯俯البناء حسب العمليات .
centralization and
俯俯البناء حسب العمالء .
. decentralization
俯俯التنظيم ىلع أساس املنطقة
俯俯مزايا املركزية والالمركزية.
الجغرافية .
俯俯التنظيم حسب السلع والخدمات 俯俯مزايا تطبيق الالمركزية .
俯俯تحديد درجة الالمركزية
俯俯أشكال الهياكل التنظيمية .
determininq deqree of
俯俯السلطة واملسؤولية .
. decentralization
俯俯مصادر السلطة ( sources of
俯俯اللجان . committees
. ) authority
俯俯أنواع السلطة اإلدارية types of
. authority

حقائب االدارة والقيادة والجودة

ثالثا

إتخاذ القرارات
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خامسا القيادة

حقائب االدارة والقيادة والجودة

TANMYA 2016

俯俯املقدمة .
俯俯تعريف القيادة .
俯俯مصادر قوة القيادة .
俯俯أنواع القيادة .
俯俯نظريات القيادة .
俯俯صفات القائد الفعال .
سادسا اإلتصال اإلدارى
俯俯املقدمة .
俯俯تعريف االتصال .
俯俯طرق االتصال .
俯俯تدفق االتصال .
俯俯عملية االتصال .
俯俯معوقات عملية االتصال .
俯俯زيادة فعالية االتصال .
俯俯أختبار وسيلة االتصال .
سابعا التحفيز
俯俯املقدمة
俯俯تعريف التحفيز DEFININg motivation
俯俯نظريات الحفز Motivation Theories

ثامنا

الرقابة
俯俯تعريف الرقابة .
俯俯خطواط الرقابة .
俯俯خصائص الرقابة اإليجابية الفعالة .
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حقائب االدارة والقيادة والجودة

تاسعا أشكال امللكية فى إدارة األعمال
俯俯املقدمة .
俯俯املنشأة الفردية .
俯俯شركة التضامن .
俯俯شركة التوصية البسيطة .
俯俯شركة التوصية باألسهم .
俯俯الشركة املساهمة .
俯俯متطلبات التأسيس .
عاشرا وظائف منشأة األعمال

TANMYA 2016

俯俯املقدمة.
俯俯أوال  :وظيفة األفراد.
俯俯ثانيا  :التسويق Marketing
俯俯ثالثا  :وظيفة اإلنتاج.
俯俯رابعا  :الوظيفة املالية.
俯俯خامسا  :إدارة املشتريات واملخازن.
俯俯سادسا  :إدارة املعلومات.
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كود الحقيبة
B-47

حقائب االدارة والقيادة والجودة

TANMYA 2016

64

اسم
الحقيبة

مبادئ واساليب التغيير املؤسسي
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

ثالثة أيام تدريبية

 138شريحة

 12ساعات تدريبية

 73صفحة

مدراء اإلدارات واألقســام والعاملون
املرشــحون لشــغل وظائف قيادية
واملوظفيــن والباحثيــن عــن تطوير
املنظمــات ومهارات العمل اإلداري

 61صفحة
جميع الملفات قابلة للتعديل

محاور الحقيبة
الوحدة
التدريبية
االولي

التغيير التنظيمى
俯俯مفهوم التغيير التنظيمى .
俯俯املنظمات والتغيير .
俯俯أهمية التغيير التنظيمي .
俯俯ملاذا التغيير التنظيمى ؟
俯俯مؤشرات التغيير .
俯俯مستلزمات التغيير التنظيمى .
俯俯مجاالت التغيير التنظيمى .
俯俯مستويات التغيير التنظيمى .
俯俯أهداف التغيير فى املنظمات .
俯俯مبادئ عملية التغيير فى الشركات والهيئات .
俯俯أنواع التغيير فى املنظمات .
俯俯خصائص التغيير فى املنظمات .

الدولة
السعر
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俯俯مفهوم إدارة التغيير .
俯俯فلسفة إدارة التغيير .
俯俯خصائص إدارة التغيير .
俯俯متطلبات إدارة التغيير .
俯俯عوامل نجاح التغيير .
俯俯حتى ينجح التغيير .
俯俯نصائح سلوكية عند إدارة التغيير .
俯俯العوامل السبعة الحيوية لنجاح التغيير .
俯俯أدوات وتقنيات التغيير اإليجابى .
俯俯دعائم التغيير اإليجابى.
مراحل وخطوات عملية التغيير
俯俯استراتيجيات التغيير فى الشركات والهيئات .
俯俯قواعد ومبادئ التغيير .
俯俯أسئلة هامة بدء التغيير .
俯俯معيقات التغيير .
俯俯خطوات عملية التغيير .
俯俯نماذج التغيير .
俯俯مقاومة التغيير .
俯俯مفهوم مقاومة التغيير .
俯俯أسباب مقاومة التغيير .
俯俯العوامل التى تزيد مقاومة التغيير .
俯俯املظاهر السلوكية ملقاومة التغيير .
俯俯الوجة اإليجابى ملقاومة التغيير .
俯俯الخطوات الست للتغلب ىلع مقاومة التغيير .

TANMYA 2016

الوحدة
التدريبية
الثالثة

حقائب االدارة والقيادة والجودة

الوحدة
التدريبية
الثانية

إدارة التغيير
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كود الحقيبة
B-46

66

اسم
الحقيبة

حل مشاكل العمل بطرق إبداعية
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

يومان تدريبييان

 115شريحة

 8ساعات تدريبية

 50صفحة

شــاغلي الوظائــف القياديــة يف املســتويات

 63صفحة

اإلدارية العليا والوسطى واإلشرافية أو املرشحين

حقائب االدارة والقيادة والجودة

TANMYA 2016

لها ممن ترى منظماتهم ضرورة حضور هذا البرنامج

جميع الملفات قابلة للتعديل

محاور الحقيبة
الوحدة
التدريبية
االولي

الوحدة
التدريبية
الثانية

حل املشكالت
俯俯فن حل املشكالت.
俯俯العناصر األساسية لحل املشكالت.
俯俯املشكالت وأنواعها.
俯俯تحديد املشكالت.
俯俯كيفية اتخاذ القرارات.
俯俯املعلومات.
俯俯مراحل تحليل املشكلة.
俯俯مجموعة تمارين.
اتخاذ القرارات
俯俯مفهوم اتخاذ القرار وطرقه.
俯俯الصفات املشتركة ملتخذي القرارات.
俯俯أساليب تبسيط اتخاذ القرار.
俯俯اساليب تحسين اتخاذ القرار.
俯俯استخدام تكنولوجيا املعلومات يف اتخاذ القرارات.
俯俯التنبؤ واتخاذ القرارات.
俯俯أمثلة ىلع اتخاذ القرارات.

الدولة
السعر
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B-45

مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

يومان تدريبييان

 145شريحة عرض

 8ساعات تدريبية

 7صفحة

أعضــاء اإلدا رة العليــا والوســطى بجميــع
املنشــآت ســواء كانــت منظمــات خدمات
وســواء كانت منظمــات خاصة أو منظمات
حكوميــة ويجــب أن يكــون املشــا ركون
يعملون يف مراكز صنع واتخاذ القرار

 65صفحة
جميع الملفات قابلة للتعديل

حقائب االدارة والقيادة والجودة

كود الحقيبة

اسم
الحقيبة

مهارات املدقق الداخلي

محاور الحقيبة

TANMYA 2016

الجلسة
التدريبية
االولي

التدقيق الداخلي
俯俯مقدمة.
俯俯التدقيق الداخلي.
俯俯تطوير التدقيق الداخلي.
俯俯مسؤولية االدارة ومسؤولية املدقق.
俯俯مبادئ الرقابة الداخلية الفعالة وفقا الطار . 2013 COSO
俯俯معايير التدقيق الداخلي.
俯俯ميثاق السلوك االخالقي.
俯俯انواع التدقيق.
俯俯انواع التدقيق الداخلي.
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الدولة
السعر
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حقائب االدارة والقيادة والجودة

TANMYA 2016

68

الجلسة
التدريبية
الثانية

الجلسة
التدريبية
الثالثة

الجلسة
التدريبية
الرابعة

مستويات التدقيق
俯俯مستويات التدقيق.
俯俯متطلبات التدقيق الداخلي.
俯俯منهجية التدقيق الداخلي.
俯俯العالقة بين املدقق الداخلي والخارجي.
俯俯املؤشرات التي يستدل بها علي كفاءة وحدة التدقيق الداخلي.
俯俯اهداف ومجال ونطاق التدقيق الداخلي.
俯俯مراحل عملية التدقيق.
俯俯فوائد التدقيق الداخلي.
俯俯مواصفات املدقق الداخلي.
ادوار املدقق الداخلي
俯俯دور املدقق الداخلي يف تصميم وتطوير نظام الرقابة الداخلية.
俯俯دور املدقق الداخلي يف قياس وتقييم الكفاءة والفاعلية.
俯俯دور املدقق الداخلي يف تقييم وادارة املخاطر.
俯俯دور التدقيق الداخلي يف دعم الحوكمة.
حوكمة الشركات
俯俯خصائص حوكمة الشركات.
俯俯اهمية الحوكمة يف تخفيض مشكلة تضارب املصالح.
俯俯االطار املؤسسي الذي يساعد علي تطبيق الحوكمة.
俯俯مشاكل حوكمة الشركات.
俯俯دعم الحاكمية املؤسسية.
俯俯عالقة التدقيق الداخلي مع مجلس االدارة ولجنة التدقيق.
俯俯التخطيط لعملية التدقيق ادارة الداخلي.
俯俯التنفيذ لعملية التدقيق.
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مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

 181شريحة

ثالثة أيام تدريبيية

 79صفحة

 12ساعة تدريبية
أعضــاء اإلدا رة العليــا والوســطى بجميــع
املنشــآت ســواء كانــت منظمــات خدمات
وســواء كانت منظمــات خاصة أو منظمات
حكوميــة ويجــب أن يكــون املشــا ركون
يعملون يف مراكز صنع واتخاذ القرار

 98صفحة
جميع الملفات قابلة للتعديل

حقائب االدارة والقيادة والجودة

كود الحقيبة

اسم
الحقيبة

متطلبات الشركات للحصول ىلع االيزو 9001

محاور الحقيبة

الجلسة
التدريبية
الثانية

TANMYA 2016

الجلسة
التدريبية
االولي

االيزو 9000
俯俯تعريفات ومبأدى أساسية فى توكيد الجودة.
俯俯التطور التاريخي للجودة.
俯俯ما املقصود باآليزو.
俯俯اآليزو 9000
俯俯املبادئ األساسية ألنظمة الجودة آيزو 9000
االيزو  9000ومفهوم الجودة الشاملة
俯俯سلسلة اآليزو 9000
俯俯املواصفات القياسية لتأكيد الجودة الخارجية .
俯俯اآليزو ومفهوم الجودة الشاملة .
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الدولة
السعر
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حقائب االدارة والقيادة والجودة

TANMYA 2016

70

الجلسة
التدريبية
الثالثة

إدارة الجودة الشاملة TQM
俯俯تحقيق متطلبات الجودة يف املؤسسة.
俯俯البنى الداعمة للجودة.
俯俯الرقابة ىلع الجودة .
俯俯بعض التصورات الخاطئة عن الجودة وأهم ميزات تنظيم الجودة.
俯俯الجودة واملواصفات القياسية الجودة .
俯俯اآليزو  9000 ISOوإدارة الجودة الشاملة . TQM

الجلسة
التدريبية
الرابعة
الجلسة
التدريبية
الخامسة

الجلسة
التدريبية
السادسة

متطلبات نظام الجودة لآليزو 9000
俯俯متطلبات نظام الجودة لآليزو . 9000
الحصول ىلع شهادة اآليزو
俯俯عناصر الجودة املطلوبة لضمان شهادة اآليزو.
俯俯تأهيل املنشآت للحصول ىلع شهادة اآليزو.
俯俯مراحل الحصول ىلع شهادة اآليزو.
俯俯مراحل تطبيق مواصفات اآليزو.
امليزة التنافسية عند الحصول ىلع الشهادة
俯俯امليزة التنافسية ودور مواصفات إيزو  9000يف تحقيقها.
俯俯منهجية العمل املقترحة لتطبيق نظام اآليزو.
俯俯شهادات املطابقة وأهم الهيئات املانحة لها.

00201004741126

info@tanmya.net
sales@tanmya.net

WWW.TANMYA.CO

B-43

إدارة الجودة الشاملة
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

 175شريحة

خمسة أيام تدريبية
 8ساعات تدريبية

 115صفحة

أعضــاء مجالــس اإلدارات واملديرين
التنفيذيــن واألعضــاء املنتدبيــن من
القيادات اإلدارية ونوابهم ومســاعديهم
يف كافة منظمات األعمال وكذلك فى
القطــاع الحكومــى والخاص

 114صفحة
جميع الملفات قابلة للتعديل

حقائب االدارة والقيادة والجودة

كود الحقيبة

اسم
الحقيبة

محاور الحقيبة

TANMYA 2016

الوحدة
التدريبية
االولي

مفاهيم اساسية عن الجودة الشاملة
俯俯تعريف الجودة.
俯俯عناصر الجودة.
俯俯تكاليف الجودة.
俯俯تعريف إدارة الجودة الشاملة.
俯俯املالمح الرئيسية إلدارة الجودة الشاملة.
俯俯املبادئ األساسية إلدارة الجودة الشاملة.
俯俯فوائد إدارة الجودة الشاملة.
俯俯مراحل تطور إدارة الجودة الشاملة.
俯俯الفرق بين ضبط الجودة وضمان الجودة وإدارة الجودة.
俯俯اإلدارة التقليدية وإدارة الجودة الشاملة.
俯俯مراحل تطبيق ادارة الجودة الشاملة.
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السعر
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72

الوحدة
التدريبية
الثانية

رواد ادارة الجودة الشاملة
俯俯مداخل رواد ادارة الجودة الشاملة.
俯俯مدخل إدوارد ديمنغ.
俯俯نقاط ديمنغ األربعة عشر إلدارة الجودة الشاملة.
俯俯مدخل جوزيف جوران.
俯俯مدخل فيليب كروسبى.

حقائب االدارة والقيادة والجودة

TANMYA 2016

الوحدة
التدريبية
الثالثة

الوحدة
التدريبية
الرابعة

القيادة والتحسين املستمر لجودة العمليات
俯俯أهمية القيادة فى إنجاح إدارة الجودة الشاملة.
俯俯مجلس الجودة.
俯俯املهام الرئيسية ملجلس الجوده.
俯俯تعريف العملية.
俯俯تحسين الجودة ىلع أساس العمليات.
俯俯أهداف التحسين املستمر لجودة العمليات.
俯俯خطوات التحسين املستمر لجودة العمليات.
ادوات تحسين الجودة
俯俯أدوات تحسين الجودة.
俯俯مخطط العالقات.
俯俯خرائط تدفق العمليات .
俯俯تحليل سوات.
俯俯مخطط هيكل السمكة.
俯俯خطوات استخدام مخطط السمكة.
俯俯خريطة باريتو.
俯俯خطوات استخدام خريطو باريتو
俯俯مخطط االنشطة.
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الوحدة
التدريبية
السابعة

متطلبات الشركات للحصول علي االيزو 9001
俯俯التطور التاريخي للجودة.
俯俯اآليزو ومفهوم الجودة الشاملة.
俯俯مفهوم الجودة الشاملة.
俯俯ابعاد الجودة.
俯俯ملاذا االهتمام بإدارة الجودة الشاملة؟
俯俯متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة.
俯俯تحقيق متطلبات الجودة يف املؤسسة.
俯俯البنى الداعمة للجودة.
俯俯الرقابة ىلع الجودة.
俯俯بعض التصورات الخاطئة عن الجودة وأهم ميزات تنظيم الجودة.
俯俯الجودة واملواصفات القياسية الجودة.
俯俯اآليزو  9000 ISOوإدارة الجودة الشاملة .TQM

TANMYA 2016

الوحدة
التدريبية
السادسة

俯俯االيزو والجودة (املنظمة العاملية للمواصفات القياسية).
俯俯نظام اآليزو .9000
俯俯نظام االيزو .9000:1994
俯俯نظام اآليزو .9000:2000
俯俯املبادئ التي يقوم علي اساسها نظام اآليزو .9000:2000
俯俯متطلبات نظام االيزو .9001:2000
俯俯الوثائق املطلوبة يف النظام.
俯俯شهادة اآليزو.9001:200
俯俯خطوات تطبيق نظام اآليزو  9001:2000والحصول علي شهادة املطابقة.
俯俯عوامل مهمة لنجاح تطبيق نظام اآليزو .9000:2001
俯俯عالقة اآليزو  9000:2000بادارة الجودة الشاملة.

حقائب االدارة والقيادة والجودة

الوحدة
التدريبية
الخامسة

نظام املواصفات القياسيةالدولية الدارة الجودة االيزو 9000

فلسفة الستة سيجما ( )6Qالدارة الجودة
俯俯ماذا تعني سيجما .
俯俯مفهوم الستة سيجما .
俯俯منهجية تطبيق الستة سيجما .
俯俯أساسيات منهجية التحسين يف  6سيجما .
俯俯مراحل الستة سيجما .
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74

اسم
الحقيبة

املتابعة اإلدارية
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

يومان تدريبييان

 145شريحة

 8ساعات تدريبية

 7صفحة

حقائب االدارة والقيادة والجودة

TANMYA 2016

مديري اإلدارة والعاملين يف مجاالت
التخطيط واملتابعة وتقييم األداء

 65صفحة
جميع الملفات قابلة للتعديل

محاور الحقيبة
الوحدة
التدريبية
االولي

الوحدة
التدريبية
الثانية

ماهية املتابعة
俯俯عملية املتابعة.
俯俯أنواع املتابعة.
俯俯أساليب وطرق املتابعة.
俯俯خطوات عملية املتابعة.
俯俯املؤشرات.
俯俯تصميم خطة املتابعة.
俯俯كتابة تقارير املتابعة.
مسئوليات املتابع
俯俯صفات وخصائص املتابع
俯俯الوصايا العشر للتعليق ىلع األداء
俯俯تقييم املشروعات
俯俯أنواع التقييم
俯俯تصميم خطة تقييم مشروع

الدولة
السعر
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حقائب االدارة والقيادة والجودة

الوحدة
التدريبية
الثالثة

املتابعة والتقييم
俯俯العينة.
俯俯الطرق املستخدمة يف عملية التقييم.
俯俯كتابة تقرير التقييم.
俯俯عناصركتابة تقرير التقييم.
俯俯الفرق بين املتابعة والتقييم.

TANMYA 2016
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اسم
الحقيبة

القيادة النسائية
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

 200شريحة

يومان تدريبيين

 60صفحة

 10ساعات تدريبية

حقائب االدارة والقيادة والجودة

TANMYA 2016

املديــرات التنفيذيات– رئيســات الجمعيات
– رئيســات النقابــات واإلتحادات املهنية
– مديــرات املدارس –معاونات املدراء –
املرشــحات لنيــل وظائف قيادية – املرأة
املحبــة للقيادة .

 91صفحة
جميع الملفات قابلة للتعديل

محاور الحقيبة
الجلسة
التدريبية
االولي

املرأة القياديه
俯俯االختبار القبلي .
俯俯املرأة والصورة الذاتية
俯俯مفاهيم و معاني حول القيادة
俯俯املقارنة القيادية بين الرجل واملراة
俯俯انطباعات الرجل عن املرأة القيادية واملرأة عن املرأة القيادية
俯俯احصائيات عن القيادات النسائية
俯俯صفات شخصّية لدى الرجال والنساء القياديين
俯俯خميرة القيادة
俯俯نظرية Mix Personal For Leaders

الدولة
السعر
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الجلسة
التدريبية
الثالثة

俯俯القيادة وراثة أم اكتساب.
俯俯األنماط القيادية األربع للّنساء.
俯俯الفرق بين القيادة واإلدارة.
俯俯أنواع القيادة وصورها.
俯俯ملحة عن التربية القيادية.
俯俯القيادة و الصفات.
القيادة و األدوار القيادية
俯俯القيادة و املوهبة
俯俯األدوار القيادية.
俯俯تطوير القدرات.
俯俯هل أنت متحفز للقيادة.
俯俯خطوات بناء الحافز القيادي.
俯俯خطواتك لتصبحي قائدة.
俯俯األدوار القيادية.

TANMYA 2016

الجلسة
التدريبية
الرابعة

حقائب االدارة والقيادة والجودة

الجلسة
التدريبية
الثانية

القيادة وأنوعها

النظريات القيادية
俯俯النظريات القيادية.
俯俯صفات القائد.
俯俯نظرية الصفات القيادية.
俯俯سباعية القيادة.
俯俯الصفات الخمس الرئيسية للقائد الفعال.
俯俯االختبار البعدي .
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كود الحقيبة
B-40

78

اسم
الحقيبة

الشخصية القيادية الناجحة
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

يومان تدريبيين

 183شريحة

 8ساعات تدريبية

 64صفحة

حقائب االدارة والقيادة والجودة

TANMYA 2016

أعضــاء مجالس اإلدارات واملديريــن التنفيذين
واألعضــاء املنتدبين مــن القيادات اإلدارية
ونوابهــم ومســاعديهم واملشــرفين يف
كافــة منظمات األعمــال وكذلك فى القطاع
الحكومــى والخاص وأيضًا شــاغلي الوظائف
اإلستشــارية بكل أنواع املنشآت .

 48صفحة
جميع الملفات قابلة للتعديل

محاور الحقيبة
الجلسة
التدريبية
االولي

الجلسة
التدريبية
الثانية

مدخل إلى القيادة والقادة
俯俯مقدمة .
俯俯مفهوم القيادة والقائد .
俯俯أهمية وضرورة القيادة .
俯俯خصائص ومهارات القائد الفعال .
俯俯الفرق بين القيادة واالدارة .
 7俯俯صفات تجعلك قائدًا ناجحًا .

نظريات وأنماط القيادة
俯俯نظريات القيادة .
俯俯االنماط القيادية .

الدولة
السعر

0
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الجلسة
التدريبية
الرابعة

حقائب االدارة والقيادة والجودة

الجلسة
التدريبية
الثالثة

مهام واعمال القائد الفعال
俯俯مهام واعمال القائد الفعال .
صناعة القائد
俯俯ثالثة اساسيات للقائد .
俯俯ما هى مالمح قادة املستقبل ؟
俯俯ما هى منهجية اعداد وصناعة القادة ؟
俯俯الوصايا العشر للقادة .

TANMYA 2016
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كود الحقيبة
B-39

80

اسم
الحقيبة

املدير املحترف
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

خمسة أيام تدريبية

 297شريحة

 25ساعة تدريبية

 13صفحة

حقائب االدارة والقيادة والجودة

TANMYA 2016

املدرييــن يف كافة الهيئات واملؤسســات
وأعضــاء مجالــس اإلدارات واملديريــن
التنفيذييــن واألعضــاء املنتدبين من القيادات
اإلدارية ونوابهم ومســاعديهم واملشرفين
يف كافــة منظمات األعمــال وكذالك القطاع
الحكومــي والخاص .

 180صفحة
جميع الملفات قابلة للتعديل

محاور الحقيبة
الجلسة
التدريبية
االولي

الجلسة
التدريبية
الثانية

العمل اإلداري
俯俯مقدمة عن اإلدارة و الثالثون اإلدارية .
俯俯إتجاهات حديثة يف الفكر اإلداري .
العملية اإلدارية
أسس العملية اإلدارية الحديثة
俯俯التخطيط .
俯俯التنظيم .
俯俯التوجيه .
俯俯الرقابة .
俯俯العمل الجماعي

الدولة
السعر

270
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俯俯إدارة الوقت .
俯俯الهاتف يحل املشكلة .
俯俯ارشادات لتوفير الوقت .
俯俯ال تؤجل عمل اليوم إلى الغد .
 9俯俯طرق لقضاء وقت أٌل ىلع الهاتف .
俯俯مفهوم ضغوط العمل .
俯俯سبب ظهور ضغوط العمل .
俯俯أنواع ضغوط العمل .
俯俯املظاهر النفسية لضغوط العمل .
俯俯طرق معالجة ضغوط العمل .
俯俯حلول وتوصيات
التفويض الفعال
俯俯مفهوم التفويض .
俯俯ملاذا التفويض .
俯俯أهداف التفويض .
俯俯أهمية التفويض .
俯俯فوائد التفويض .
俯俯ثقافة التفويض للسلطة االداية .
俯俯التفويض والعمل االداري املؤسسي .
俯俯متى يتم التفويض ؟
俯俯هل تشعر بالقلق تجاه التفويض ؟
俯俯متطلبات التفويض .
俯俯مبـادئ التفويـض .
俯俯املعايير التي يجب توفرها يف الشخص ا ُ
ملفوض إليه
俯俯ماهي األعمال التي اليجب تفويضها .
俯俯مراحــل التفويــض .
俯俯خطـوات التفويـض .
俯俯اختبار يف التفويض .
俯俯معوقات التفويض .

TANMYA 2016

الجلسة
التدريبية
الرابعة

حقائب االدارة والقيادة والجودة

الجلسة
التدريبية
الثالثة

إدارة الوقت والتحكم يف الضغوط
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TANMYA 2016

الجلسة
التدريبية
السادسة

حقائب االدارة والقيادة والجودة

82

الجلسة
التدريبية
الخامسة

الجلسة
التدريبية
السابعة

انواع املديرون
املدير الدكتاتوري
俯俯تعريفه .
俯俯االفتراضات االساسية .
俯俯طريقة اإلدارة .
俯俯النظرة لالهداف والزمن .
俯俯نوع العالقات .
俯俯معالجة االخطاء .
俯俯الصفات الشخصية .

املدير املجامل
俯俯تعريفه .
俯俯االفتراضات االساسية .
俯俯طريقة اإلدارة .
俯俯النظرة لالهداف والزمن .
俯俯نوع العالقات .
俯俯معالجة االخطاء .
俯俯الصفات الشخصية .

انواع املديرون
املدير البيروقراطي
俯俯تعريفه .
俯俯االفتراضات االساسية .
俯俯طريقة اإلدارة .
俯俯النظرة لالهداف والزمن .
俯俯نوع العالقات .
俯俯معالجة االخطاء .
俯俯الصفات الشخصية .

املدير الزئبقي
俯俯تعريفه .
俯俯االفتراضات االساسية .
俯俯طريقة اإلدارة .
俯俯النظرة لالهداف والزمن .
俯俯نوع العالقات .
俯俯معالجة االخطاء .
俯俯الصفات الشخصية .

املدير الفعال
املدير قائد الفريق
俯俯تعريفه .
俯俯االفتراضات االساسية .
俯俯طريقة اإلدارة .
俯俯النظرة لالهداف والزمن .
俯俯نوع العالقات .
俯俯معالجة االخطاء .
俯俯الصفات الشخصية .
俯俯معنى املدير الفعال .

00201004741126

俯俯الفرق بين املدير الفعال و املدير
الناجح .
俯俯الفرق بين املدير الفعال و املدير
الكفء
俯俯الفاعلية الشخصية .
俯俯الفاعلية اإلدارية .
俯俯العالقة بين أنواع
 俯俯املديرون والفاعلية .
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الجلسة
التدريبية
التاسعة

املدير وإدارة التغيير
俯俯إدارة التغيير .
俯俯عناصر إدارة التغيير .
俯俯أنواع التغيير .
俯俯مستويات التغيير .
俯俯مقاومة التغيير .
俯俯طرق التغلب ىلع مقاومة التغيير .
俯俯الطرق الخاطئة يف مقاومة التغيير .
俯俯مالحظات للمدير للوصول للتغيير الفعال .
املدير والقيادة
俯俯مفهوم القيادة .
俯俯القيادة اإلدارية .
俯俯صفات القائد اإلداري .
俯俯األصول االخالقية الخمسة ملدير املستقبل .
俯俯مدير الدقيقة الواحدة والقيادة الفعالة .

TANMYA 2016

الجلسة
التدريبية
العاشرة

俯俯مقدمة عن االبتكار واالبداع .
俯俯التفكير االبتكاري ومهارات التفكير االستراتيجي .
俯俯معوقات التفكير اإلبداعي .
俯俯حل املشكالت اإلبداعي .

حقائب االدارة والقيادة والجودة

الجلسة
التدريبية
الثامنة

املدير املتميز املبدع
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كود الحقيبة
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84

اسم
الحقيبة

ادارة املشاريع الصغيرة واملتوسطة
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

خمسة أيام تدريبية

 540شريحة

 25ساعة تدريبية

 268صفحة

حقائب االدارة والقيادة والجودة

TANMYA 2016

رجال األعمال ىلع كافة املستويات
الشباب ذوي الطموح من يرغب يف
بداية مشروع خاص به

 212صفحة
جميع الملفات قابلة للتعديل

محاور الحقيبة
الجلسة
التدريبية
االولي

الجلسة
التدريبية
الثانية

ماهية إدارة املشروعات
俯俯ما هو املشروع؟
俯俯إدارة املشروع
俯俯املراحل التي يمر بها املشروع
俯俯محددات املشروع
俯俯مراحل خطة إعداد وتنفيذ املشروع الصغير .
俯俯من الذي ينبغي اشراكه يف املشروع؟
俯俯تقييم املشروع.
俯俯أسباب فشل املشروع .
تخطيط العمل والتحكم يف املوارد
俯俯مفهوم التخطيط .
俯俯تخطيط منظومة العمل والتحكم فيها .
俯俯التخطيط والتحكم يف املوارد .

الدولة
السعر

320
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俯俯معنى الريادة.
俯俯العادات الريادية.
俯俯تحديد األهداف الريادية.
俯俯أدوار الريادة يف مؤسسات األعمال.
俯俯أهمية الريادة.
俯俯مبادئ الريادة يف األعمال.
俯俯املكافأت والجهود الريادية.
俯俯دور الريادة يف املجتمع.
俯俯مميزات املجتمع الريادي.
املؤسسة الصغيرة والريادة الناجحة
俯俯معنى املؤسسة الصغيرة
俯俯أسباب االهتمام باملؤسسات الصغيرة
俯俯نقاط ضعف املؤسسات الصغيرة ونقاط قوتها
俯俯الكفايات املطلوبة لريادة ناجحة يف املؤسسات
الصغيرة
俯俯الصفات الريادية املهمة
俯俯مميزات هامة للقائد
俯俯عملية التفاوض
俯俯مهارات اإلصغاء
俯俯املخاطرة
俯俯عوامل النجاح األساسية يف إنشاء مؤسسة صغيرة

TANMYA 2016

الجلسة
التدريبية
الرابعة

حقائب االدارة والقيادة والجودة

الجلسة
التدريبية
الثالثة

الريادة وعالم االعمال
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86

الجلسة
التدريبية
الخامسة

حقائب االدارة والقيادة والجودة

TANMYA 2016

الجلسة
التدريبية
السادسة

الجلسة
التدريبية
السابعة

اإلبداع وفرص األعمال
俯俯كيف تصبح ريادي ؟
俯俯اإلبداع.
俯俯تمرين عن االمكانيات االبداعية
俯俯ملاذا يجدر بك توليد أفكار للمؤسسة ؟
俯俯عصف األفكار فرص األعمال.
كيف أنظم املؤسسة ؟
俯俯اختيار سوق مناسب.
俯俯اعرف منافسيك.
俯俯إجراء مسح السوق.
俯俯اختيار موقع املؤسسة.
俯俯األشكال القانونية مللكية مؤسسة.
俯俯األموال الالزمة إلنشاء مؤسسة والحصول عليها .
俯俯مصادر تمويل املؤسسة.
俯俯طرق الدخول إلى عالم األعمال.
俯俯أسئلة بشأن الحصول ىلع رأس املال.
كيف أشغل املؤسسة ؟
俯俯استخدام موظفين جدد وتوجيهم .
俯俯إدارة الوقت .
俯俯اختيار املوردين .
俯俯استخدام التكنولوجيا يف املؤسسات الصغيرة.
俯俯تحديد التكاليف التي تتكبدها املؤسسة .
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الجلسة
التدريبية
التاسعة

俯俯تمويل املشروعات.
俯俯حفظ السجالت.
俯俯التدفق املالي.
俯俯االرباح والخسائر .
俯俯امليزانية العمومية .
دراسة جدوي
俯俯ملاذا نقوم بعمل دراسة جدوي للمشروع قبل البدء فيه ؟
俯俯هل يمكن االستعانة بالغير إلعداد دراسة الجدوى؟
俯俯إرشادات يجب إتباعها قبل البدء يف دراسة الجدوى.
俯俯ما هي دراسة الجدوي ؟
俯俯تحديد فكرة املشروع.
俯俯تحديد أهداف املشروع.
俯俯دراسة الجدوي املبدئية.
俯俯الدراسة التفصيلية للربحية التجارية.
俯俯التقييم املالي واالقتصادي لتقدير الربحية التجارية.
俯俯الجدوى االقتصادية للمشروع.
俯俯الجدوى االجتماعية للمشروع.
俯俯الجدوى البيئية للمشروع .
خطة عمل املؤسسة

TANMYA 2016

الجلسة
التدريبية
العاشرة

حقائب االدارة والقيادة والجودة

الجلسة
التدريبية
الثامنة

إدارة األموال

俯俯أسئلة بشأن خطة عمل املؤسسة.
俯俯هيكلية خطة عمل املؤسسة.
俯俯كيفية تفسير استنتاجات خطة عمل املؤسسة.
俯俯نموذج لخطة عمل املؤسسة.
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كود الحقيبة
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88

اسم
الحقيبة

التخطيط االستراتيجي
باستخدام بطاقات األداء املتوازن
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

ثالثة أيام تدريبية

 170شريحة

 9ساعات تدريبية

 54صفحة

حقائب االدارة والقيادة والجودة

TANMYA 2016

أعضــاء مجالس اإلدارات واملديريــن التنفيذين
واألعضــاء املنتدبين مــن القيادات اإلدارية
ونوابهــم ومســاعديهم واملشــرفين يف
كافــة منظمات األعمــال وكذلك فى القطاع
الحكومــى والخاص وأيضًا شــاغلي الوظائف
اإلستشــارية بكل أنواع املنشآت .

 44صفحة
جميع الملفات قابلة للتعديل

محاور الحقيبة

أوال

التخطيط اإلستراتيجي
俯俯مفهوم التخطيط اإلستراتيجي .
俯俯العالقة بين التخطيط االستراتيجي واالستراتيجية .
俯俯عناصر التخطيط االستراتيجي .
俯俯أهمية التخطيط االستراتيجي .
俯俯أهداف التخطيط االستراتيجي .

ثانيا

إعداد الخطة اإلستراتيجية
俯俯خطوات إعداد الخطة اإلستراتيجية .
俯俯الرؤية واإلستراتيجية .
俯俯الرؤية .
俯俯الرسالة .
俯俯التوجهات االستراتيجية .
俯俯األهداف الذكية .

الدولة
السعر

130
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حقائب االدارة والقيادة والجودة

ثالثا

األداء املتوازن
俯俯مفهوم األداء وأهميته .
俯俯مفهوم قياس األداء وأهميته .
俯俯صعوبات قياس األداء .
俯俯أهمية تقييم األداء .
俯俯صعوبات تقييم األداء .
俯俯قيادة األداء .
俯俯أهمية قيادة األداء .
俯俯إعداد نظام لقيادة األداء .
俯俯أنظمة القياس الحديثة .

俯俯النشأة والتعريف وسبب التسمية .
俯俯تطور بطاقات األداء املتوازن .
俯俯تطور مفهوم بطاقات األداء املتوازن .
俯俯مميزات استخدام بطاقات األداء املتوازن واملخاطر الواجب مراعاتها .
俯俯الوظائف الرئيسية لبطاقة قياس األداء املتوازن .
俯俯العالقة النسبية بين محاور (أبعاد) بطاقة األداء املتوازن .
俯俯جوانب عملية قياس األداء املتوازن .
俯俯األسلوب العلمي الذي اتبعه (ديفيد نورتن) بتطبيق بطاقات األداء
املتوازن .
خامسا التخطيط االستراتيجي باستخدام بطاقات القياس

TANMYA 2016

رابعا

بطاقة قياس األداء املتوازن

俯俯التخطيط االستراتيجي باستخدام بطاقات القياس .
俯俯ملاذا التخطيط االستراتيجي باستخدام املؤشرات املتزنة ؟
俯俯تحديات القيادة واملنافسة العاملية يف النظام الهرمي .
俯俯شمولية قيادة إدارة استراتيجية األداء .
俯俯كيفية التوصل إلى ميزة تنافسية هائلة باستخدام طاقات املوارد البشرية
俯俯تدريب املوارد البشرية للتخطيط اإلستراتيجي ودعم اتخاذ القرار .

89
00201004741126

info@tanmya.net
sales@tanmya.net

WWW.TANMYA.CO

كود الحقيبة
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حقائب االدارة والقيادة والجودة

TANMYA 2016

90

اسم
الحقيبة

اإلتصال الفعال وتحقيق املسار املتميز
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

ثالثة أيام تدريبية

 310شريحة

 18ساعة تدريبية

 126صفحة

املدراء ورؤســاء الشــركات
 ،ورؤســاء األقســام وكبار
املوظفيــن

 107صفحة
جميع الملفات قابلة للتعديل

محاور الحقيبة
الجلسة
التدريبية
االولي

االتصال الفعال
俯俯مفهوم االتصال .
俯俯أهمية االتصال .
俯俯عناصر االتصال .
俯俯عناصر االتصال الفعال .
俯俯العوامل املؤثرة يف االتصال .
俯俯عوائق وصول املعنى .
俯俯أساليب عملية االتصال .

الدولة
السعر
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الحوار واالصغاء االيجابي
俯俯مهارة الحوار .
俯俯أصول الحوار .
俯俯نصائح لتحسين مهارة الحوار .
俯俯أدب الحوار .
俯俯اإلصغاء اإليجابي .
俯俯مهارات اإلصغاء اإليجابي .
俯俯أفكار لتحسين مهارات االصغاء الفعال .
俯俯اإلنصات ىلع كل املستويات .
俯俯كيفية التعامل مع الرئيس املباشر .

TANMYA 2016

الجلسة
التدريبية
الثالثة

俯俯تعريف الشخصية .
俯俯أنماط الشخصية .
俯俯أهم الصفات األخالقية املطلوبة يف املوظف .
俯俯مفهوم السلوك اإلنساني .
俯俯الحاجة اإلنسانية .
俯俯املهارات الشخصية يف التعامل البشرى.
俯俯مهارات التعامل مع مشكالت العمل.
俯俯مهارات القوة الذاتية واالستفادة منها يف نجاح العمل.
俯俯مهارة الذكاء وسرعة البديهة.
俯俯مهارة التفكير اإلبداعي الخالق.
俯俯مهارة القدرة ىلع تغيير السلوك االنسانى.
俯俯مهارة مرونة الفكر للتجاوب مع املتغيرات البيئية.

حقائب االدارة والقيادة والجودة

الجلسة
التدريبية
الثانية

الشخصية واملهارات الذاتية
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حقائب االدارة والقيادة والجودة
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92

الجلسة
التدريبية
الرابعة

التفاوض الفعال
俯俯مفهوم التفاوض.
俯俯أنواع التفاوض .
俯俯مهارة التفاوض .
俯俯صفات املفاوض الجيد .
俯俯خطوات التفاوض .
俯俯اهداف التفاوض .
俯俯شروط التفاوض .
俯俯مراحل العملية التفاوضية .
俯俯كيف تتفاوض بفاعلية «التعامل مع النزاع» .

الجلسة
التدريبية
الخامسة

أنواع املرؤسيين
俯俯الفرد الخشن املتشدد.
俯俯الفرد مدعى املعرفة.
俯俯الفرد املرح الودود.
俯俯الفرد املتردد.
俯俯الفرد املشاغب.
俯俯الفرد اإليجابى املفكر.
俯俯الفرد العدوانى املستعد للشجار دائما.
俯俯الفرد اإلرستقراطى املتعالى.
俯俯الفرد الساخر.
俯俯الفرد محتكر الحديث.
俯俯الفرد املحبط.
俯俯الفرد الشاكى
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حقائب االدارة والقيادة والجودة

الجلسة
التدريبية
السادسة

أنواع املديرين ونمط العالقات
俯俯التعامل الفعال مع املرؤوسين.
俯俯اإلقناع و التعامل الفعال مع املرؤوسين .
俯俯التعامل مع أخطاء املرؤوسين .
俯俯املدير الدكتاتوري .
俯俯املدير املجامل .
俯俯املدير البيروقراطي .
俯俯املدير الزئبقي .
俯俯املدير قائد الفريق .
俯俯مدير الدقيقة الواحدة .

TANMYA 2016

93
00201004741126

info@tanmya.net
sales@tanmya.net

WWW.TANMYA.CO

كود الحقيبة
B-35

94

اسم
الحقيبة

فنون التكيف مع ضغوط العمل
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

ثالثة أيام تدريبية

 171شريحة

 9ساعات تدريبية

 76صفحة
 59صفحة

املوظفون يف املؤسســات
الحكوميــة والخاصة .

حقائب االدارة والقيادة والجودة

TANMYA 2016

جميع الملفات قابلة للتعديل
محاور الحقيبة

أوال

إدارة الضغوط
俯俯مقدمة .
俯俯االختبار القبلي .
俯俯الضغوط وضغوط العمل .
俯俯مصادر الضغوط الطبيعية .
俯俯النتائج العامة للضغوط والتوترات .
俯俯نتائج الضغوط والتوترات فى العمل .

ثانيا

أساليب واستراتيجيات إدراة الضغوط
俯俯أساليب إدراة الضغوط .
俯俯أستراتيجيات إدراة الضغوط .
俯俯اتجاهات املنظمات الدارة الضغوط .

الدولة
السعر
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حقائب االدارة والقيادة والجودة

ثالثا

دورة حياة الضغوط
俯俯دورة حياة الضغوط. .
俯俯التعامل مع الضغوط من خالل دورة حياتها
俯俯تحليل الضغوط اإلدارية .
俯俯حاالت عملية وتطبيقية .

رابعا

مقاومة وعالج الضغوط

خامسا

TANMYA 2016

俯俯كيف تقاوم وتعالج الضغوط ؟
俯俯املهارات العملية ملقاومة الضغوط .
俯俯اإلدارة وعالج الضغوط .

إدارة الوقت بفاعلية يف مواجهة ضغوط العمل
俯俯الوقت والسمات املميزه له .
俯俯العوامل املؤثرة فى توزیع واستغالل الوقت
俯俯إدارة الوقت وأهم ما يميزها .
俯俯أسباب فقدان السيطرة ىلع الوقت .
俯俯االختبار البعدي.
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حقائب االدارة والقيادة والجودة
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اسم
الحقيبة

تنمية مهارات رؤساء االقسام
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

ثالثة أيام تدريبية

 131شريحة

 9ساعات تدريبية

 80صفحة

كافة مديري االدارات ورؤســاء
االقســام وغيرهم مــن كبا ر
املوظفين .

 104صفحة
جميع الملفات قابلة للتعديل

محاور الحقيبة
الوحدة
التدريبية
االولي

الوحدة
التدريبية
الثانية

القيادة واالدارة
俯俯مفهوم القيادة واالدارة.
俯俯من هو القائد ومن هو املدير وما الفرق بينهما.
俯俯صفات القائد.
النظريات االدارية والقيادية الحديثة
俯俯النظريات االدارية والقيادية الحديثة.
俯俯مفهوم إعادة هندسة العمليات.
俯俯الفرق بين إعادة هندسة العمليات وإعادة هندسة األعمال.
俯俯إدارة الجودة الشاملة.
俯俯نظام االيزو ( .) ISO9001
俯俯تعريف اآلداء.
俯俯مداخل تحسين األداء وتمييزه.

الدولة
السعر
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وسائل تحسين الكيان اإلداري
俯俯وسائل تحسين قدرة املجتمع أو الكيان اإلداري يف إدارة األزمات.
俯俯املهام األساسية للقائد.
俯俯متطلبات القيادة وعناصرها.
俯俯أساليب سير العمل.
俯俯كيف تغير الشعور بالعواطف السلبية.
俯俯اكتشاف العناصر القيادية.
俯俯اختيار القادة اإلداريين واكتشافهم.
俯俯املفاتيح العشرة للنجاح.

TANMYA 2016

الوحدة
التدريبية
الرابعة

俯俯مهارات التخطيط .
俯俯خطوات التخطيط..
俯俯طريقة التعامل مع كبار الشخصيات .
俯俯كيف تتعامل مع االشخاص صعبي املراس؟
俯俯نصائح اإلدرة الفعالة.
俯俯تقييم األداء .SWOT
俯俯مراحل اتخاذ القرار.
俯俯إدارة األزمات.
俯俯مراحل تطور األزمة.
俯俯مراحل إدارة األزمة.Crisis Management Phases :

حقائب االدارة والقيادة والجودة

الوحدة
التدريبية
الثالثة

مهارات وخطوات التخطيط
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اسم
الحقيبة

إستراتيجية الكايزن والسينات الخمسة
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

ثالثة أيام تدريبية

 131شريحة

 9ساعات تدريبية

 80صفحة

حقائب االدارة والقيادة والجودة

TANMYA 2016

أعضــاء اإلدا رة العليــا والوســطى بجميــع
املنشــآت ســواء كانــت منظمــات خدمات
وســواء كانت منظمــات خاصة أو منظمات
حكوميــة ويجــب أن يكــون املشــا ركون
يعملون يف مراكز صنع واتخاذ القرار

 104صفحة
جميع الملفات قابلة للتعديل

محاور الحقيبة
الوحدة
التدريبية
االولي

التعريف بفلسفة كايزن اليابانية
俯俯مقدمة .
俯俯املقصود بكايزن .
俯俯منهجية التغيير باستخدام كايزن .
俯俯ينطلق كايزن من األسس التالية .
俯俯مبادئ كايزن .
俯俯مقارنة بين كايزن وبقية عمليات التحسين املستمر .
俯俯نقاط القوة فى كايزن .

الدولة
السعر

150

00201004741126

563

551

45

info@tanmya.net
sales@tanmya.net

58

57

WWW.TANMYA.CO

الوحدة
التدريبية
الثالثة

الوحدة
التدريبية
الرابعة

الهدر فى كايزن
俯 俯التخلص من الفاقد فى كايزن .
俯 俯الفواقد الثالثة .
俯 俯مظاهر الهدر .
俯 俯االرتباط بين أنواع الفاقد .
俯 俯الفاقد الظاهر والفاقد الخفى .
俯 俯آليات التخلص من الفاقد .
俯 俯فوائد تقليل الفاقد .

TANMYA 2016

俯 俯نظام مقترحات كايزن .
俯 俯سمات نظام املقترحات فى كايزن .
俯 俯الفرق بين نظام املقترحات التقليدى ونظام املقترحات فى كايزن .
			
俯 俯الفرق بين نظام كايزن والنظام التقليدى فى التعامل مع
املشكالت.
俯 俯كايزن املصغر .
俯 俯خطوات تطبيق كايزن املصغر .
俯 俯أهم مميزات كايزن املصغر .
俯 俯نظام منع اآلخطاء بوكايوكا .
俯 俯اسلوب التوقف لحل املشكالت . jidoka
俯 俯أستراتيجية تنميط العمل .

حقائب االدارة والقيادة والجودة

الوحدة
التدريبية
الثانية

التعريف بفلسفة كايزن اليابانية

أساليب تحليل املشكالت فى كايزن
俯 俯تحليل عظام السمكة .
俯 俯أسلوب اآلسئلة الخمسة .
俯 俯التحليل التسلسلي (ملاذا -ملاذا؟) (. ) Why-Why Analysis
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الوحدة
التدريبية
الخامسة

俯 俯التحسين يف موقع العمل . Gemba Kaizen
俯 俯اسلوب العمل فى الوقت املناسب . jit
俯 俯خطوات كايزن اآلربعة ( . ) pdca
俯 俯اآلدارة بالتجوال . mbwa
تنظيم بيئة العمل
俯 俯تعريف السينات الخمسة.
俯 俯التصنيف .
俯 俯الترتيب والتنظيم .
俯 俯التنظيف .
俯 俯التنميط واملعايرة .
俯 俯االلتزام واآلنضباط الذاتى .
俯 俯فوائد تطبيق . 5s

حقائب االدارة والقيادة والجودة

TANMYA 2016

الوحدة
التدريبية
السادسة

كايزن فى بيئة العمل
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مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

أربع أيام تدريبية

 202شريحة

 12ساعات تدريبية

 13صفحة

كافــة املســتويات اإلداريــة العليــا
والوســطى واإلشــرافية يف املنشــأت
واملنظمــات الحكوميــة والخاصــة .

 81صفحة
جميع الملفات قابلة للتعديل

حقائب االدارة والقيادة والجودة

كود الحقيبة

اسم
الحقيبة

قيادة فرق العمل

محاور الحقيبة

TANMYA 2016

الوحدة التدريبية االولي
俯 俯هل القيادة موروثة أم مكتسبة ؟
俯 俯تعريف القيادة .
俯 俯عناصر القيادة .
俯 俯أهمية القيادة .
俯 俯مصادر قوة  /تأثير القائد .
الوحدة التدريبية الثانية
俯 俯املشاركة يف القيادة .
俯 俯أركان القيادة .
俯 俯القيادة والديكتاتورية .
俯 俯نظريات القيادة وأنوعها وأشكالها .
俯 俯مصادر قوة  /تأثير القائد .
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الوحدة التدريبية الثالثة
俯 俯نمط املدير الدكتاتور
俯 俯نمط املدير املجامل
俯 俯نمط املدير البيروقراطي
俯 俯نمط املدير الزئبقي (امليكافيلي)
俯 俯نمط املدير قائد الفريق

俯 俯الوصايا العشر للقيادة .
俯 俯واجبات القيادة .
俯 俯واجبات القائد وحقوقه .
俯 俯صفات القائد ومهاراته .
الوحدة التدريبية الخامسة
俯 俯نشاط .
俯 俯تعريف فريق العمل .
俯 俯هل يمثل هذا واقع العمل فع ً
ال؟

حقائب االدارة والقيادة والجودة

TANMYA 2016

الوحدة التدريبية الرابعة
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حقائب االدارة والقيادة والجودة

الوحدة التدريبية السادسة
俯 俯تعريف الفريق الفعال .
俯 俯الصفات التى تميز الفريق الفعال والغير فعال .
俯 俯كيف تبني فريقًا فعا ً
ال؟
俯 俯ما هى مواصفات قائد الفريق الناجح؟
俯 俯ما هى مواصفات أعضاء الفريق؟
俯 俯مراحل بناء الفريق .
俯 俯ما هى املهام امللقاة ىلع عاتق أعضاء الفريق
الوحدة التدريبية السابعة

الوحدة التدريبية الثامنة
俯 俯حالة إدارية (رحلة نجاة وصناعة مصير).

TANMYA 2016

俯 俯التكليف .
俯 俯ضمانات التكليف الفعال .
俯 俯الشروط الواجب توافرها لضمان استمرار التكليف الفعال .
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كود الحقيبة
B-31

104

اسم
الحقيبة

التفويض الفعال
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

يومان تدريبية

 147شريحة

 8ساعات تدريبية

 8صفحة

حقائب االدارة والقيادة والجودة

TANMYA 2016

كافة مديري االدارات ورؤســاء االقسام
وغيرهم من كبار االخصائيين وبصفة خاصة
يف مجال املبيعات والتســويق والشراء
وكذالك املجاالت االخرى املتصلة بالتفاوض
سواء ىلع املستوى املحلي او الدولي .

 74صفحة
جميع الملفات قابلة للتعديل

محاور الحقيبة
الوحدة التدريبية الولي
俯 俯هل القيادة موروثة أم مكتسبة ؟
俯 俯تعريف القيادة .
俯 俯عناصر القيادة .
俯 俯أهمية القيادة .
俯 俯مصادر قوة  /تأثير القائد .
الوحدة التدريبية الثانية
俯 俯ثوابت التفويض .
俯 俯ثقافة التفويض للسلطة اإلدارية .
俯 俯التفويض وسلطة اتخاذ القرار .
俯 俯التفويض والعمل اإلداري املؤسسي .
俯 俯التفويض واألداء الوظيفي .
俯 俯القيـادة والتفويـض .
俯 俯كيف ُتحدد إمكانيات املوظفين لغرض تفويضهم .
俯 俯مصطلحات التفويض .

الدولة
السعر
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俯 俯جوهر التفويض .
俯 俯هل تشعر بالقلق تجاه التفويض ؟
俯 俯متى يتم التفويض ؟
俯 俯متطلبات التفويض .
俯 俯مبـادئ التفويـض .
俯 俯املعايير التي يجب توفرها يف الشخص ا ُ
ملفوض إليه .
الوحدة التدريبية الرابعة

TANMYA 2016

俯 俯تحديد ما يجب تفويضه .
俯 俯ماهي األعمال التي اليجب تفويضها .
俯 俯مراحــل التفويــض .
俯 俯خطـوات التفويـض .
俯 俯اختبار يف التفويض .
俯 俯مراقبة ومتابعة التفويض .
俯 俯التفويض الفعال .
俯 俯معوقـات التفويـض .

حقائب االدارة والقيادة والجودة

الوحدة التدريبية الثالثة
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كود الحقيبة
B-30

106

اسم
الحقيبة

أساسيات اإلدارة
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

ثالثة أيام تدريبية

 161شريحة

 15ساعات تدريبية

 126صفحة

حقائب االدارة والقيادة والجودة

TANMYA 2016

مديري اإلدارة والعاملين يف مجاالت
التخطيط واملتابعة وتقييم االداء
واتخاذ القرار .

 108صفحة
جميع الملفات قابلة للتعديل

محاور الحقيبة
الوحدة
التدريبية
االولي

التخطيط
俯 俯مقومات التخطيط الفعال .
俯 俯تخطيط .
俯 俯ما الفرق بين الرسالة والرؤية؟
俯 俯تأمل هاتين الخطتين ثم احكم .
俯 俯كيف تحدد اهدافك؟
俯 俯ربط امليزانية بمشروعات الخطة .

الدولة
السعر
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TANMYA 2016

俯 俯تعريف القيادة .
俯 俯نظريات الصفات القيادية .
俯 俯القيادة التي نريد .
俯 俯القيادة الفعالة .
俯 俯القائد الطموح .
俯 俯مع أنواع القيادات .
俯 俯أقوال مختارة حول القيادة .
俯 俯أطلق العنان لطاقات موظفيك .
俯 俯هذا كثير .
俯 俯أفكار .
俯 俯البشر يحتاجون إلي قائد .
俯 俯طرق التدريب علي القيادة .
俯 俯مهارات التعامل .
俯 俯هل تسير القيادة خلف أتباعها ؟
 俯 俯الناس يحبون تأدية األعمال التي يتقنونها .
俯 俯فكر قبل التسرع بالرد .
俯 俯هل القيادة ضرورية ؟
俯 俯ما الفارق بين املدير والقائد ؟

حقائب االدارة والقيادة والجودة

الوحدة
التدريبية
الثانية

القيادة
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حقائب االدارة والقيادة والجودة

TANMYA 2016

108

الوحدة
التدريبية
الثالثة

التفاوض
俯 俯تعريف املفاوضات .
俯 俯مناورات االفتتاح .
俯 俯مناورات وسط التفاوض .
俯 俯اطلب دائما مقابل .
俯 俯اإلنذارات .
俯 俯السلطة املحدودة .
俯 俯املقاطعات/التأخير .
俯 俯لغة الجسد .
俯 俯التفاوض مع الجنسيات املختلفة .
俯 俯حَيل التفاوض القذرة .
俯 俯اثنا عشر شرطًا ينبغي أن تدخل يف أي اتفاق .

الوحدة
التدريبية
الرابعة

االتصال
俯 俯االتصال .
俯 俯عناصر عملية االتصال .
俯 俯مراحل عملية االتصال .
俯 俯عوامل نجاح عملية االتصال .
俯 俯معوقات عملية االتصال .
俯 俯أنواع االتصاالت اإلدارية .
俯 俯مهارات االتصال .
俯 俯وصايا لتحسين اتصالك مع رئيسك .
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اإلجتماعات
俯 俯املناخ السائد يف االجتماعات .
俯 俯أنواع اللجان .
 6俯 俯طرق إلفشال االجتماعات .
俯 俯حقائق و أوهام عن االجتماعات .
 10俯 俯طرق لقضاء وقت أقل يف االجتماعات .
10俯 俯اسباب لفشل االجتماعات .
俯 俯احترس من الفخ .
 14俯 俯طريقة تعطيك حضورًا قويا يف االجتماعات .
俯 俯دعوة للحوار واملصارحة .

TANMYA 2016

الوحدة
التدريبية
الرابعة

俯 俯هل تحسن إدارة وقتك؟
俯 俯ال تنس أي ساعة عملت قل لي ماذا عملت؟
俯 俯إدارة الوقت .
俯 俯الهاتف يحل املشكلة .
俯 俯اختبار تشخيصي انت والوقت .
俯 俯إرشادات لتوفير الوقت .
俯 俯ال تؤجل عمل اليوم الى الغد .
 9俯 俯طرق لقضاء وقت اقل ىلع الهاتف .

حقائب االدارة والقيادة والجودة

الوحدة
التدريبية
الرابعة

إدارة الوقت
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كود الحقيبة
B-29

110

اسم
الحقيبة

مهارات التعامل مع اآلخرين
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

أربعة أيام تدريبية

 125شريحة

 16ساعة تدريبية

 85صفحة

حقائب االدارة والقيادة والجودة

TANMYA 2016

كافة العاملين ىلع مختلف املســتويات
التنظيميــة خاصة تلــك الوظائف التي
تتطلــب االتصال املباشــر مع االخرين
كموظفــي الخدمات وممثلي املبيعات
و رجــال االمن واملعلميــن وغيرهم .

 66صفحة
جميع الملفات قابلة للتعديل

محاور الحقيبة
الوحدة
التدريبية
االولي

مكونات الشخصية ومحدداتها
俯 俯تعريف الشخصية .
俯 俯أنماط الشخصية .
俯 俯أهم الصفات األخالقية املطلوبة يف املوظف .
俯 俯نشاط.

الوحدة
التدريبية
الثانية

السلوك اإلنساني
俯 俯مفهوم السلوك اإلنساني .
俯 俯الحاجة اإلنسانية .
俯 俯نشاط .

الدولة
السعر
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حقائب االدارة والقيادة والجودة

الوحدة
التدريبية
الثالثة

القيم واإلتجاهات واإلدراك
俯 俯مفهوم القيم .
俯 俯مكونات القيم .
俯 俯مفهوم االتجاه .
俯 俯نشاط .
俯 俯مفهوم اإلدراك .
俯 俯أهمية اإلدراك .
俯 俯نشاط .

الوحدة
التدريبية
الخامسة

TANMYA 2016

الوحدة
التدريبية
الرابعة

الدور الوظيفي  /االجتماعي للفرد
俯 俯مفهوم الدور .
俯 俯اختالف األدوار .
俯 俯نشاط .
الجماعات
俯 俯مفهوم الجماعة .
俯 俯خصائص الجماعة .
俯 俯أهمية الجماعات .
俯 俯نشاط .
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俯 俯مفهوم االصغاء .
俯 俯أهمية اإلصغاء .
俯 俯مستويات عملية اإلنصات .
俯 俯مراحل اإلنصات .
俯 俯معوقات اإلنصات .
俯 俯مهارة الحوار .
俯 俯أهمية الحوار .
俯 俯أصول الحوار .
俯 俯نشاط .
الوحدة
التدريبية
السابعة

مهارة االتصال مع الغير
俯 俯تعريف االتصال .
俯 俯عناصر عملية االتصال .
俯 俯أهداف عملية االتصال .
俯 俯أساليب عملية االتصال .
俯 俯معوقات االتصال ووسائل التغلب عليها .
俯 俯نصائح يف االتصال مع األجانب .
俯 俯نشاط .

حقائب االدارة والقيادة والجودة

TANMYA 2016

112

الوحدة
التدريبية
السادسة

مهارة اإلصغاء والحوار

00201004741126

info@tanmya.net
sales@tanmya.net

WWW.TANMYA.CO

حقائب االدارة والقيادة والجودة

الوحدة
التدريبية
الثامنة

مهارة التفاوض
俯 俯مفهوم التفاوض .
俯 俯أنواع التفاوض .
俯 俯مهارة التفاوض .
俯 俯صفات املفاوض الجيد .
俯 俯خطوات التفاوض .
俯 俯أهداف التفاوض .
俯 俯نشاط .

TANMYA 2016
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كود الحقيبة
B-28

114

اسم
الحقيبة

التخطيط التشغيلي
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

ثالثة أيام تدريبية

 101شريحة

 15ساعات تدريبية

 81صفحة

حقائب االدارة والقيادة والجودة

TANMYA 2016

أ عضــا ء مجا لــس ا إل د ا ر ا ت و ا ملد ير يــن
ا لتنفيذ ييــن واأل عضــا ء ا ملنتدبيــن مــن
القيادات اإلدارية ونوابهم ومســاعديهم
واملشــرفين يف كافــة منظمات األعمال
وكذالــك القطــاع الحكومي والخاص .

 57صفحة
جميع الملفات قابلة للتعديل

محاور الحقيبة
الوحدة
التدريبية
االولي

مقدمة يف التخطيط التشغيلي
俯 俯مقدمة .
俯 俯تساؤالت مرتبطة بالتخطيط التشغيلى .
俯 俯تعريف التخطيط وأنواعه ومستوياته وفوائده فى الحياة اإلدارية .
俯 俯معايير التخطيط السليم .
俯 俯تخطيط منظومة العمل و التحكم فيها .
俯 俯نشاط .
俯 俯تحديد األهداف .

الدولة
السعر
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املزايا الرئيسة للقادة التشغيليين والتشغيلى
俯 俯التخطيط التشغيلي باإلعتماد ىلع نظرية عوائق العمل (. )ToC
俯 俯املسؤوليات التنفيذية للقادة التشغيليين .
俯 俯املزايا الرئيسة للقادة التشغيليين .
俯 俯مراحل بناء الخطة التشغيلية .
俯 俯ماذا نعني بالنشاطات التشغيلية؟
俯 俯من أبرز أدوات التخطيط والتحسين التشغيلي .
俯 俯نشاط .
俯 俯نموذج مصفوفة أهداف ومبادرات الخطة التشغيلية .
俯 俯التخطيط التشغيلي – مصفوفة البدائل واألولويات .

TANMYA 2016

الوحدة
التدريبية
الثالثة

俯 俯مراحل عملية التحكم .
俯 俯الفرق بين التخطيط االستراتيجي والتخطيط التشغيلي .
俯 俯أوجه إستخدام التخطيط التشغيلي .
俯 俯مفهوم الخطة التشغيلية والهدف منها .
俯 俯نشاط .
俯 俯أهمية التخطيط التشغيلى ومتطلبات نجاحها .
俯 俯معوقات وصعوبات التخطيط .
俯 俯سبعة محاذير يجب التنبه لها أثناء عملية التخطيط التشغيلي .
俯 俯نموذج  EFQMاألوروبي لدور القائد التشغيلي .

حقائب االدارة والقيادة والجودة

الوحدة
التدريبية
الثانية

الفرق بين التخطيط االستراتيجى والتشغيلى
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الوحدة
التدريبية
الخامسة

俯 俯تقييم األداء ( دراسة الواقع ) . SWOT
俯 俯مراحل دراسة وتحليل الواقع .
俯 俯عالقة التخطيط التشغيلى باملوازنات املالية التقدرية .
俯 俯تقييم األداء . SWOT
俯 俯خصائص األهداف الذكية ( . ) smart gools
俯 俯تحليل الفجوات .
俯 俯مراحل تحليل الفجوة .
俯 俯وضع الخطط التشغيلية وتوحيدها .
俯 俯وضع خطط العمل وتوحيدها .
俯 俯الخطط البديلة ( خطط الطوارئ ) .
俯 俯تنفيذ الخطة .
俯 俯نشاط .
نماذج أعداد خطة تشغيلية
俯 俯إليه بناء الخطة التشغيلية والتدرب ىلع التطبيق فى البرنامج .
俯 俯ورش عمل .
俯 俯تمرين نماذج إعداد خطة تشغيلية .

حقائب االدارة والقيادة والجودة

TANMYA 2016
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الوحدة
التدريبية
الرابعة

تقييم اآلداء سوات
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B-27

مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

ثالثة أيام تدريبية

 184شريحة

 15ساعة تدريبية

 80صفحة

أعضــاء اإلدارة العليا والوســطى بجميع
املنشــأت ســواء كانت منظمات أعمال او
منظمــات خدمات وســواء كانت منظمات
خاصــة او منظمــات حكومية  ،ويجب ان
يكون املشــاركون يعملون يف مراكز
صنــع وإتخاذ القرار .

 40صفحة
جميع الملفات قابلة للتعديل

حقائب االدارة والقيادة والجودة

كود الحقيبة

اسم
الحقيبة املهارات ال 29للقيادات واملدراء وصناع القرار

محاور الحقيبة

TANMYA 2016

املهارات اإلدارية
俯 俯صنع القرار .
俯 俯إدارة الوقت .
俯 俯إدارة االجتماعات .
俯 俯إدارة التغيير .
俯 俯مهارة التخطيط .
املهارات الذاتية
俯 俯القدرات العقلية .
俯 俯املبادأة واالبتكار .
俯 俯ضبط النفس .

املهارات الفنية

俯 俯القدرة ىلع تحمل املسؤولية .
俯 俯القدرة ىلع الفهم الشامل لألمور .
俯 俯الحزم .
俯 俯اإليمان بالهدف وإمكان تحقيق .

117

الدولة
السعر
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118

املهارات اإلنسانية
俯 俯فهم الذات وفهم اآلخرين .
俯 俯استخدام مصادر التأثير ىلع اآلخرين بفاعلية .
俯 俯بناء جماعات العمل والعمل معها .
俯 俯القدرة ىلع حل النزاع .
俯 俯القدرة ىلع االتصال .

俯 俯األمانة والنزاهة .
俯 俯الصدق .
俯 俯الحلم والتواضع .
俯 俯الترفع عن العادات السيئة .
俯 俯التسامح واالهتمام بالعالقات العامة واالنسانية .
俯 俯الثقة بالنفس .
俯 俯الشجاعة .
俯 俯الصبر وسعة الصدر .
املهارات الشخصية الفنية
俯 俯مهارة إدارة األزمات .
俯 俯الحفاظ ىلع األسرار .
俯 俯االنضباط .
俯 俯اإلبداع والجدارة .

حقائب االدارة والقيادة والجودة

TANMYA 2016

املهارات الشخصية
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مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

خمسة أيام تدريبية

 182شريحة

 15ساعات تدريبية

 123صفحة

مديري اإلدارات ورؤســاء االقسام من
ذوي املســئوليات اإلدارية واإلشــرافية
والتنفيذيــة وكذلــك من يف مســتواهم
الوظيفي واملرشحين لتولي تلك املناصب .

 58صفحة
جميع الملفات قابلة للتعديل

حقائب االدارة والقيادة والجودة

كود الحقيبة

اسم
الحقيبة

منهجية التميز يف االشراف االداري

محاور الحقيبة

TANMYA 2016

الوحدة التدريبية االولي
俯 俯التحوالت العاملية الجديدة وانعكاستها ىلع العمل االداري .
俯 俯سمات البيئة اإلدارية املعاصرة.
俯 俯تعريف التميز االدارى.
俯 俯مفاتيح إدارة التميز.
俯 俯حتيمة التميز اإلدارى للمنظمات واملؤسسات.
الوحدة التدريبية الثانية
俯 俯العوامل املؤدية لبداية
俯 俯سمات منهجية إدارة التميز
俯 俯جوانب التميز االدارى فى عاملنا املعاصر.
俯 俯ماهية وخصائص العملية القيادية املتميزة.
俯 俯املشرف االدارى والطريق للتميز.
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الدولة
السعر
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الوحدة التدريبية الثالثة
俯 俯فهم الذات وفهم اآلخرين .
俯 俯استخدام مصادر التأثير ىلع اآلخرين بفاعلية .
俯 俯بناء جماعات العمل والعمل معها .
俯 俯القدرة ىلع حل النزاع .
俯 俯القدرة ىلع االتصال .

俯 俯األنماط اإلدارية املتميزة للمشرفين والقادة
俯 俯تطوير عملية االشراف (تطوير الخصائص).
الوحدة التدريبية الخامسة
俯 俯االتصال وتأثيرة يف عملية التميز االداري.
俯 俯أهمية املشاركة وأساليب اإلتصال لإلشراف املتميز والقيادة الناجحة.
俯 俯التعرف علي االعمال املناطة للمشرف االداري .
الوحدة التدريبية السادسة
俯 俯متابعة وتقييم العمل وأداء العاملين
俯 俯االستراتيجيات الحديثة يف القيادة واالشراف املتميز.
俯 俯االشراف علي التميز االداري من قبل القائد املدير.

حقائب االدارة والقيادة والجودة

TANMYA 2016

الوحدة التدريبية الرابعة
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俯 俯إعداد استراتيجيات وهياكل الخطط اإلدارية بنظم املعلومات.
俯 俯طرق تطبيق املهارات املتميزة املتعلقة بالتخطيط والرقابة اإلدارية.
俯 俯معوقات االستراتيجيات الجديدة وكيفية تخطيها.
俯 俯تطبيق استراتيجيات القيادة واالشراف املتميز داخل املنظمة.
الوحدة التدريبية الثامنة
俯 俯التعرف علي مهارات التميز االبداعي كأحد وسائل تطبيق االستراتيجيات االدارية.
俯 俯تطبيق مقياس القدرة ىلع التجديد واإلبتكار.
俯 俯هل تعلم ان للتمييز اإلداري أسلحة؟ ماهي؟ وكيف يمكن استثمارها؟.

俯 俯التعرف علي االتجاهات والسلوكيات اإليجابية والتي من شأنها تحفيز املرؤوسين.
俯 俯التقييم املرحلي لخطوات عملية التمييز.
الوحدة التدريبية العاشرة
俯 俯تقييم املوظفين داخل املنظومة بعد تطبيق استراتيجيات التميز اإلداري.
俯 俯تفويض الصالحيات واألعمال وتحديد املشاكل وتحليلها للقضاء عليها التقييم		
املرحلي لخطوات عملية التمييز.

TANMYA 2016

الوحدة التدريبية التاسعة

حقائب االدارة والقيادة والجودة

الوحدة التدريبية السابعة
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كود الحقيبة
B-25

122

اسم
الحقيبة

دراسة الجدوي
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

يومان تدريبيان

 125شريحة

 8ساعات تدريبية

 15صفحة
 66صفحة

جميــع ا لقا د ميــن ىلع بــد أ
مشــر و عا ت جد يــد ة .

حقائب االدارة والقيادة والجودة

TANMYA 2016

جميع الملفات قابلة للتعديل
محاور الحقيبة
الوحدة
التدريبية
االولي

املفهوم الحقيقي لدراسة الجدوى
俯 俯مفهوم دراسة الجدوى.
俯 俯أهمية وأهداف دراسات الجدوى .
俯 俯املهارات الالزمة إلعداد دراسات الجدوى.
俯 俯مشاكل وصعوبات دراسات الجدوى .
俯 俯مراحل إعداد دراسات الجدوى االقتصادية
•دراسات الجدوى األولّية .
•دراسات الجدوى التفصيلّية .
•عناصر دراسة الجدوى االقتصادية للمشاريع الصناعية .

الدولة
السعر
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الوحدة
التدريبية
الثالثة

تحليل البيانات

TANMYA 2016

俯 俯دورية البيانات
俯 俯املصادر الثانوية للبيانات
俯 俯تحليل البيانات
•تصنيف وتبويب البيانات .
•عرض البيانات .
•العرض الجدولى للبيانات اإلحصائية .
•تمرين .
•العرض البياني للبيانات اإلحصائية (أو ً
ال  :العرض البيانى للبيانات الغير
مبوبة)

حقائب االدارة والقيادة والجودة

الوحدة
التدريبية
الثانية

أساليب جمع البيانات

俯 俯العرض البياني للبيانات اإلحصائية ( ثانيًا  :العرض البيانى للبيانات املبوبة ) .
俯 俯أنواع البيانات اإلحصائية .
俯 俯طرق جمع البيانات اإلحصائية .
俯 俯استنتاج املعلومات من البيانات .
俯俯معايير الجدوى االقتصادية
•املعايير التي تستخدم لقياس الربحية التجارية .
•معيار فترة االسترداد .
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俯 俯معيار املعدل املتوسط للعائد (املعيار املحاسبي) .
俯 俯معايير الربحية التجارية املخصومة (املعايير االقتصادية) .
俯 俯معايير قياس الربحية التجارية يف ظل ظروف عدم التأكد .
俯 俯التقرير النهائي والحكم ىلع جدوى املشروع
•أهمية املفاضلة بين املشروعات .
•مراحل املفاضلة بين املشروعات .
•أنواع املفاضلة بين املشروعات .
俯 俯الشروط والضوابط الالزمة لتحقيق الجدوى املتوقعة
•أسباب فشل املشروعات .
•توصيات لحل بعض مشاكل دراسات الجدوى .
俯俯ورشة عمل ىلع الدورة باكملها.

حقائب االدارة والقيادة والجودة

TANMYA 2016
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الوحدة
التدريبية
الرابعة

معايير الجدوى االقتصادية
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B-24

إدارة الوقت وضغوط العمل
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

أربعة أيام تدريبية

 82شريحة

 12ساعات تدريبية

 53صفحة

كا فــة ا ملســتو يا ت ا إل د ا ر يــة ا لعليــا
والوســطى واإلشــرافية يف القطاعين
الحكومــي والخاص .

 40صفحة
جميع الملفات قابلة للتعديل

حقائب االدارة والقيادة والجودة

كود الحقيبة

اسم
الحقيبة

محاور الحقيبة

TANMYA 2016

الوحدة
التدريبية
االولي

التعرف ىلع التخطيط
俯 俯التخطيط بأختصار .
俯 俯فوائد التخطيط .
俯 俯معوقات التخطيط .
俯 俯حالة دراسية .

الوحدة
التدريبية
الثانية

التعرف ىلع خطوات التخطيط
俯 俯كيف تخطط .
俯 俯خطوات التخطيط .
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الدولة
السعر
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الوحدة
التدريبية
الثالثة

التعرف ىلع أدوات أدارة الوقت
俯 俯خصائص الوقت .
俯 俯فوائد إدارة الوقت .

俯 俯صعوبات مؤثرة ىلع إدارة الوقت .
俯 俯مضيعات الوقت .
俯 俯امور هامة تتعلق بمضيع الوقت .
俯 俯تحليل مضيعات الوقت .
俯 俯السيطرة ىلع مضيعات الوقت .
俯 俯عشرة نصائح لإلدارة الفعالة للوقت .

حقائب االدارة والقيادة والجودة

TANMYA 2016

الوحدة
التدريبية
الرابعة

التعرف مضيعات الوقت وطرق التغلب عليها
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حقائب االدارة والقيادة والجودة

الوحدة
التدريبية
الخامسة

التعرف ىلع التخطيط
俯 俯مبادئ إلدارة الوقت .
俯 俯إدارة وقت املدير .
俯 俯من هو املدير .
俯 俯أخطاء تؤدى إلى ضياع وقت املدير .
俯 俯مفاهيم إدارية تؤثر ىلع حسن إدارة الوقت .
俯 俯نماذج خطط وقتك كى تنجح .

TANMYA 2016

الوحدة
التدريبية
السادسة

التعرف ىلع كيفية تحديد االولويات
俯 俯تحليل مصفوفة الوقت .

الوحدة
التدريبية
السابعة

التعرف علي الضغوط وأثارها
俯 俯معنى الضغوط .
俯 俯متى یعتبر الحدث الخارجى مصدرًا للضغوط؟
俯 俯مظاھر  /أعراض الضغوط .
俯 俯اآلثار اإلیجابیة للضغوط .
俯 俯مراحل تطور ضغوط العمل .
俯 俯العالقة بين مستوى الضغوط واآلداء .
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俯 俯مصادر الضغوط .
俯 俯النتائج املترتبة ىلع الضغوط .
俯 俯العوامل الوسيطة للضغوط .
俯 俯مداخل منع وأدراة الضغوط .
俯 俯عالج ضغوط العمل .

حقائب االدارة والقيادة والجودة

TANMYA 2016

128

الوحدة
التدريبية
الثالثة

التعرف ىلع مصادر ومداخل الضغوط
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االنضباط يف العمل
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

 16شريحة

يوم تدريبي
ساعتين تدريب

 15صفحة

للســادة رؤســاء األقسام واملشــرفين
ومــن تــرى اإلدارة أهميــة حضورهم .

جميع الملفات قابلة للتعديل

حقائب االدارة والقيادة والجودة

كود الحقيبة

اسم
الحقيبة

محاور الحقيبة

الوحدة
التدريبية
الثانية

تعريف اإلنضباط

الوحدة
التدريبية
السادسة

اإلنضباط يف اإلسالم

الوحدة
التدريبية
الثالثة

مزايا اإل نضباط

الوحدة
التدريبية
السابعة

قضية التغيير وأسباب معارضة التغيير

الوحدة
التدريبية
الرابعة

نتائج عدم اإلنضباط

الوحدة
التدريبية
الثامنة

تغيير السلوك وتغيير اإلتجاهات

129

الدولة
السعر

TANMYA 2016

الوحدة
التدريبية
االولي

مقدمة

الوحدة
التدريبية
الخامسة

حلول عدم اإلنضباط
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كود الحقيبة
B-22

130

اسم
الحقيبة

مهارات االنجاز واالنتاجية
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

أربعة ايام تدريبية

 137شريحة

 12ساعات تدريبية

 147صفحة
 120صفحة

جميــع ا لعا مليــن با لقطــا ع
ا إل د ا ر ى .

حقائب االدارة والقيادة والجودة

TANMYA 2016

جميع الملفات قابلة للتعديل
محاور الحقيبة
الوحدة
التدريبية
االولي

نظرة عامة حول االنجاز واإلنتاجية
俯 俯كيف تكون منجزًا ؟ .
俯 俯ما معنى اإلدارة؟ .
俯 俯الشخصية املنجزة .
俯 俯قواعد يف اإلنجاز .
俯 俯تمرين  :ما هي ميزتك التنافسية التي تجعلك متميزًا عن غيرك ممن يشاركونك
نفس املجال؟.
俯 俯التركيز .
俯 俯قوة االلتزام (االنضباط الذاتي) .

الدولة
السعر
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俯 俯ال تكسر الحواجز .
俯 俯ال تخبئ الفيل! .
俯 俯عالمات ردود األفعال .
俯 俯ازمة غير مفاجئة .
俯 俯ثالثة طرق لوأد األفكار .
俯 俯فرز القضايا وتصنيفها .
俯 俯هل تمتلك املهارة الكافية .
俯 俯توقع األفضل .
俯 俯التعامل بخشونة مع الحساسين .
俯 俯بطاقة ذهبية .
俯 俯أفكار للتأمل .
俯 俯بطاقة ذهبية .
俯 俯تعلم ان تقول (ال) .
俯 俯بطاقة ذهبية .
俯 俯حدد املثبطات واقض عليها .
俯 俯االعتراف بالخطأ أسلم الطرق .
俯 俯اإلشادة باألفكار واالعمال الجيدة
俯 俯انت بين النجوم .
俯 俯اإلنجاز السريع .
俯 俯ال تفقد اعصابك ابدا .
俯 俯اكتب للناس بخط يديك .
俯 俯احذر الخداع واالالعيب .
俯 俯كن متفائال .
俯 俯تجنب السفر مع الكبار .
俯 俯ال تكسر الحواجز .
俯 俯ال تخبئ الفيل! .
俯 俯عالمات ردود األفعال .
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الفصل االول
إدارة االداء
俯 俯كيف يقتنع االخرين؟ .
俯 俯اعط القوس باريها .
俯 俯الكياسة والفطنة .
俯 俯عادات االنصات .
俯 俯متى تقول متى؟ .
俯 俯الحوار .
俯 俯كيفية اتخاذ القرارات باألجماع .
俯 俯ازمة غير مفاجئة .
俯 俯ثالثة طرق لوأد األفكار .
俯 俯فرز القضايا وتصنيفها .
俯 俯هل تمتلك املهارة الكافية .
俯 俯توقع األفضل .
俯 俯التعامل بخشونة مع الحساسين .
俯 俯بطاقة ذهبية .
俯 俯أفكار للتأمل .
俯 俯بطاقة ذهبية .
俯 俯تعلم ان تقول (ال) .
俯 俯بطاقة ذهبية .
俯 俯حدد املثبطات واقض عليها .
俯 俯االعتراف بالخطأ أسلم الطرق .
俯 俯اإلشادة باألفكار واالعمال الجيدة
俯 俯انت بين النجوم .
俯 俯اإلنجاز السريع .
俯 俯ال تفقد اعصابك ابدا .
俯 俯اكتب للناس بخط يديك .
俯 俯احذر الخداع واالالعيب .
俯 俯كن متفائال .
俯 俯تجنب السفر مع الكبار .

حقائب االدارة والقيادة والجودة

الوحدة
التدريبية
الثانية

مهارات اإلنجاز

131

132

الفصل الثاني

قواعد يف االدارة

حقائب االدارة والقيادة والجودة

TANMYA 2016

俯 俯ملاذا ال تنجز األعمال؟ .
俯 俯مقتطفات إدارية .
俯 俯قبول النقد .
俯 俯سلوكيات إداري .
俯 俯مفتاح حل املشاكل اإلدارية .
俯 俯تعريفات إدارية .
俯 俯مصطلحات إدارية حديثة .
الفصل الثالث

التخطيط

俯 俯مقومات التخطيط الفعال .
俯 俯تخطيط .
俯 俯ما الفرق بين الرسالة والرؤية؟ .
الفصل الرابع

俯 俯العرض التقدمي الجديد .
俯 俯نحو املعالى .
俯 俯أهمية األداء اإلداري .
俯 俯الكفاح اإلداري .
俯 俯التطوير اإلداري املنشود .
俯 俯أية يحتاجها كل إداري .

俯 俯تأمل هاتين الخطتين ثم احكم .
俯 俯كيف تحدد اهدافك؟ .
俯 俯ربط امليزانية بمشروعات الخطة .

إدارة الوقت

俯 俯هل تحسن إدارة وقتك؟ .
俯 俯ال تنس أي ساعة عملت قل لي ماذا
عملت؟ .
俯 俯إدارة الوقت .
俯 俯الهاتف يحل املشكلة .

00201004741126

俯 俯اختبار تشخيصي انت والوقت .
俯 俯إرشادات لتوفير الوقت .
俯 俯ال تؤجل عمل اليوم الى الغد .
 9俯 俯طرق لقضاء وقت اقل ىلع الهاتف
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俯 俯أربع خطوات للنجاح .
俯 俯الفشل .
俯 俯لكي تنجح كن اذنا مصغية .
俯 俯التنفيذ والفعل .

俯 俯الصفات السبع للناجحين .
俯 俯خطوة لتحقيق النجاح .
俯 俯مراحل النجاح .

حقائب االدارة والقيادة والجودة

الفصل الخامس

النجاح

TANMYA 2016

133
00201004741126

info@tanmya.net
sales@tanmya.net

WWW.TANMYA.CO

اإلبداع االدارى
俯 俯مفهوم اإلبداع اإلداري .
俯 俯أهمية اإلبداع اإلداري .
俯 俯مجاالت اإلبداع اإلداري .
俯 俯مهارات اإلبداع اإلداري .
俯 俯كيف تكون مدير أو قائد مبدع .
俯 俯كيف أحقق االبداع يف مؤسستي .
俯 俯مقومات اإلبداع اإلداري .
俯 俯خصائص املدير املبدع .

حقائب االدارة والقيادة والجودة

TANMYA 2016
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الوحدة
التدريبية
الثالثة
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كيف تكتب خطة مشروعك
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

يومان تدريبيان

 82شريحة

 8ساعات تدريبية

 37صفحة
 54صفحة

جميــع القاديمــن ىلع بدء املشــا ريع
ا لخا صة

جميع الملفات قابلة للتعديل

حقائب االدارة والقيادة والجودة

كود الحقيبة

اسم
الحقيبة

محاور الحقيبة

TANMYA 2016

俯 俯تعلم مهارة وضع األهداف (. )SMART
俯 俯كيف تستخدم أداة . SWOT
俯 俯تعلم كيف تضع استراتيجية ملؤسستك .
俯 俯أهم األخطاء عند كتابة خطة العمل ؟
俯 俯كيف تختار فكرة مشروعك .
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الدولة
السعر

60

225

00201004741126

221

18

info@tanmya.net
sales@tanmya.net

23

23

WWW.TANMYA.CO

حقائب االدارة والقيادة والجودة

TANMYA 2016

136

محاور ورشة العمل

اوال

الغالف

تاسعا النظام واللوائح .

ثانيا

ملخص عن املشروع

عاشرا املوارد البشرية .

ثالثا

الفهرس أو جدول املحتويات

حادي اإلبداع .
عشرا

رابعا

خامسا

شرح املشروع

ثاني
عشرا

اإلدارة املالية .

التسويق

ثالث
عشرا

الدراسة املالية .

رابع
عشرا

الخاتمة .

سادسا الرؤية والرسالة والهوية .

سابعا النواحي التقنية .

ثامنا

خامس مرفقات .
عشرا

املقر .
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info@tanmya.net
sales@tanmya.net

WWW.TANMYA.CO

B-20

اسرار النجاح يف العمل االداري
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

ثالثة ايام تدريبية

 106شريحة

 9ساعات تدريبية

 80صفحة
 63صفحة

مــد ر ا ء ا إل د ا ر ا ت ا لعليــا و ا ملــد ر ا ء
ا لتنفيذ ييــن و ر ؤ ســا ء ا ال قســا م
و ا ملشــر فين و ا ملو ظفيــن

جميع الملفات قابلة للتعديل

حقائب االدارة والقيادة والجودة

كود الحقيبة

اسم
الحقيبة

محاور الحقيبة

TANMYA 2016

俯 俯اختبار هل أنت علي موعد مع النجاح الوظيفي؟
俯 俯مبادىء العمل االدارى .
俯 俯تمرين  -طرف واحد أم طرفان؟ .
俯 俯وسائل التغلب ىلع الفشل .
俯 俯نجاح بعد طول فشل .
俯 俯اختبار  -ما اسلوب عملك؟ .
俯 俯مفاتيح النجاح .
俯 俯مسيرة نجاح مايكل ِدل ،مؤسس شركة ديل .
俯 俯اختبار  -الى اى مدى انت طموح؟ .
俯 俯االبداع طريقك للنجاح فى العمل .
俯 俯أسباب النزاع الوظيفى .
俯 俯تمرين  -التعبير عن العضو الواحد يف الفريق .
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كود الحقيبة
B-19

138

اسم
الحقيبة

الشخصية االيجابية وصناعة النجاح فى بيئة العمل
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

ثالثة ايام تدريبية

 110شريحة

 9ساعات تدريبية

 91صفحة
 64صفحة

حقائب االدارة والقيادة والجودة

TANMYA 2016

كا فــة ا ملســتو يا ت ا إل د ا ر يــة ا لعليــا
و ا لو ســطى و ا إل شــر ا فية فــى
ا لقطا عيــن ا لحكو مــى و ا لخــا ص

جميع الملفات قابلة للتعديل

محاور الحقيبة
مفهوم االيجابية
俯 俯معنى اإليجابية .
俯 俯طرف واحد أم طرفان؟ (تمرين) .
俯 俯أهمية التفكير االيجابي يف بيئة العمل .
俯 俯نفايات نووية (تمرين) .
صفات الشخصية اإليجابية
俯 俯صفات الشخصية االيجابية .
俯 俯تمارين ىلع الشخصية االيجابية .
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تقنيات بناء الثقه بالنفس
俯 俯الصورة الذاتية .
俯 俯حب وتقدير الذات .
俯 俯الثقة فيما تملك ما دمت بالفعل تملكه .
俯 俯تقوية الشخصية واملعلومات .
俯 俯القدرة ىلع مواجهة املشكالت .
俯 俯املؤمن مرآة أخيه (تمرين) .

TANMYA 2016

俯 俯فهم وتحليل املوقف .
俯 俯العالقة بين الشخصية واملوقف اإليجابي .
俯 俯قوة جاذبية املوقف اإليجابي .
俯 俯هل يستطيع أحد مصادرة موقفك اإليجابي ؟ .
俯 俯الحاجة إلى تجديد املواقف .
俯 俯كيفية تعديل وتكييف املوقف .
俯 俯العالقة بين املوقف والعمل .
俯 俯ما موقفك من العمل مع أشخاص متعددي األعراق؟ .
俯 俯موقفك يحدد مدى نجاحك يف عملك .
俯 俯املوقف والقيادة يف العمل .
俯 俯كيف تتمكن من املحافظة ىلع موقفك اإليجابي؟ .
俯 俯تمارين ىلع الشخصية االيجابية .

حقائب االدارة والقيادة والجودة

خطوات صناعة الشخصية اإليجابية

تهيئة بيئة عمل ايجابية ومنتجة وناجحة

俯 俯تهيئة بيئة عمل ايجابية ومنتجة وناجحة .
俯 俯الثقة .
俯 俯املتعة يف مكان العمل الناجح .
俯 俯الفرصة يف بيئة العمل .
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俯 俯تعلم أن تحب عملك وتفوق فيه .
俯 俯قرر بدقة ما الذي تريد أن تفعله يف حياتك .
俯 俯ثابر وجاهد وقاتل حتى تحقق هدفك .
俯 俯التزم يف حياتك بالتعلم ما دمت حيا .
俯 俯استثمر وقتك بحكمة وذكاء .
俯 俯اتبع القادة والناجحين .
俯 俯كن صادقا أمينا .
俯 俯استعمل عبقريتك وإبداعك الفطري .
俯 俯تعامل مع كل من تقابل كما لو كان يساوي مليون دوالر .
俯 俯اعمل بأقصى قوتك وسوف تنجح .
إستراتيجيات التعامل مع ضغوط العمل
俯 俯املدخل الشخصى .
俯 俯املدخل التنظيمى .

حقائب االدارة والقيادة والجودة

TANMYA 2016

140

مفاتيح النجاح يف العمل
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مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

خمسة ايام تدريبية

 233شريحة

 25ساعات تدريبية

 282صفحة
 190صفحة

كا فــة ا ملســتو يا ت ا إل د ا ر يــة
ا لعليــا و ا لو ســطى و ا إل شــر ا فية
فــى ا ملنشــآ ت و ا ملنظمــا ت
ا لحكو ميــة و ا لخا صــة

جميع الملفات قابلة للتعديل

حقائب االدارة والقيادة والجودة

كود الحقيبة

اسم
الحقيبة

صناعة القائد وبناء فرق العمل

محاور الحقيبة

俯 俯مفهوم وحقائق علمية حول مفهوم وخصائص السلوك االنسانى .
俯 俯مدخل هام نحو تعزيز املسؤليات .
俯 俯العوامل التى يتوقف عليها تحقيق االنجازات العظيمة .
俯 俯الفرق بين االداء العادى واالداء املميز وطلباته .
الوحدة التدريبية الثانية
俯 俯املفاهيم الحديثة فى بناء وقيادة فرق العمل .
俯 俯السمات والخصائص الواجب توفرها فى قائد الفريق الناجح .
俯 俯كيفية زرع االنتماء والوالء الوظيفى لدى فريق العمل .
俯 俯بناء وقيادة فرق العمل بين القيادة والفاعلية .
俯 俯أوجة االختالف بين ادارة الفريق وقيادة الفريق .
俯 俯التعرف ىلع بعض النظريات الحديثة فى قيادة الفريق .
俯 俯طرق واساليب التحول من اسلوب القيادة بقوة السلطة الى اسلوب القيادة
بقوة التاثير ومقارنة النتائج بينهما .
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الوحدة التدريبية الثالثة
俯 俯كيفية اعداد وبناء فرق عمل فعالة .
俯 俯انواع فرق العمل واالسباب الحاكمة لكل نوع .

俯 俯القدرة ىلع تفجير الطاقات الكامنة لدى الفريق .
俯 俯االنتقال بالفريق من ثقافة املشاركة باالفكار الى االلتزام بالتفيذ .
俯 俯قيادة العمل الجماعى ومهارات التعامل مع االنماط املختلفة من املرؤسين .
俯 俯مهارات تقويم وتقييم اداء الفريق وتحليل فجوة االداء .
俯 俯مهارات تحفيز الفريق من خالل وضع سياسات تحفيز بناءة .
俯 俯نشر ثقافة االبداع واالبتكار فى فرق العمل .
الوحدة التدريبية الخامسة
俯 俯مفهوم ادارة الصرعات داخل الفريق وتحويلها الى ميزة تنافسية .
俯 俯مجموعة من القواعد والتوصيات الختامية لتطوير املمارسات املتبعة
فى اعداد وبناء فرق العمل واساليب قيادتها .
俯 俯نصائح فى تكوين فرق عمل فعالة

حقائب االدارة والقيادة والجودة

TANMYA 2016

الوحدة التدريبية الرابعة
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وكيف تكتب خطة استراتيجية

مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

خمسة ايام تدريبية

 201شريحة

 20ساعات تدريبية

 208صفحة
 123صفحة

أعضاء مجالس اإلدارات واملديرين التنفيذين
واألعضاء املنتدبين من القيادات اإلدارية
ونوابهم ومساعديهم واملشرفين يف
كافة منظمات األعمال وكذلك فى القطاع
الحكومى والخاص وأيضًا شاغلي الوظائف
اإلستشارية بكل أنواع املنشآت

جميع الملفات قابلة للتعديل

حقائب االدارة والقيادة والجودة

كود الحقيبة

اسم
الحقيبة

التخطيط االستراتيجى املؤسسى

يوجد ملزمة اختبارات  96صفحة
مقدمات اساسية

俯 俯استبيان للجهات التي ليس لديها
خطة استراتيجية مكتوبة .
俯 俯استبيان للجهات التي لديها خطة
استراتيجية مكتوبة .
俯 俯مفهوم اإلدارة اإلستراتيجية .
俯 俯ما معنى كلمة استراتيجة .
俯 俯أهمية اإلدارة اإلستراتيجية .
俯 俯ملاذا يجب علينا التخطيط
االستراتيجى؟ .
俯 俯ما هية أسلوب التخطيط؟ .
俯 俯ىلع ماذا يعتمد الفكر
االستراتيجي؟ .

俯 俯مفهوم التخطيط االستراتيجي .
俯 俯مالمح التخطيط االستراتيجى .
俯 俯فوائد ومبررات التخطيط
االستراتيجى
俯 俯مستويات التخطيط االستراتيجى .
俯 俯عملية التخطيط االستراتيجى .
俯 俯أساليب إعداد الخطط االستراتيجية .
俯 俯أنواع االستراتيجيات .
俯 俯تمرين جهاز الة الصحة .
俯 俯تمرين رحلة رقم . 101 WW
俯 俯تمرين التعبير عن العضو الواحد يف
الفريق .
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الوحدة
التدريبية
االولي

محاور الحقيبة

130

488

00201004741126

477

39

info@tanmya.net
sales@tanmya.net

50

49

WWW.TANMYA.CO

حقائب االدارة والقيادة والجودة

TANMYA 2016

144

الوحدة
التدريبية
الثانية

خطوات إعداد الخطة االستراتيجية

俯 俯التخطيط للتخطيط .
俯 俯استعراض القيم واملبادئ .
俯 俯تحديد الرؤية .
俯 俯تشكيل الرسالة (تحديد املهمة) .
俯 俯نموذج العمل االستراتيجي .
俯 俯تقييم األداء (دراسة الواقع )SWOT
خصائص األهداف الذكية ( SMART
. ) GOOLS
الوحدة
التدريبية
الثالثة

التخطيط االستراتيجى خطوة خطوة

俯 俯التخطيط للتخطيط .
俯 俯تحديد مدة الخطة االستراتيجة .
俯 俯استعراض القيم .
俯 俯الرؤية .
俯 俯تشكيل الرسالة .
俯 俯نموذج العمل االستراتيجى .
俯 俯تقييم االداء .
俯 俯تحليل الفجوات .

الوحدة
التدريبية
الرابعة

俯 俯تحليل الفجوات .
俯 俯وضع الخطط العملية وتوحيدها .
俯 俯الخطط البديلة .
俯 俯تنفيذ الخطة .
俯 俯تمرين مسابقة اللجان .
俯 俯تمرين الفصل . 703
俯 俯تمرين إدارة النقاش حول املفاهيم .

俯 俯توحيد خطط العمل ووضع الهيكل .
俯 俯الخطط البديلة .
俯 俯التنفيذ .
俯 俯مراقبة البيئة .
俯 俯اعتبارات التطبيق .
俯 俯تمرين طىء الورق .
俯 俯تمرين سرد القصص .
俯 俯تمرين مهارة الصندوق .

التخطيط االستراتيجى خطوة خطوة
—صعود وسقوط التخطيط
االستراتيجى .
—القصور فى التخطيط االستراتيجى .

00201004741126

—تمرين طرف واحد أم طرفان؟ .
—تمرين نفايات نووية .
—تمرين بيت العنكبوت .
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القيادة االدارية
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

خمسة ايام تدريبية

 341شريحة

 25ساعات تدريبية

 139صفحة

مدراء اإلدارات واألقســام والعاملون
املرشحون لشغل وظائف قيادية املراد
تأهيلهــم ملما رســة العمــل القيادي
يف الــوزارات والدوائــر الحكومية
و ا لقطا عــا ت ا لخا صــة .

 114صفحة
جميع الملفات قابلة للتعديل

حقائب االدارة والقيادة والجودة

كود الحقيبة

اسم
الحقيبة

محاور الحقيبة

TANMYA 2016

俯 俯مفهوم القيادة االدارية.
俯 俯أهمية القيادة االدارية.
俯 俯تصنيف القيادة.
俯 俯الفروق التسعة بين القائد واملدير.
俯 俯صفات القائد اإلداري.
俯 俯اختيار القادة اإلداريين واكتشافهم.
俯 俯املهام األساسية للقائد املدير.
俯 俯تمرين دائرة النحت.
俯 俯النظريات القيادية.
俯 俯القيادة االبداعية.
俯 俯تمرين أوراق مختلطة.
俯 俯التعامل الفعال مع ضغوط العمل.
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حقائب االدارة والقيادة والجودة

TANMYA 2016

146

俯 俯القدرة ىلع التخطيط.
俯 俯إجادة التعامل مع اآلخرين «مهارات االتصال».
俯 俯مهارات الحوار وإدارة النقاش.
俯 俯فن إدارة الوقت.
俯 俯تشكيل وإدارة الفريق الجماعي.
俯 俯إدارة االجتماعات.
俯 俯حل املشكالت واتخاذ القرارات.
俯 俯ادارة الخالف.
俯 俯املراحل األربع إلدارة الجودة الشاملة.
俯 俯العادات السبع للقادة اإلداريين كما يراها ستيفن كويف.
俯 俯الوصايا العجيبة.
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B-15

االدارة الحديثة واالمتياز االدارى
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

خمسة ايام تدريبية

 278شريحة

 25ساعات تدريبية

 245صفحة
 139صفحة

مدراء اإلدارات العليا واملدراء التنفيذيين
ورؤساء االقسام واملشرفين واملوظفين

جميع الملفات قابلة للتعديل

حقائب االدارة والقيادة والجودة

كود الحقيبة

اسم
الحقيبة

محاور الحقيبة

TANMYA 2016

俯 俯تمرين لكسر الحواجز .
俯 俯مدخل الى االدارة الحديثة .
俯 俯الجودة االدارية .
俯 俯تمرين اختيار مقر املؤتمر .
俯 俯مقدمة عن االمتياز االدارى .
俯 俯تمرين التعبير عن العضو الواحد يف الفريق .
俯 俯قواعد اساسية فى االدارة .
俯 俯لغز املنطاد .
俯 俯ادارة االداء املتميز .
俯 俯تمرين مسابقة اللجان .
俯 俯التخطيط طريقك لالمتياز االدارى .
俯 俯تمرين جهاز الة الصحة .
俯 俯اجعل وقتك متميزًا .
俯 俯املديرون .

147

الدولة
السعر

150

563

00201004741126

551

45

info@tanmya.net
sales@tanmya.net

58

57

WWW.TANMYA.CO

حقائب االدارة والقيادة والجودة

TANMYA 2016

148

俯 俯كيف تدير االجتماع بتميز
俯 俯مهارة الصندوق .
俯 俯تمرين (انقاذ) .
俯 俯اسرار القيادة الناجحة .
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B-14

القيادة بنجاح وادارة التغيير
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

خمسة ايام تدريبية

 243شريحة

 25ساعات تدريبية

 187صفحة

مــدراء اإلدارات واألقســام والعاملون
املر شــحو ن لشــغل و ظا ئــف قيا د يــة
واملوظفين والباحثين عن تطوير املنظمات
ومهارات العمل اإلداري

جميع الملفات قابلة للتعديل

محاور الحقيبة

TANMYA 2016

الوحدة التدريبية االولي

 126صفحة

俯 俯هل استطيع ان اصبح قائدا ناجحا بالفعل .
俯 俯كيف اصبح قائدا ناجحا .
俯 俯انماط القادة .
俯 俯سمات القائد الناجح .
俯 俯طريقك الى اتخاذ قرار فعال .
俯 俯كيف استطيع تحفيز االشخاص .
俯 俯كيف تحفز ذاتك كقائد؟؟؟ .
الوحدة التدريبية الثانية
俯 俯مدخل الى التغيير .
俯 俯املدخل املنظومى وادارة التغيير .
俯 俯قيادة التغيير .
俯 俯مقاومة التغيير .
俯 俯فرق عمل فعالة .
俯 俯النظريات العاملية املنظمة للتغيير .
俯 俯استراتيجات التغيير املؤسسى .
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كود الحقيبة

اسم
الحقيبة
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كود الحقيبة
B-13

150

اسم
الحقيبة

التخطيط والتنظيم والرقابة
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

يومان تدريبيان

 74شريحة

 8ساعات تدريبية

 66صفحة
 45صفحة

حقائب االدارة والقيادة والجودة

TANMYA 2016

مديــري اإلدارة والعاملين يف
مجــاالت التخطيط والتنظيم
والرقابة

جميع الملفات قابلة للتعديل

محاور الحقيبة
الوحدة
التدريبية
االولي

التخطيط
俯 俯العملية االدارية وموقع عملية التخطيط منها .
俯 俯مفهوم التخطيط وأهميته .
俯 俯مراحل عملية التخطيط .
俯 俯أنواع التخطيط .
俯 俯واصفات التخطيط فى أنظمة العمل .
俯 俯إعداد خطة العمول وتنفيذها .
俯 俯تعلم مهارات وضع االهداف . smart
俯 俯تعلم كيف تضع استراتيجية ملؤسستك ؟ .
俯 俯كيفية استخدام أداة . SWOT
俯 俯أهم األخطاء عند كتابة خطة العمل ؟
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الوحدة
التدريبية
الثانية

التنظيم والرقابة
أوال

التنظـيم :مبادئه وأسسه وأنواعه

ثانيًا

الرقابة

俯 俯تعريف الرقابة .
俯 俯أو ً
ال :فوائد الرقابة للمنظمة .
俯 俯ثانيًا :فوائد الرقابة لألفراد .
俯 俯خطوات الرقابة اإلدارية .
俯 俯معايير التصنيف .

TANMYA 2016

俯 俯مقدمة .
俯 俯تعريف التنظيم .
俯 俯طبيعة التنظيم .
俯 俯أهمية التنظيم .
俯 俯خطوات التنظيم .
俯 俯مبادئ واسس التنظيم .
俯 俯انواع التنظيم .
俯 俯نظريات التنظيم .
俯 俯الهيكل التنظيمي .
			
俯 俯كيفية رسم الهيكل
التنظيمي
俯 俯انواع الهياكل التنظيمية .

俯 俯انواع الهياكل التنظيمية
املعاصرة .
俯 俯تعريف النظام .
俯 俯انواع النظم .
俯 俯تعريف املنظمة .
俯 俯أهمية املنظمة .
俯 俯خصائص املنظمة .
俯 俯مراحل نمو املنظمة .
俯 俯تعريف تطوير املنظمة .
俯 俯اهداف تطوير املنظمة .
俯 俯مراحل تطوير املنظمة .

حقائب االدارة والقيادة والجودة

B-14
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كود الحقيبة
B-12

152

اسم
الحقيبة

ادارة االجتماعات
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

ثالثة ايام تدريبية

 135شريحة

 9ساعات تدريبية

 36صفحة

حقائب االدارة والقيادة والجودة

TANMYA 2016

أ عضــا ء ا إل د ا ر ة ا لعليــا و كذ لــك ا ال د ا ر ة
ا لو ســطى مثــل مد يــر ى ا إل د ا ر ا ت
و ر ؤ ســا ء ا ال قســا م و من فــى مســتو ا هم
ا لو ظيفــى و ا ملر شــحين لتو لــى تلــك
ا لو ظا ئــف و كذ لــك مــن تــر ى ا ملنظمــة
أ هميــة حضــو ر ه

 28صفحة
جميع الملفات قابلة للتعديل

محاور الحقيبة
俯 俯مراحل إدارة االجتماعات .
• املرحلة األولى  :مرحلة ما قبل انعقاد االجتماع .
• املرحلة الثانية  :مرحلة أثناء االنعقاد االجتماع .
• املرحلة الثالثة  :مرحلة ما بعد االنعقاد .
俯 俯التخطيط لالجتماع  000ملاذا؟ .
俯 俯التخطيط مسئولية من ؟؟ .
俯 俯تهيئة املناخ الالزم لجعل االجتماع فعال .
俯 俯سمات املناخ الصحي لالجتماع .
俯 俯العوامل التي تجعل مناخ االجتماع صحيا .
俯 俯النتائج املترتبة ىلع املناخ الصحي .
俯 俯إدارة وقت االجتماع ( :تمرين) .
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حقائب االدارة والقيادة والجودة

TANMYA 2016

俯俯أدوار املشاركين يف االجتماع
• أو ً
ال -دور رئيس االجتماع .
• ثانيًا -دور السكرتير خالل مراحل االجتماعات .
• ثالثًا -دور العضو  (:كيف تكون مشاركا منتجًا؟) .
俯俯املهارات الالزمة لالجتماعات الفعالة .
俯俯فن التعامل مع األنماط .
• العضو الثرثار .
• العضو الهاديء (الصامت) .
• العضو املتعالي (املغرور) .
• العضو املعترض (املتعصب لرأيه) .
• العضو اإليجابي (العقالني) .
• العضو الروتيني (التقليدي) .
• العضو املتردد .
• العضو مشاغب .
• العضو الحساس.
俯俯فن التعامل مع مشكالت االجتماع
• خروج عضو عن املوضوع .
• خروج القائد عن املوضوع .
• الحوار الجانبي بين األعضاء .
• انصراف انتباه األعضاء .
• الجدال بين األعضاء .
• سيطرة أحد األعضاء أو بعضهم ىلع النقاش .
• توتر األعصاب .
• عزوف األعضاء عن املشاركة .
• املواجهة بين أطراف االجتماع .
俯俯فن صناعة القرار
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حقائب االدارة والقيادة والجودة

TANMYA 2016

154

俯俯آلية صنع القرار
• تقييم املوقف .
• توليد البدائل .
• املفاضلة بين البدائل .
• ترجيح البديل األفضل .
• وضع آلية التنفيذ .
• املتابعة والتصحيح .
• املسئولية .
俯 俯توصيات عامة لصناعة قرارات ناجحة .
俯 俯التفكير أهم من التصويت .
俯 俯الخروج من ضيق النزعات الشخصية .
俯 俯إشراك اآلخرين يف صناعة القرار .
俯 俯ادرس ما تجهل وال تكتفي بما تعلم .
俯 俯ال تقرر لغيرك وال تدع غيرك يقرر لك .
俯 俯اختبار (يبين مدى االستفادة من الدورة) .
俯 俯سمات املناخ الصحي لالجتماع .
俯 俯العوامل التي تجعل مناخ االجتماع صحيا .
俯 俯النتائج املترتبة ىلع املناخ الصحي .
俯 俯إدارة وقت االجتماع ( :تمرين) .
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B-11

مهارات التخطيط
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

يومان تدريبين

 86شريحة

 8ساعات تدريبية

 128صفحة

أعضــاء مجالــس اإلدارات واملديرين
التنفيذيــن واألعضــاء املنتدبيــن من
القيادات اإلدارية ونوابهم ومســاعديهم
يف كافة منظمات األعمال وكذلك فى
القطــاع الحكومــى والخاص

 60صفحة
جميع الملفات قابلة للتعديل

حقائب االدارة والقيادة والجودة

كود الحقيبة

اسم
الحقيبة

محاور الحقيبة

TANMYA 2016

الجزء
االول

نظري
俯 俯مهارة صياغة االهداف .
俯 俯معايير الرؤية والرسالة .
俯 俯ملاذا نخطط . SWOT
俯 俯كيفية بناء فرق العمل .
俯 俯مراحل عملية التخطيط .
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俯 俯تمرين اختيار مقر املؤتمر .
俯 俯تمرين جهاز الة الصحة .
俯 俯رحلة رقم . 101 WW
俯 俯تمرين مسابقة اللجان .
俯 俯تمرين يوضح سلوك الفرد يف فريق العمل .
俯 俯تمرين يوضح دور الفرد يف التفاعل بين الجماعات املختلفة .
俯 俯لعبة املنطاد .
俯 俯تمرين الفصل . 703
俯 俯تمرين . disk
俯 俯تمرين طىء الورق .
俯 俯تمرين سرد القصص .

حقائب االدارة والقيادة والجودة

TANMYA 2016
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عملي
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B-10

االبداع االدارى
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

يومان تدريبين

 75شريحة

 8ساعات تدريبية

 66صفحة

جميع املستويات اإلدارية خصوصًا شاغلي
املناصــب القياديــة يف القطاعيــن العام
والخــاص  ,والقائمين ىلع أعمال التخطيط
اإلدارى ضمن املســتويات اإلدارية الثالث
(القيادية – الوســطى – اإلشــرافية)

 53صفحة
جميع الملفات قابلة للتعديل

حقائب االدارة والقيادة والجودة

كود الحقيبة

اسم
الحقيبة

محاور الحقيبة

TANMYA 2016

الوحدة التدريبية االولي
俯 俯مفهوم اإلبداع .
俯 俯دوافع اإلبداع .
俯 俯كيف تتم عملية اإلبداع؟ .
俯 俯شروط اإلبداع .
俯 俯نظريات اإلبداع .
俯 俯خصائص و سمات الشخصية املبدعة .
俯 俯مستويات اإلبداع .
俯 俯أسباب تبني اإلبداع يف املنظمات .
俯 俯معوقات اإلبداع يف املنظمات .
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俯 俯مفهوم اإلبداع اإلداري .
俯 俯أهمية اإلبداع اإلداري .
俯 俯مجاالت اإلبداع اإلداري .
俯 俯مهارات اإلبداع اإلداري .
俯 俯كيف تكون مدير أو قائد مبدع .
俯 俯كيف أحقق االبداع يف مؤسستي .
俯 俯مقومات اإلبداع اإلداري .
俯 俯خصائص املدير املبدع
الوحدة التدريبية الثالثة
俯 俯عالقة اإلبداع بالقيادة .
俯 俯خصائص اإلبداع يف العمل القيادي .
俯 俯سمات القيادة اإلبداعية .
俯 俯فوائد اإلبداع اإلداري للمؤسسات .
俯 俯معوقات اإلبداع اإلداري .
俯 俯عالقة اإلبداع باإلداريين .

حقائب االدارة والقيادة والجودة

TANMYA 2016
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الوحدة التدريبية الثانية
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B-9

مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

 122شريحة

أربعة أيام تدريبية
 12ساعات تدريبية
كا فــة ا ملســتو يا ت ا إل د ا ر يــة
العليا والوســطى واإلشــرافية
يف القطاعين الحكومي والخاص

 86صفحة
جميع الملفات قابلة للتعديل

محاور الحقيبة
السلوك الوظيفى

TANMYA 2016

الوحدة
التدريبية
االولي

 11صفحة

俯 俯االختبار القبلي
俯 俯مفهوم السلوك .
俯 俯خصائص السلوك االنسانى .
俯 俯املكونات االساسية لسلوك االفراد .
俯 俯مبادئ السلوك االنسانى العامة .
俯 俯مقومات ومتغيرات السلوك .
俯 俯مؤثرات السلوك االنسانى .
俯 俯انواع السلوك االنسانى العامة .
俯 俯السلوك الوظيفى .
俯 俯مفهوم السلوك الوظيفى .
俯 俯تعريف السلوك الوظيفى .
俯 俯أهمية دراسة السلوك الوظيفى .
俯 俯الهدف من دراسة السلوك الوظيفى .
俯 俯متطلبات وظيفة وسلوكيه .
俯 俯سلوكيات االفراد داخل منشأة ( قطاعات ) العمل.
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كود الحقيبة

اسم
الحقيبة

أخالقيات العمل
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الوحدة
التدريبية
الثانية

الشخصية االنسانية

الوحدة
التدريبية
الثالثة

أخالقيات العمل

俯 俯تعريف أخالقيات العمل .
俯 俯مفهوم أخالقيات العمل .
俯 俯االخالق اإليجابية .
俯 俯األخالق السلبية للموظف .
الوحدة
التدريبية
الرابعة

أخالقيات العمل

俯 俯عوامل النجاح وعادات العمل الناجح .
俯 俯صفات الناجحين .

حقائب االدارة والقيادة والجودة

TANMYA 2016

俯 俯الشخصية االنسانية .
俯 俯مفهوم الشخصية االنسانية .
俯 俯تعريف الشخصية االنسانية .
俯 俯مكونات الشخصية االنسانية .
俯 俯سمات الشخصية االنسانية .
俯 俯انواع الشخصيات االنسانية .
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حقائب االدارة والقيادة والجودة

الوحدة
التدريبية
الخامسة

االتصال الفعال

俯 俯ماهية االتصال .
俯 俯أهمية االتصال .
俯 俯عناصر االتصال .
俯 俯عناصر االتصال الفعال .
俯 俯العوامل املؤثرة فى االتصال .
俯 俯عوائق وصول املعنى .
俯 俯أساليب عملية االتصال .

TANMYA 2016

الوحدة
التدريبية
السادسة

الحوار واالصغاء االيجابى

俯 俯مهارة الحوار .
俯 俯أصول الحوار .
俯 俯نصائح لتحسين مهارة الحوار .
俯 俯أدب الحوار .
俯 俯اإلصغاء اإليجابى .
俯 俯أفكار لتحسين مهارات االصغاء الفعال .
俯 俯االنصات ىلع كل املستويات .
俯 俯االختبار البعدي
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كود الحقيبة
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162

اسم
الحقيبة

التخطيط االدارى وتحديد االهداف
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

يومان تدريبين

 112شريحة

 8ساعات تدريبية

 45صفحة
 35صفحة

مد يــر ي ا إل د ا ر ة و ا لعا مليــن
يف مجــا ال ت ا لتخطيــط

حقائب االدارة والقيادة والجودة

TANMYA 2016

جميع الملفات قابلة للتعديل
محاور الحقيبة
俯俯تعريف التخطيط .
俯俯الخطوات العملية للتخطيط :
• التعرف ىلع املشكلة .
• وضع األهداف .
• تحليل املشكلة .
• تقرير أفضل الحلول .
• وضع برنامج للتحرك وبرامج بديلة مع تحديد املوعد .
• تقرير التوضيحات والتوقعات .
• الحصول ىلع موافقة الرئيس إن كان ذلك ضروريًا .
• وضع الخطة موضع التنفيذ .
• املتابعة .
俯俯نظم املعلومات اإلدارية:
• نظم املعلومات اإلدارية ووظيفة التخطيط .
• تتم عملية التخطيط من خالل خمس خطوات .

الدولة
السعر
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حقائب االدارة والقيادة والجودة

TANMYA 2016

俯俯مشاكل فى التخطيط :
• صعوبات التخطيط .
• معرفة أسباب اإلنحراف يف التخطيط .
俯俯التخطيط اإلستراتيجي :
• مفهوم اإلستراتيجية .
• العوامل املهمة يف تحديد اإلستراتجية .
• الالتأكد واإلجتهاد .
• مكونات أو مجاالت إستراتيجية املنشأة .
• خطوات إتخاذ القرارات اإلستراتيجية .
• مستويات اإلستراتيجية .
• وحدة األعمال اإلستراتيجية .
俯俯التخطيط الناجح :
• خصائص التخطيط الجيد الناجح .
• مواصفات التخطيط الفعال .
• عشر خطوات لعمل خطة إستراتيجية .
• احدى عشر صفة للتخطيط الفعال .
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اسم
الحقيبة

حل املشكالت واتخاذ القرار
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

ثالثة ايام تدريبية

 132شريحة

 9ساعات تدريبية

 102صفحة

حقائب االدارة والقيادة والجودة

TANMYA 2016

شــا غلي ا لو ظا ئــف ا لقيا د يــة فــى
املســتويات اإلدا ريــة العليا والوســطى
واإلشــرافية أ و ا ملر شــحين لهــا ممــن
تــر ى منظما تهــم ضــر و ر ة حضــو ر هــذ ا
ا لبر نا مــج

 67صفحة
جميع الملفات قابلة للتعديل

محاور الحقيبة
الوحدة
التدريبية
االولي

املشكالت اإلدارية
俯 俯تمرين – كسر الحواجز .
俯 俯تعريف املشكلة .
俯 俯أنواع املشكالت .
俯 俯أسباب وقوع املشكلة .
俯 俯التشابك العشوائي لاليدي (تمرين) .
俯 俯األساليب املتبعة للتعامل مع املشكالت .
俯 俯الكيس (تمرين) .

الدولة
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俯 俯مفهوم حل املشكالت .
俯 俯الحل الجماعي للمشكالت .
俯 俯أهمية املعلومات لحل املشكالت .
俯 俯خطوات حل املشكلة .
俯 俯نفايات نووية (تمرين) .
俯 俯نصائح مهمة لحل املشكالت اإلدارية .
俯 俯هل وجود املشكلة يعد مشكلة ؟! .
俯 俯خصائص الخبرة يف حل املشكالت .
俯 俯تعلم مهارة حل املشكالت .
俯 俯أسباب الفشل يف حل املشكالت .
俯 俯توزيع األدوار (تمرين) .
عملية اتخاذ القرارات
俯 俯مفهوم القرار .
俯 俯أنواع القرارات اإلدارية .
俯 俯مستويات املشاركة يف صنع القرارات .
俯 俯مراحل اتخاذ القرار .
俯 俯أصناف املتخذين للقرارات .
俯 俯بيت العنكبوت (تمرين) .
俯 俯العوامل التي تؤثر يف اتخاذ القرار .
俯 俯أخطاء شائعة يف تحليل املشكالت واتخاذ القرارات .
俯 俯عوامل نجاح القرارات .
俯 俯لعبة املنطاد (تمرين) .

TANMYA 2016

الوحدة
التدريبية
الثالثة

حقائب االدارة والقيادة والجودة

الوحدة
التدريبية
الثانية

حل املشكالت
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اسم
الحقيبة

ضغوط العمل واثرها علي االداء
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

يومان تدريبيان

 93شريحة

 8ساعات تدريبية

 49صفحة

حقائب االدارة والقيادة والجودة

TANMYA 2016

شــا غلي ا لو ظا ئــف ا لقيا د يــة فــى
املســتويات اإلدا ريــة العليا والوســطى
واإلشــرافية أ و ا ملر شــحين لهــا ممــن
تــر ى منظما تهــم ضــر و ر ة حضــو ر هــذ ا
ا لبر نا مــج

 38صفحة
جميع الملفات قابلة للتعديل

محاور الحقيبة
مفهوم ضغوط العمل .

تعريف الهنداوي لضغوط العمل .

تعريف فوزي فائق لضغوط العمل .

الضغوط التنظيمية .

وقفة مع النفس .

الدولة
السعر
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اآلثار املترتبة ىلع الضغوط ويمكننا
تصنيف نتائج وآثار الضغوط كما يلي
•اآلثار والنتائج املتعلقة باألفراد أنفسهم .
•اآلثار والنتائج التنظيمية للضغوط .

حقائب االدارة والقيادة والجودة

امثلة للضغوط يف العمل .

مصادر الضغوط

TANMYA 2016

俯俯مصادر الضغوط تتمثل يف االتي
•مصادر تنظيمية
•مصادر فردية
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مهارات إدارة الصراعات

ما هي أنواع الصراعات؟
•الصراع الوظيفي املحمود

االداء الوظيفي
•مفهوم األداء الوظيفي .
•عناصر أداء العمل .

حقائب االدارة والقيادة والجودة

TANMYA 2016

•الصراع الغير الوظيفي الهادم
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مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

يومان تدريبيين

 105شريحة

 15ساعات تدريبية

 34صفحة

لكل من يتطلب عمله إعداد وكتابة
التقارير  ,من كل املستويات االدارية
الوسطىواإلشرافية,وبصفةخاصة
مديرى اإلدارات ورؤساء األقسام
واملرشحين لتولى تلك املناصب

 27صفحة
جميع الملفات قابلة للتعديل

حقائب االدارة والقيادة والجودة

كود الحقيبة

اسم
الحقيبة

كتابة التقارير االدارية

محاور الحقيبة

TANMYA 2016

俯俯تعريف االتصال .
俯俯أنواع االتصال .
俯俯وظائف االتصال .
俯俯أهمية االتصال .
俯俯أقسام االتصال .
俯俯مهارات االتصال اإلداري -االتصال املكتوب .
俯俯مميزات االتصال املكتوب .
俯俯تعريف التقرير .
俯俯أهمية التقارير .
俯俯ومن بين العوامل التي عظمت أهمية التقارير .
俯俯أهداف التقرير .
俯俯معاونه اإلدارة يف أداء وظائفها املختلفة .
俯俯فوائد استعمال التقارير .
俯俯أنواع التقارير:
• حسب موضوعاتها .
• أنواع التقارير حسب درجة شكليتها رسمية أو غير رسمية .
• أنواع التقارير حسب الصورة التي تخرج عليها ومنها .
• أنواع التقارير حسب الجهة الصادرة إليها ومنها .
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حقائب االدارة والقيادة والجودة

TANMYA 2016

170

俯俯تقسيم التقارير إلى أنواع أخرى :
• أوال :من ناحية الزمن .
• ثانيًا :من ناحية الهدف .
• ثالثًا :من ناحية املحتوى .
• رابعًا :من ناحية الشكل .
• خامسًا :من ناحية التوجيه .
俯俯خصائص التقرير الجيد .
• مواصفات التقرير الجيد :
• البعد الزماني .
• الشمولية واالرتباط باملوضوع .
• الدقة وصحة البيانات .
• مناسبة الحجم .
• القدرة ىلع اإلقناع .
• أسلوب العرض .
• املوضوعية .
俯俯املهارة يف كتابة التقارير .
俯俯الهيكل العام للتقرير .
俯俯و تمر عملية إعداد وكتابة التقارير بخمس مراحل:
• مرحلة اإلعداد .
• مرحلة التنظيم و البناء الهيكلي .
• مرحلة الكتابه .
• مرحلة املراجعة .
• مرحلة الطباعة ،واإلخراج العام للتقرير .
俯俯دورة حياة البيانات .
俯俯التقارير وعالقتها بالبيانات .
俯俯مراحل إعداد التقرير .
俯俯خطوات كتابة التقرير .
俯俯عشر نصائح ليكون تقريرك فعا َ
ال .
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حقائب االدارة والقيادة والجودة

TANMYA 2016

俯俯الرسائل .
俯俯العوامل املساعدة يف وضوح هدف ومعنى الرسالة .
俯俯اجزاء الرسالة :
• التاريخ .
• اإلشارة ( الرقم) .
• عنوان املرسل إليه .
• التحية اإلفتتاحية .
• عنوان موضوع الرسالة .
• محتوى الرسالة .
• التوقيع .
• نسخة أصحاب العالقة .
• املرفقات .
俯俯انواع الرسائل .
俯俯املذكرات الداخلية .
俯俯الفارق بين املذكرة والرسالة .
俯俯الهدف الرئيسي للمذكرة .
俯俯املذكرة .
俯俯كتابة املذكرة .
俯俯أخطاء لغوية .
俯俯مثال ىلع الوضوح .
俯俯عشر نصائح ليكون رسالتك فعالة .
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اسم
الحقيبة

االتصال االدارى الفعال
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

يومان تدريبيان

 102شريحة

 8ساعات تدريبية

 48صفحة

حقائب االدارة والقيادة والجودة

TANMYA 2016

مديري اإلدارات ورؤســاء األقسام
مــن ذوى املســئوليات اإلدارية
واإلشــرافية والتنفيذيــة وكذلك
من فــى مســتواهم الوظيفي
واملرشــحين لتولــى تلــك املناصب

 38صفحة
جميع الملفات قابلة للتعديل

محاور الحقيبة

俯俯ما هو االتصال؟ .
俯俯مراحل تطور االتصال .
俯俯مبادئ االتصال األساسية .
俯俯أهمية االتصال الفعال .
俯俯املدير الناجح واالتصال الفعال .
俯俯مهارات االتصال الفعال .
俯俯تنمية مهارات االتصال .
俯俯أنواع االتصال :
• أوال  :نوع االتصال من حيث اللغة املستخدمة .
• ثانيا  :نوع االتصال من حيث حجم املشاركين يف العملية االتصالية .
俯俯نماذج االتصال .
俯俯مكونات االتصال .
املرسل أو املصدر .
俯俯
ِ
俯俯ترجمة وتسجيل الرسالة يف شكل مفهوم .
俯俯عوامل فعالية املصدر .
俯俯عوامل فعالية الرسالة .
俯俯عوامل فعالية الوسائل اإلعالمية .

الدولة
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حقائب االدارة والقيادة والجودة

TANMYA 2016

俯俯عوامل فعالية املتلقي .
俯俯خطوات عملية االتصال .
俯俯وسيلة االتصال .
俯俯اتجاهات االتصال .
俯俯وسائل االتصال .
俯俯تصنيف االتصال :
• االتصال إلى أسفل .
• االتصال إلى أىلع .
• االتصال الشفهي .
• االتصال الكتابي .
俯俯عناصر االتصال الفعال .
俯俯مهارات خاصة يف االتصال الفعال .
俯俯مهارات الحديث .
俯俯مهارات كتابية .
俯俯مهارات اإلصغاء .
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اسم
الحقيبة

الوالء والرضا الوظيفي
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

خمسة ايام تدريبية

 181شريحة

 20ساعة تدريبية

 75صفحة
 66صفحة

مو ظفين

حقائب االدارة والقيادة والجودة

TANMYA 2016

جميع الملفات قابلة للتعديل

الوحدة
التدريبية
االولي

الوحدة
التدريبية
الثانية

محاور الحقيبة
سلوك الرضا الوظيفي
俯 俯أو ً
ال :مفهوم الرضا الوظيفي .
俯 俯ثانيا :أهمية الرضا الوظيفي .
俯 俯ثالثا :خصائص الرضا الوظيفي .
俯 俯رابعًا :عوامل الرضا الوظيفي .
االنتماء التنظيمي
俯 俯او ً
ال  :االنتماء التنظيمي
俯 俯ثانيًا  :سلوك الوالء التنظيمى .
俯 俯ثالثًا  :كيف تصنع املنظمة الوالء يف أنفس العاملين ؟
俯 俯رابعاً  :ومن أهم املجاالت التي يمكن للمنظمة أستثمارها يف طاقاتها البشرية
لتعزيز حالة الوالء .
俯 俯خامسًا  :وتسعى املنظمة بتوطيد أواصر الوالء يف نفوس العاملين معها
بواسطة برامج مدروسة ومخططة وذلك ألنها عندما تفقد الوالء عند العاملين
فإنها ستفقد أمورًا عديدة .
俯 俯سادسًا  :ويرتبط بالوالء عدة عوامل أخرى مشجعة لتقوية أواصره .
俯 俯سابعًا  :كما يظهر والء العاملين للمنظمة من خالل عدة مظاهر .
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俯 俯إدارة الصراع التنظيمي .
俯 俯الثقافة التنظيمية :
• أو ً
ال :مفهوم الثقافة التنظيمية .
• ثانيًا :أهمية وجود الثقافة التنظيمية للمنظمة .
• ثالثًا :خصائص الثقافة التنظيمية .
• رابعًا :عناصر الثقافة التنظيمية .
• خامسًا :أنواع الثقافة التنظيمية .
• سادسًا :بعض السمات ملستوي فاعلية الثقافة التنظيمية السائدة
يف املنظمة .
• سابعًا :محددات الثقافة التنظيمية .
• ثامنا :الثقافات الرئيسة والثقافات الفرعية .
• تاسعا :الثقافة والفاعلية التنظيمية .
• عاشرا :الثقافة التنظيمية مكملة لعنصر الرسمية وليست بدي ً
ال 		
عنها.
• الحادى عشر :آليات خلق الثقافة واملحافظة عليها .
• الثانى عشر :إدارة الثقافات .
• الثالث عشرً :العوامل التي تساعد يف تغيير الثقافة التنظيمية .
• رابع عشر :الثقافات التنظيمية  ،والثمتيالت االجتماعية .

حقائب االدارة والقيادة والجودة

الوحدة
التدريبية
الثانية

الصراع التنظيمي
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حقائب االدارة والقيادة والجودة
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176

الوحدة
التدريبية
الثانية

الوحدة
التدريبية
الثالثة

املنظمة املتعلمة
俯俯املنظمة املتعلمة .
俯俯أهمية التعليم :
• أهمية التعلم .
• او ً
ال  :التعلم أالبتكاري .
• ثانيًا  :التعلم السريع .
• ثالثًا  :تصنيف التعلم .
• رابعًا  :املنظمة املتعلمة .: Learning Organization
• خامسًا  :مفهوم املنظمة املتعلمة .
• سادسًا  :التعلم االجتماعي .
• سابعًا  :مفارقة التعلم واالبتكار .
• ثامنًا  :القيمة التنافسية والتعلم .
الحافز اإلنساني
俯俯او ً
ال  :الحافز اإلنساني .
俯俯ثانيًا :وعندما يكون نظام التحفيز ذو مستوى جيد وعملي فإنه سيحقق العوائد
التالية بشكل عام .
俯俯ثالثًا  :التفسير النفسي لتأثير الحافز ىلع العاملين .
俯俯رابعًا  :شروط الحافز الجيد .
俯俯خامسًا  :وتتنوع الحوافز وتنقسم الى عدة أنواع معتمدة ىلع عدة مفاهيم
لتستند عليها
俯俯سلوك الدافعية :
• أو ً
ال  :سلوك الدافعية .
• ثانيًا  :عالقة الحاجة بالدوافع .
• ثالثًا  :أشكال السلوك الدافعي .
• رابعًا  :مشاكل عملية الدافعية .
• خامسًا  :أنواع الدوافع .
• سابعًا  :خصائص لسلوك املواطنة التنظيمى منها .
• ثامنًا  :سلوك اإللتزام التنظيمى .
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مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

 187شريحة

خمسة ايام تدريبية
 15ساعات تدريبية

 12صفحة

أعضاء اإلدارة العليا يف منظمات
األعمال وصانعي ومتخذي القرارات
اإلستراتيجية باملنظمة

 97صفحة
جميع الملفات قابلة للتعديل

حقائب االدارة والقيادة والجودة

كود الحقيبة

اسم
الحقيبة

ادارة الكوارث واالزمات

محاور الحقيبة

TANMYA 2016

ادارة املخاطر
俯 俯مقدمة عن إدارة املخاطر .
俯 俯تعريف املخاطر .
俯 俯تعريف إدارة املخاطر .
俯 俯أهداف إدارة املخاطر .
俯 俯خطوات إدارة املخاطر .
俯 俯محددات إدارة املخاطر .
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俯 俯مقدمة عن األزمات .
俯 俯مفهوم األزمة .
俯 俯خصائص األزمة .
俯 俯مراحل تطور األزمة .
俯 俯أسباب نشوء األزمة .
俯 俯أنواع األزمات .
俯 俯مفهوم إدارة األزمات .
俯 俯مقومات إدارة األزمات .
俯 俯مراحل إدارة األزمات .
俯 俯وسائل تحسين قدرة املجتمع أو الكيان اإلداري .
俯 俯يف إدارة األزمات .
俯 俯معوقات عمل إدارة األزمة .
俯 俯ورشة عمل .
俯 俯نموذج إدارة األزمة .
俯 俯نماذج من إدارة األزمات يف املمارسة العملية .

حقائب االدارة والقيادة والجودة

TANMYA 2016

178

ادارة االزمات
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مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

يومان تدريبيين

 69شريحة

 6ساعات تدريبية

 14صفحة
 13صفحة

املوظفين االداريين وموظفي العالقات والسكرتارية.
مدراء املكاتب وموظفي الدائرة االدارية.

موفظفي املبيعات والتسويق.

جميع العاملين الذين لهم اتصال او احتكاك بالعمالء

و الذين يتطلب عملهم التعامل مع الجمهور الداخلي

جميع الملفات قابلة للتعديل

و الخارجي.

حقائب االدارة والقيادة والجودة

كود الحقيبة

اسم
الحقيبة

كيف تتعامل مع الجمهور

محاور الحقيبة

TANMYA 2016

املداخل السهلة إلى العقول والقلوب

俯 俯االحترام والتقدير .
俯 俯التسامح والبحث عن العذر .
俯 俯افهم وجهة نظر الشخص اآلخر .
俯 俯ابحث عن العوامل املشتركة .
俯 俯اإلعجاب والثناء الصادق .
俯 俯خاطب الدوافع النبيلة .
俯 俯احفظ أسماء من تقابلهم .
俯 俯حافظ ىلع االبتسامة .
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حقائب االدارة والقيادة والجودة

TANMYA 2016

180

مهارات فن الخدمة والتعامل مع العمالء

俯 俯اإلستقبال .
俯 俯املظهر .
俯 俯اإلتصال الشفهي .
俯 俯اإلنصات .
俯 俯اإلملام بجوانب الخدمة .
俯 俯اإلستجابة وتنفيذ طلبات العميل .
عبارات يجب تجنبها يف التعامل مع العمالء

مهـارات التحدث واإلقناع
俯 俯تحدث أقل واستمع أكثر واصغ باهتمام .
俯 俯تجنب النقاش والجدل .
俯 俯ال ت ّدعي امتالك الحقيقة املطلقة .
俯 俯استخدم العبارات الرقيقة .
俯 俯اسمح لآلخرين أن ينتحلوا أفكارك .
俯 俯اعترف بأخطائك وال تحاول التبرير .
俯 俯استدرج الطرف اآلخر لكلمة ” نعم ”
كيف تقنع اآلخرين أن يفعلوا ما تريد
俯 俯اجعل الشخص اآلخر يرغب يف العمل .
俯 俯تجنب األوامر املباشرة .
俯 俯اجعل األمر موضع تحدي .
俯 俯ال تعاقب ىلع الخطأ وكافئ املجتهد .
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حقائب
ادارة املوارد البشرية

www.tanmya.co

قسم حقائب ادارة الموارد البشرية

ادارة املوارد البشرية

ادارة املوارد البشرية الكترونيًا

دبلومة ادارة املوارد البشرية

كود الحقيبة
C-3

184

اسم
الحقيبة

إدارة املوارد البشرية
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

خمسة ايام تدريبية

 216شريحة

 8ساعات تدريبية

 87صفحة
 94صفحة

حقائب إدارة الموارد البشرية

TANMYA 2016

للمهتمين يف إدارة املوارد البشرية من
املمارسين و االكاديميين للعاملين يف
القطاعين العام و الخاص  ،للدارسين يف
مختلف التخصصات االدارية

جميع الملفات قابلة للتعديل

محاور الحقيبة
الوحدة
التدريبية
االولي

ماهية إدارة املواد البشرية
俯
俯
俯
俯
俯

الوحدة
التدريبية
الثانية

俯االختبار القبلي .
俯مفهوم وأهمية إدارة املواد البشرية .
俯أهداف إدارة املواد البشرية .
俯بيئة إدارة املوارد البشرية .
俯وظائف إدارة املواد البشرية

تحليل وتوصيف الوظائف
俯 俯مفهوم تحليل وتوصيف الوظائف .
俯 俯استخدامات توصيف الوظائف.
俯 俯خطوات توصيف الوظائف.
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الوحدة
التدريبية
الرابعة

俯 俯مفهوم تخطيط املوارد البشرية .
俯 俯أهمية تخطيط املوارد البشرية .
俯 俯خطوات تخطيط املوارد البشرية .

استقطاب واختيار املوارد البشرية
俯مفهوم االستقطاب .
俯مصادر االستقطاب .
俯تعريف االختيار .
俯خطوات االختيار .

TANMYA 2016

俯
俯
俯
俯
الوحدة
التدريبية
الخامسة

حقائب إدارة الموارد البشرية

الوحدة
التدريبية
الثالثة

تخطيط املوارد البشرية

تدريب وتنمية املوارد البشرية
俯 俯أنواع برامج التدريب والتنمية .
俯 俯أساليب التدريب والتنمية .
俯 俯خطوات (مراحل) التدريب .
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الوحدة
التدريبية
السادسة

أجور العاملين
俯
俯
俯
俯

حقائب إدارة الموارد البشرية

TANMYA 2016

الوحدة
التدريبية
السابعة

الوحدة
التدريبية
الثامنة

تحفيز العاملين
俯 俯مفهوم تحفيز العاملين .
俯 俯نظريات الدوافع .
俯 俯أنواع الحوافز.
نقل وترقية العاملين
俯
俯
俯
俯

الوحدة
التدريبية
التاسعة

俯مفهوم اآلجور .
俯تقييم الوظائف .
俯العوامل املؤثرة ىلع اآلجور .
俯طرق دفع اآلجور .

俯مفهوم وأساليب نقل العاملين.
俯مفهوم وسياسات ترقية العاملين.
俯معايير نقل العاملين.
俯إدارة برامج الترقى .

تقييم أداء العاملين
俯
俯
俯
俯
俯

俯مفهوم تقييم اآلداء .
俯فوائد تقييم اآلداء .
俯مشكالت تقييم اآلداء .
俯مراحل تقييم اآلداء .
俯االختبار البعدي
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كود الحقيبة

مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

يومان تدريبيان

 133شريحة

 10ساعات تدريبية

 58صفحة

 مديــرى شــئون األفــراد وشــئون العامليــن وإداراتالتنظيــم والتدريــب بكافــة املنظمــات الخاصــة
والحكوميــة  - .مديــري الشــركات  -مديــري املــوارد
البشــرية  -مديــري التوظيــف  -املســتثمرين وأصحــاب
املشــاريع - .كافــة الراغبيــن باالطــاع ىلع أحــدث
التطــورات يف هــذا املجــال

 64صفحة
جميع الملفات قابلة للتعديل

حقائب إدارة الموارد البشرية

C-2

اسم
الحقيبة

إدارة املوارد البشرية الكترونيًا

محاور الحقيبة

الوحدة
التدريبية
الثانية

الوحدة
التدريبية
الثالثة

TANMYA 2016

الوحدة
التدريبية
االولي

مفهوم إدارة املوارد البشرية إلكترونيًا
俯 俯االختبار القبلي.
俯 俯مفهوم ووظائف إدارة املوارد البشرية .
俯 俯مفهوم إدارة املوارد البشرية إلكترونيًا . e-HRM
أهداف وأهمية إدارة املوارد البشرية إلكترونيًا e-HRMإلكترونيًا
俯 俯أهداف إدارة املوارد البشرية إلكترونيًا . e-HRM
俯 俯أهمية إدارة املوارد البشرية إلكترونيا . e-HRM
متطلبات إداﺭﺓ ﺍﻤﻟﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴًﺎ
俯 俯ﺍﻤﻟﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻤﻟﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴًﺎ .
俯 俯ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻤﻟﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻤﻟﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ.
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الوحدة
التدريبية
الرابعة

مجاالت إدارة املوارد البشرية إلكترونيا e-HRM

الوحدة
التدريبية
الخامسة

الوحدة
التدريبية
السادسة

نتائج تطبيق إدارة املوارد البشرية إلكترونياٌ
俯 俯نتائج تطبيق  e-HRMبالنسبة للمنظمة .
俯 俯نتائج تطبيق  e-HRMبالنسبة إدارة املوارد البشرية .

تحديات تطبيق إدارة املوارد البشرية إلكترونيًا

俯 俯االختبار البعدى

حقائب إدارة الموارد البشرية

TANMYA 2016

俯
俯
俯
俯
俯

俯املصدر .
俯الخدمات األساسية .
俯إدارة األفراد .
俯التدريب والتطوير واالتصال .
俯تطوير املنافع الوظيفية .
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كود الحقيبة

مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

احدى عشر يومًا تدريبيًا

 542شريحة

 33ساعة تدريبية

 17صفحة
 176صفحة

مديــرى شــئون األفــراد وشــئون العامليــن
وإدارات التنظيــم والتدريــب بكافــة املنظمــات
الخاصــة والحكوميــة  ،مديــري الشــركات.
،مديــري املــوارد البشــرية .مديــري التوظيــف.

جميع الملفات قابلة للتعديل

حقائب إدارة الموارد البشرية

C-1

اسم
الحقيبة

دبلومة إدارة املوارد البشرية

محاور الحقيبة

俯
俯
俯
俯

俯

俯

TANMYA 2016

الوحدة
التدريبية
االولي

إدارة املوارد البشرية
俯الدور والسياق .
俯تعريف املوارد البشرية .
俯أهداف إدارة املوارد البشرية .
俯األنشطة األساسية الخاصة بإدارة املوارد البشرية .
•الحصول علي املوارد .
•إدارة املوارد .
•التخلص من املوارد .
俯إدارة املوارد البشرية يف أوربا .
•إدارة املوارد البشرية يف أملانيا .
• إدارة املوارد البشرية يف فرنسا .
•إدارة املوارد البشرية يف أسبانيا .
俯بعض التغيرات يف طرق وممارسة العمل .
•مصادر العرض .
• اإلبقاء علي األشخاص العاملين .
• تحديد تكاليف متطلبات املوارد البشرية
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حقائب إدارة الموارد البشرية
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الوحدة
التدريبية
الثانية

تحليل املهام الوظيفية
俯 俯تعريفات .
俯 俯االستخدامات الخاصة بتحليل املهام الوظيفة .
• إدارة األداء .
•تخطيط املوارد البشرية .
• استعراض املؤسسة وإعادة
• االختيار .
تصميم البنية الخاصة بها .
• تقييم الوظائف (العمل).
• حقوق املوظفين .
• التدريب والتطوير .
• إعادة تصميم الوظائف .
俯
俯

俯
俯

俯مبادئ تحليل املهام الوظيفية .
 俯التقنيات التي تستخدم يف تحليل املهام الوظيفية .
• املالحظة عن طريق املشاركة .
•املقابالت الشخصية .
• طريقة املواقف الحرجة .
• التقارير الذاتية .
• التحليل التسلسلي للمهام .
• االستعالمات .
• تقنية التحليل التقييمي .
• قوائم املراجعة .
• تقييم الكفاءة .
• دفاتر العمل وسجالت الوقائع .
• املالحظة .
俯كتابة مواصفات الوظيفة ( وصف الوظيفة) .
 俯محتوي وصف الوظيفة .
•أسم الوظيفة .
• اسم الشخص الذي يشغل
الوظيفة .
• خطة رفع التقارير .
• الغرض الرئيسي من الوظيفة .
• املهام أو املسؤليات .
• السياق (املحيط) .
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• االتصاالت .
• املرؤوسون .
• األبعاد .
• ظروف العمل .
• املعرفة واملهارات والخبرة .
• الكفاءات .
•التوقيعات والتاريخ .
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التعيين واالختيار
俯
俯

俯

•املؤسسة نفسها .
• اإلعالن الشفهي .
• اإلعالن من خالل
الصحف واملجالت .
• مراكز ومكاتب التوظيف
俯 俯إعداد أحد اإلعالنات .
 俯 俯طرق االختيار .
•استخدام طلب التوظيف
أو السيرة الذاتية .
俯 俯إدارة املقابالت الشخصية الناجحة .
 俯 俯أختبارات االختيار .
•االختبارات السيكولوجية
• اختبارات الذكاء .
• اختبارات االستعداد
واإلنجاز (املهارات) .
• اختبارات الشخصية .
• االستعانة باالختبارات .
• مراكز التقييم .

• مستشارو االختيار .
• مستشارو البحث عن
املوظفين التنفيذيين .
• املدارس والجامعات .
• اإلنترنت .

• التليفون .
• املقابالت الشخصية .

TANMYA 2016

俯

俯عملية التعيين .
俯تحديد احتياجات عملية التعيين .
• نقل العمالة أو عملية
•إعادة التنظيم .
الترقية .
• املرونة يف العمل .
• املشاركة يف العمل .
• االستعانة بالعممالة
• االستعانة بالكمبيوتر .
املؤقتة أو الطارئة .
• االستعانة باملقاولين .
 俯تحديد متطلبات العمل .
• مضمون تقرير مواصفات األفراد أو املواصفات الشخصية .
俯مصادر التعيين .

حقائب إدارة الموارد البشرية

الوحدة
التدريبية
الثالثة

• البيانات الشخصية .
• دراسة الخط .
• االختيار العشوائي .
• فاعلية طرق االختيار .
• االستفادة من بعض
املراجع .
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الوحدة
التدريبية
الخامسة

إدارة األداء

حقائب إدارة الموارد البشرية

TANMYA 2016

俯
俯
俯
俯
俯

俯
俯

俯تعريف إدارة األداء .
 俯سمات عملية إدارة األداء الناجحة .
 俯عملية إدارة األداء .
 俯تحديد األهداف .
 俯بطاقة التسجيل املتوازنة .
•األهداف التي تعتمد
علي الكفاءة .
• إدارة االداء .
俯ضمان إجراء تقدير فعال لألداء .
 俯تقديم املكافآت الخاصة باألداء .

• مراجعة األداء .
• تصنيف األداء .

• أهداف الدفع املرتبط بمستوي األداء .

 俯 俯استحداث إدارة االداء

•تخطيط األداء .
• مراجعة االداء .
• تقديم املكافآت الخاصة باألداء .

الوحدة
التدريبية
السادسة

التدريب والتطوير
俯
俯
俯
俯
俯

 俯التدريب .
 俯التطوير .
 俯الغرض من عملية التدريب .
 俯استحداث استراتيجية تدريب .
 俯تحليل احتياجات التدريب .
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•تحديد االهداف .
•مضمون البرنامج .
•املتدربون .
•التكاليف املحتملة .
•التكاليف التي سوف تنتج عن
عدم التدريب .

•فوائد عملية التدريب وكيفية
تقييمها .
•طرق التدريب املتاحة .
•املوقع .
•الطرف الذي ينبغي أن يوفر
عمليات التدريب .

 俯 俯التدريب يف مكان العمل .

俯 俯التدريب يف غير مكان العمل .
•املحاضرات .
• دراسات الحالة .
• مجموعات املناقشة .
• مراكز التطوير .
• أنشطة املجموعة .
俯 俯تنفيذ برامج التدريب .
 俯 俯تطوير اإلدارة .
 俯 俯تقييم عملية التدريب والتطوير .

• التعلم من خالل املمارسة .
• املشروعات .
• تدريبات العمل .
• التطوير الخارجي .

TANMYA 2016

•اإليضاح .
• التوجيه .
• التدريب العملي .
• التناوب الوظيفي
والخبرة املدروسة .

• عملية التدريب علي وسائل
التكنولوجيا .

حقائب إدارة الموارد البشرية

 俯 俯وضع الخطط التدريبية .
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194

الوحدة
التدريبية
السابعة

عملية تقييم العمل
俯 俯مبادئ تقييم العمل .

حقائب إدارة الموارد البشرية

TANMYA 2016

•عملية تقييم الوظائف .
• تقييم العمل كعملية عقلية .
• تقييم العمل والحجم النسبي
للوظائف .
•االهتمام بالوظائف وليس
باالشخاص .

•عملية تقييم العمل واألداء
ا ُ
ملرضي .
•تقييم العمل واملعلومات الجيدة
•تقييم الوظيفة كما هي اليوم .
•عدم أهمية املرتب أو الدرجة
الحالية .

俯 俯أنواع الخطط املتبعة يف عملية تقييم العمل .
•اإلتصال .
•الترتيب .
•الحصول علي معلومات عن
•املقارنات الزوجية .
الوظائف .
•تصنيف الوظائف .
•لجان تقييم العمل .
•التقدير بالنقاط .
•التظلمات .
•مقارنة العوامل .
•طرق أخري .
•أستخدام الكمبيوتر يف عملية
تقييم الوظائف .
俯 俯االنتقادات املوجهه إلي عملية تقييم العمل .
•تقييم العمل والتقليل من شأن
•استهالك الوقت والبيروقراطية .
األداء الفردي .
•تقييم العمل عملية غير ضرورية .
•تقييم العمل وتكلفة االستمرار .
•تقييم العمل عملية ذاتية .
•إشراف قسم شئون األفراد
•تجزئة معدالت األجور تعني
علي العملية وليس املديرين
أن عملية تقييم العمل فقدت
التنفيذيين .
أهميتها .
•تقييم العمل واملرونة املطلوبة
.
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俯 俯مبادئ استراتيجية املكافأة .
俯 俯تعريفات .
•املرتب االساسي .
• املرتب االجمالي .
• إجمالي املكافأت .
 俯 俯تطوير استراتيجية املكافآت .

 俯 俯أساليب املكافأة .

•أسلوب املرتبات املتدرجة
• نطاقات الوظائف
الواحدة .
• الزيادة أو منحنيات الدفع
• املجموعات الوظيفية .
• املعدالت اآلنية .
 俯 俯خطط الحوافز التنفيذية .
•املزايا .
• املزايا الشائعة .

• صعوبات التعين
واملحافظة علي العاملين
ما يمكن إتاحته .
• األخذ يف االعتبار
النسبيات الداخلية
والخارجية .
• جدول تصنيف درجات
رواتب الوظائف .
• املعدالت العمرية .
• العالوات والحوافز .
• عالوات اإلنتاج .
•بعض األمور التي تتعلق
باملزايا .

TANMYA 2016

•االهداف الواضحة .
• ربط استراتيجية
املكافآت بعملية تخطيط
املوارد البشرية .
• وضع قيم املؤسسة
يف االعتبار .

• أوجة االختالف بين
املرتبات واألجور .
• املزايا .

حقائب إدارة الموارد البشرية

الوحدة
التدريبية
السابعة

املرتبات واملزايا
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الوحدة
التدريبية
التاسعة

العالقات مع املوظفين
俯 俯تعريف وسياق العالقات الصناعية .

•العالقات الصناعية كالنظام .
•األطر املرجعية للتقييم .
•العالقات الصناعية كنظام من القواعد .

حقائب إدارة الموارد البشرية

TANMYA 2016

俯
俯
俯
俯
الوحدة
التدريبية
العاشرة

俯التفاوض الجماعي .
俯االعتراف بالنقابة العمالية .
•االوضاع الحالية .
俯املشاركة .
俯العالقات الصناعية يف أوربا .

قانون العمل
俯 俯قانون العمل

•اإلعالن عن االماكن الشاغرة .
•التمييز بسبب العضوية يف النقابات العمالية .
•عملية االختيار .
•عقد العمل .
俯 俯يف أثناء العمل .
•حقوق املوظفين .
•العملية التأديبية والتظلمات .
•الصحة واألمان يف العمل .
•اإلرهاق املرتبط بالعمل .
 俯 俯إنهاء العمل .
•الفصل من العمل بسبب القدرات أو املؤهالت .
• الفصل من العمل بسبب السلوك .
• الفصل من العمل لتجنب خرق أحد القوانين .
• الفصل من العمل بسبب بعض األمور املهمة االخري .
• الفصل البناء من العمل .
 俯 俯ممارسة العمل يف أوربا .
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俯 俯السجالت الشخصية الخاصة باملوظفين .
•االستعانة بالكمبيوتر .
俯
俯
俯
俯
俯

俯مراقبة الحضور والتغيب عن العمل .
俯االنتقال إلي أماكن أخري .
俯الفرص املتساوية .
俯السياسات املتعلقة بالتدخين واإلفراط يف تعاطي املواد
املخدرة .
俯التحرش .

حقائب إدارة الموارد البشرية

الوحدة
التدريبية
الحادية عشر

إجراءات العمل

TANMYA 2016
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حقائب
ادارة املكاتب والسكرتارية

www.tanmya.co

قسم حقائب
ادارة المكاتب والسكرتارية
السكرتارية االلكترونية

ادارة املكاتب
الكترونيًا

كود الحقيبة
D-2

200

اسم
الحقيبة

ادارة املكاتب الكترونيًا
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

 181شريحة

خمسة أيام تدريبيية

 151صفحة

 25ساعة تدريبية

 107صفحة

حقائب السكرتارية وادارة المكاتب

TANMYA 2016

موظفي السكرتارية ومدراء
املكاتب

جميع الملفات قابلة للتعديل

محاور الحقيبة
الوحدة
التدريبية
االولي

السكرتارية وإدارة الوثائق
俯俯اختبار قبلي
俯俯تعريف السكرتارية االلكترونية .
俯俯اهمية السكرترية االلكترونية .
俯俯انواع السكرترية.
俯俯صفات السكرتير الناجح.
俯俯املهارات الواجب توافرها يف السكرتير االلكتروني.
俯俯األسس العامة لنجاح السكرتير االلكتروني.
俯俯إدارة الوثائق .
俯俯تطبيق إدارة الوثائق .
俯俯املحفوظات .
俯俯التنظيم الفنى للمحفوظات .
俯俯الفهرسة االلكترونية .
俯俯إنشاء فهرس وتحديث فهرس .

الدولة
السعر
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الوحدة
التدريبية
الثالثة

俯俯ثورة املعلومات .
俯俯واألجهزة الحديثة يف العمليات اإلدارية
俯俯صناعة املعلوماتية .
俯俯ثورة اإلنفوميديا .
俯俯الثورة الرقمية .
األرشفة اإللكترونية ونظم حفظ وإسترجاع الرسائل

TANMYA 2016

俯俯البريد اإللكتروني .
俯俯مكونات الشبكة املحلية .
俯俯شكل وتكوين رسالة البريد اإللكتروني .
俯俯األرشفة اإللكترونية
俯俯مميزات وعيوب البريد االلكتروني .
俯俯رسائل البريد االلكتروني الرسمية .
俯俯إدارة رسائل البريد االلكتروني .
俯俯أرشفة رسائل البريد االلكتروني .
俯俯متطلبات األرشفة داخل نظام البريد االلكتروني .

حقائب السكرتارية وادارة المكاتب

الوحدة
التدريبية
الثانية

التقنيات واألجهزة الحديثة يف العمليات اإلدارية
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حقائب السكرتارية وادارة المكاتب

TANMYA 2016

202

الوحدة
التدريبية
الرابعة

الوحدة
التدريبية
الخامسة

أمن وسرية املعلومات
俯俯املقصـود بأمـــن املعلومات .
俯俯عناصر أمن املعلومات .
俯俯منطلقات خطة حماية املعلومات .
俯俯اتجاه املخاطر واالعتداءات يف بيئة املعلومات .
俯俯عمليات املعلومات الرئيسية املتصلة بأمن املعلومات .
俯俯تحديد املخاطر ونقاط الضعف وأنماط االعتداءات التقنية .
俯俯حقائق حول االعتداءات التي تواجه تقنية املعلومات .
俯俯تصنيف الهجمات يف ضوء مناطق ومحل الحماية.
俯俯تصنيف املخاطر تبعا ملوضع املعلومة من النظام وتبعا للواسطة التقنية
俯俯التصنيف تبعا لشيوع اساليب الهجوم وتقنياته واغراض الهجوم وقيمة
املعلومات .
俯俯ما هي وسائل األمن التقنية ؟
俯俯وسائل األمن الشائعة .
俯俯ما هي استراتيجية أمن املعلومات وكيف يتم بناؤها ؟
俯俯قوائم املراجعة والتدقيق  -ديمومة املراجعة واطار بناء خطط
واستراتيجيات.
حماية امللفات من الفيروسات والحصول ىلع نسخ إحتياطية
俯俯التخطيط إلجراء نسخ احتياطية بصفة دورية .
俯俯إنشاء نسخة احتياطية لقاعدة البيانات .
俯俯كيفية حماية امللفات من الفيروسات بدون برنامج حماية .
俯俯خمس خطوات لحماية جهازك من فيروسات الكمبيوتر.
俯俯اختبار بعدي
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D-1

مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

 246شريحة

خمسة أيام تدريبيية

 148صفحة

 25ساعة تدريبية
كافــة العامليــن املختصين فى قطاع
السكرتارية ومجال املحفوظات وادارات
األرشيف العام وحفظ الوثائق .

 104صفحة
جميع الملفات قابلة للتعديل

حقائب السكرتارية وادارة المكاتب

كود الحقيبة

اسم
الحقيبة

السكرتارية االلكترونية

محاور الحقيبة

TANMYA 2016

الوحدة
التدريبية
االولي

مقدمة عن السكرتارية
 俯俯مفهوم السكرتارية .
 俯俯أهمية السكرتارية .
 俯俯أنواع السكرتارية .
 俯俯صفات السكرتير الناجح .
 俯俯املهارات الواجب توافرها يف السكرتير .
 俯俯األسس العامة لنجاح السكرتير .
 俯俯مهام السكرتارية العامة .
 俯俯تطبيقات .

203

الدولة
السعر

100

375

00201004741126

367

30

info@tanmya.net
sales@tanmya.net

39

38

WWW.TANMYA.CO

حقائب السكرتارية وادارة المكاتب
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الوحدة
التدريبية
الثانية

إجراء ومعالجة االتصاالت الهاتفية بمهارة
 俯俯مفهوم االتصاالت الهاتفية .
 俯俯قواعد استخدام أجهزة االتصال الهاتفي .
 俯俯االتصاالت الهاتفية الواردة .
 俯俯االتصاالت الهاتفية الصادرة .
 俯俯تطبيقات .

الوحدة
التدريبية
الثالثة

تنظيم اجتماعات املدير
 俯俯مفهوم االجتماع .
 俯俯مقومات نجاح االجتماعات .
 俯俯القدرات واملهارات الالزمة التي يحتاجها السكرتير .
 俯俯أنواع االجتماعات .
 俯俯دور السكرتير يف تنظيم االجتماعات .
 俯俯مهام وواجبات السكرتير يف تنظيم االجتماعات .
 俯俯إعداد الشرائح التقديمية للعرض يف االجتماع .

الوحدة
التدريبية
الرابعة

تنظيم سفريات املدير
 俯俯أهمية سفر املدير .
 俯俯االعداد لسفر املدير .
 俯俯واجبات السكرتير قبل وأثناء وبعد سفر املدير .

الوحدة
التدريبية
الخامسة

تنظيم مقابالت زوار املدير
 俯俯مفهوم تنظيم املقابالت .
 俯俯مفهوم استقبال الزوار .
 俯俯أهمية تنظيم املقابالت .
 俯俯العوامل التي يجب مراعاتها عند تنظيم املقابالت
والزيارات ملكتب املدير .
 俯俯أنواع الزائرين وكيفية التعامل معهم .
 俯俯تطبيقات .
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الوحدة
التدريبية
السابعة

الوحدة
التدريبية
التاسعة

تداول وسائل االتصال الكتابي بكفاءة
 俯俯إجراءات مراسالت البريد الوارد .
 俯俯إجراءات مراسالت البريد الصادر .
 俯俯إجراءات متابعة املراسالت الواردة .
 俯俯تطبيقات .

TANMYA 2016

الوحدة
التدريبية
الثامنة

 俯俯تحرير الرسائل الخارجية .
 俯俯تحرير املذكرات الداخلية .
 俯俯معالجة االتصاالت الكتابية الواردة والصادرة .
 俯俯تطبيقات .

حقائب السكرتارية وادارة المكاتب

الوحدة
التدريبية
السادسة

كتابة املراسالت وتداولها بكفاءة

تنظيم محفوظات مكتب املدير
 俯俯مفهوم املحفوظات .
 俯俯أهمية املحفوظات .
 俯俯أنواع املحفوظات .
 俯俯التنظيم الفني للمحفوظات .
 俯俯مفهوم عملية الحفظ وأهميتها .
 俯俯إجراءات عملية الحفظ .
 俯俯أسس االسترجاع وإجراءاته .
 俯俯أمن وسرية املعلومات .
 俯俯تطبيقات .
البرامج االلكترونية الهامة والالزمة لكل سكرتير
 俯俯شرح مبسط لبرنامج . Microsoft Outlook
 俯俯نبذة عن برنامج . Skype
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حقائب
تنمية املهارات وتطوير الذات

www.tanmya.co

قسم حقائب
تنمية المهارات وتطوير الذات
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مهارات
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الطريق إلي االبداع

التخطيط االستراتيجى الشخصى

مهارات العمل التطوعى

تقدير الذات والثقة بالنفس

اسرار القيادة
ومهارات االتصال
كيف تتعامل مع غضبك

مهارات ادارة وتنظيم الوقت
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كود الحقيبة
E-30
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اسم
الحقيبة

التغيير طريقك لحياة أفضل
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

يومان تدريبيان

 95شريحة عرض

 8ساعات تدريبية

 47صفحة
 33صفحة

حقائب تنمية المهارات وتطوير الذات

TANMYA 2016

كل من لديه الرغبة يف التغيير

جميع الملفات قابلة للتعديل

محاور الحقيبة

الوحدة
التدريبية
االولى

التغيير الذاتي
俯 俯مدخل فى التغيير الذاتى
•مقدمة .
•مبادئ اساسية.
俯 俯عوائق التغيير
•مقدمة .
•عوائق أساسية .

الوحدة
التدريبية
الثانية

نحو تغير أفضل
俯 俯نحو تغيير أفضل
俯 俯أصعدة التغيير .
•التغيير ىلع الصعيد الشخصى .
•التغيير ىلع الصعيد االجتماعى .
•التغيير ىلع الصعيد املهني .
俯 俯أساليب وأدوات التغيير
•أساليب وأدوات التغيير .
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كود الحقيبة
E-29

مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

 ......أيام تدريبية

 185شريحة

 ....ساعات تدريبية

 7صفحة
 95صفحة

ملن يرغب يف ممارسة الكوتشنج
وتقديم جلسات كوتشنج لآلخرين
بمستوى ممارس

جميع الملفات قابلة للتعديل

حقائب تنمية المهارات وتطوير الذات

اسم
الحقيبة

الكوتشنج

محاور الحقيبة

TANMYA 2016

الوحدة
التدريبية
االولي

الكوتشنج
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯مقدمة عن الكوتشنج.
俯مدخل إلى الكوتشنج.
俯مدارس الكوتشنج.
俯مستويات الكوتشنج.
俯أنواع الكوتشنج.
俯مراحل تطور الكوتشنج.
俯التعرف ىلع الذات.
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الوحدة
التدريبية
الثانية

التوازن فى الحياة
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

الوحدة
التدريبية
الثالثة

俯مقدمه التوازن فى الحياة.
俯أنواع التوازن.
俯أحداث الحياة.
俯التوازن الداخلى.
俯األفكار.
俯املشاعر.
俯قوة األختيار.
俯السلوك.
俯التوازن يف جوانب الحياة.
俯التوازن الزمانى.

أدوات الكوتشنج
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯مقدمه التوازن فى الحياة.
俯أنواع التوازن.
俯أحداث الحياة.
俯التوازن الداخلى.
俯األفكار.
俯املشاعر.
俯قوة األختيار.
俯السلوك.
俯التوازن يف جوانب الحياة.
俯التوازن الزمانى.
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حقائب تنمية المهارات وتطوير الذات

الوحدة
التدريبية
الرابعة

األرجل الثالث للكوتشنج وأهميته
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯األرجل الثالث للكوتشنج.
俯األستقبال واألستبقاء.
俯إجراء تواصل واضح.
俯القيادة والتحفيز والتطوير.
俯أهمية الكوتشنج يف اإلنتاجية.
俯الفوائد الناتجة عن الكوتشنج.
俯مبادئ الكوتشنج ( التوجيه الفعال ).
俯الخاتمة.

TANMYA 2016

215
00201004741126

info@tanmya.net
sales@tanmya.net

WWW.TANMYA.CO

اسم
الحقيبة

كود الحقيبة
E-28
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قانون الجذب
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

 85شريحة

يومان تدريبيان
 4ساعات تدريبية

 7صفحة

حقائب تنمية المهارات وتطوير الذات

TANMYA 2016

كل من لديه الرغبة يف الحصول ىلع حياة
طيبة والتحكم بصحته ووضعه املالي وعالقاته
ونجاحاته والحصول ىلع املزيد مما يريد يف
الحياة والتقليل مما ال يريد

الوحدة
التدريبية
االولى

جميع الملفات قابلة للتعديل

محاور الحقيبة
مفاهيم فى الطاقة الحيوية الكونية
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

الوحدة
التدريبية
الثانية

 61صفحة

俯مقدمة.
俯تعريف قانون الجذب.
俯مستويات تفكير االنسان.
俯االدلة العلمية لقانون الجذب.
俯االدلة الشرعية لقانون الجذب.
俯اآلعتراض ىلع قانون الجذب.
俯اسس قانون الجذب.

قانون الجذب وعالقته بالحياة اليومية
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯قانون الجذب والتفائل
俯كيف أستفيد من قانون الجذب يف حياتي اليومية؟
俯هل يمكن استخدام قانون الجذب لجذب شخص معين؟
 10俯طرق اكيده لجذب ماتريد
俯كيف تستخدم قانون الجذب
俯كم يستلزم ذلك من الوقت
俯كيف تجذب ما تريد الى حياتك وفقا لقانون الجذب الكوني ؟
俯خطوات قانون الجذب
俯كيف يعمل قانون الجذب علميًا؟
俯القدر وقانون الجذب
俯أختبار هل انت متفائل ؟

الدولة
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كود الحقيبة
E-27

مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

ثالثة أيام تدريبية

 69شريحة

 15ساعة تدريبية

 80صفحة

لكل من يبحث عن انطالقه جديدة
يف حياته

 49صفحة
جميع الملفات قابلة للتعديل

حقائب تنمية المهارات وتطوير الذات

اسم
الحقيبة

رتب حياتك

محاور الحقيبة

TANMYA 2016

俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯ملاذا أعيش؟
俯ماذا سأحقق يف حياتي؟
俯هل أنا سعيد؟
俯هل أنا صادق ( مع نفسي ويف عالقاتي ) ؟
俯ما هو مجال عملى ؟
俯ما هى اهتماماتى فى الحياة؟
俯ما هى أهم املبادىء التى أعيش وفقها ؟
俯ما هى أهم املشاريع التى أنجزتها فى حياتى حتى اآلن؟
俯ماذا أحتاج من قدرات وإمكانيات لألحقق مشاريعى املستقبلية ؟
俯ما هى األعمال التى أستمتع عند القيام بها ؟
俯ما هى من وجهة نظرى أهم نقاط قوتى ؟
俯كيف أستفيد من نقاط قوتى فى مشاريعى ؟
俯ما هى من وجهة نظرى أهم نقاط ضعفى ؟
俯ما هى أسباب وجود نقاط الضعف لدى ؟
俯هل هناك طريقة ملعالجة نقاط الضعف لدى مثل
(俯الدراسة – التدريب – تعويد النفس ىلع بعض الطباع)؟
俯هل استطيع وضع مخطط زمنى ملعالجة نقاط ضعفى ؟
俯ما هى الصفات التى تعجبنى جدا فى اآلخرين ؟
俯من هو الشخص الذى كان له أكبر األثر فى حياتى؟
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218

俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯ملاذا كان لذلك الشخص ذلك التأثير الكبير فى حياتك ؟
俯متى كانت أسعد لحظات حياتك ؟
俯ما هو السبب كونها لحظات سعيدة ؟
俯لو كانت لدى موارد غير محددة ما هى األعمال التى سأختار القيام بها؟
俯لو لم يبق من عمرى سوى ستة أشهر ماذا سأنجز فيها؟
俯ما هى أهم ثالثة أو أربعة أمور فى حياتى ؟
俯عندما أنظر إلى عملي الذي أمارسه كل يوم ماهو أهم عمل عملته ؟
俯ماهي األعمال اليومية التي أستمتع بها ؟
俯ما هي األعمال التي لها األثر األكبر فى حياتى ؟
俯ما مدى شعوري بالرضى عن مستوى إنجازاتي ؟
俯كم الفجوة بين ما أريد وما أنا عليه اآلن ؟
俯ما هي اإلجراءات التي أستطيع وضعها لعالج هذه الفجوة ؟
俯كيف أرفع مستواي اإليماني والعبادي ؟
俯كيف أنمي مستواي العلمي والثقايف ؟
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كود الحقيبة
E-27

مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

أربعة أيام تدريبية

 109شريحة

 12ساعات تدريبية

 64صفحة

موظفين خدمة العمالء والعالقات العامة
 ،املدراء ورؤساء الشركات  ،كل من يرغب
يف تطوير ذاته وتحسين عالقاته باالخرين .

 122صفحة
جميع الملفات قابلة للتعديل

حقائب تنمية المهارات وتطوير الذات

اسم
الحقيبة

املهارات ال 7لتطوير الذات

محاور الحقيبة

俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

TANMYA 2016

اوال

تعريف الذات
俯الذات من ناحية فلسفية.
俯الذات يف علم النفس.
俯مفاهيم مبنية ىلع الذات.
俯ماذا نعني بالتنمية الذاتية؟.
俯عملية التنمية الذاتية.
俯مهارات التنمية الذاتية.
俯الوعي الذاتي :معرفة الحقوق.
俯تمرين (  : )1ما هي حقوقي؟
俯الوعي الذاتي :القيم.
俯تمرين (  : )2أوافق ال أوافق.
俯تمرين (  : )3تصنيف القيم من حيث األهمية.
俯الوعي الذاتي :املؤثرات.
俯تمرين (  : )4معرفة املؤثرات يف بناء القيم.
俯تمرين (  : )5املؤثرين يف اتخاذ القرارات الحياتية.
俯الوعي الذاتي :تقييم الذات.
俯تقييم الذات من خالل النظرة الذاتية.
俯تقييم الذات من طريق اآلخرين (التغذية الراجعة من اآلخرين).
俯تمرين (  : )6مغلفات التغذية الراجعة.
俯تقييم الذات من خالل مواقف.
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ثانيًا مهارات بناء وزيادة الثقة بالنفس

حقائب تنمية المهارات وتطوير الذات
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俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
ثالثًا

俯تقدير الذات.
俯أنماط العالقات مع الذات واآلخر.
俯تمرين التركيز ىلع القدرات واالمكانيات والصفات االيجابية.
俯تمرين (  : )1مخزون االيجابيات.
俯تمرين (  : )2باروميتر الثقة.
俯تمرين (  : )3دائرة الثقة واملقدرة.
俯تمرين (  : ) 4مغلفات الثقة.

مهارات تحديد األهداف
俯
俯
俯
俯
俯

俯أهمية تحديد األهداف.
俯عملية تحديد األهداف.
俯تمرين (  : )1خط الحياة.
俯تمرين (  : )2ماذا أريد شخصيًا ومهنيًا يف األعوام الخمسة القادمة.
俯تمرين (  : )3التخطيط لتحقيق األهداف.

رابعًا مهارات أتخاذ القرارات
俯
俯
俯
俯
俯

俯مهارة اتخاذ القرارات.
俯تمرين ( )1يف اتخاذ القرارات -لعبة  X/Oبشرية.
俯عملية اتخاذ القرارات.
俯تمرين (  : )2أداة اتخاذ القرار.
俯أداة اتخاذ القرار.

خامسًا مهارات إدارة التوتر
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯تعريف التوتر.
俯خطوات إدارة التوتر.
俯تصنيف مفصل ملسببات التوتر.
俯تمرين (  : )1التوتر يف حياتي.
俯استراتيجيات إدارة التوتر.
俯تمرين (  : )2تعرف ىلع استراتيجياتك يف التعامل مع التوتر.
俯تمرين (  : )3التنفس الواعي والتأمل.
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俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯ماذا نعني بإدارة الوقت؟؟؟
俯تصنيف معوقات استثمار الوقت.
俯تمرين (  : )1استبيان الوقت Time Questionnaire
俯تمرين (  : )2تعرف ىلع وقتك !
.Get to know your time俯
俯تمرين (  : )3مضيعات الوقت .Time Wasters Exercise
俯مقوالت شهيرة عن أهمية الوقت.
俯تمرين (  : )4السؤال الصعب.

俯 俯نقاط مهمة عن التفكير االيجابي.
俯 俯تمرين (  : )1التعرف ىلع أنماط التفكير السلبي.
俯 俯تمرين (  : )2استبدل أنماط التفكير السلبي بأنماط تفكير إيجابية.
ثامنًا إدارة املشاعر
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯تعريف الغضب.
俯آليات إدارة الغضب.
俯مراحل التسامح.
俯تمرين (  : )1ردة الفعل.
 10俯نصائح سريعة للتحكم بالغضب Mayo Clinic – Mental Health
俯تمرين (  : )2التخلص من مشاعر الغضب.
俯إدارة املشاعر.
俯النموذج املوسع ملراحل الحزن.
俯التكيف.
俯مهارات التكيف األنفعالية.

TANMYA 2016

سابعًا التفكير اإليجابى

حقائب تنمية المهارات وتطوير الذات

سادسًا مهارات إدارة الوقت
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اسم
الحقيبة

كود الحقيبة
E-25

222

أسس ومهارات التواصل الفعال
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

يومان تدريبيان

 137شريحة

 6ساعات تدريبية

 59صفحة

حقائب تنمية المهارات وتطوير الذات

TANMYA 2016

كل من لديه الرغبة يف تطوير عالقته مع
االشخاص يف املجتمع وكيفية التعامل
الجيد معه او تحسين اساليب االتصال

 41صفحة
جميع الملفات قابلة للتعديل

محاور الحقيبة
الوحدة
التدريبية
االولى

مدخل إلى التواصل مفهوم االتصال .
俯
俯
俯
俯
俯
俯

الوحدة
التدريبية
الثانية

俯أهمية االتصال .
俯عناصر االتصال .
俯عناصر االتصال الفعال .
俯العوامل املؤثرة يف االتصال ومعوقاته .
俯عوائق وصول املعنى .
俯أساليب عملية االتصال .

آليات بناء الثقة بالذات والسيطرة ىلع الغضب مفهوم الذات .
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯تقدير الذات .
俯االتصال مع الذات .
俯السيطرة ىلع الغضب .
俯املفاهيم الحديثة إلدارة الذات وأراء اآلخرين .
俯كيفية فهم الذات وأراء االخرين .
俯تنمية املهارات الذاتية .

الدولة
السعر

85
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مهارات االستماع والحوار مهارات االستماع و الحوار .
俯
俯
俯
俯

الوحدة
التدريبية
الرابعة

 俯مهارة الحوار .
 俯أصول الحوار .
俯نصائح لتحسين مهارة الحوار .
俯اإلصغاء اإليجابي .

حقائب تنمية المهارات وتطوير الذات

الوحدة
التدريبية
الثالثة

املهارات السلوكية الشخصية مهارة التعامل مع أنماط مختلفة من البشر .

TANMYA 2016

俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯املهارات الشخصية يف التعامل البشرى .
俯املهارات السلوكية الستة واثرها يف بناء عالقات إنسانية ناجحة .
 俯مهارات القوة الذاتية .
俯مهارة الذكاء وسرعة البديهة .
俯مهارة التفكير اإلبداعي الخالق.
俯مهارة مرونة الفكر للتجاوب مع املتغيرات البيئية .
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كود الحقيبة
E-24

224

اسم
الحقيبة

 11مفتاح لتمتلك كاريزما متميزة
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

خمسة أيام تدريبية

 267شريحة

 20ساعة تدريبية

 101صفحة

حقائب تنمية المهارات وتطوير الذات

TANMYA 2016

كل مــن لديــه الرغبــة يف تطويــر عالقتــه مع
االشــخاص يف املجتمع وكيفيــة التعامل الجيد
معه  ،وتحسين أساليب االتصال والتواصل وفهم
اآلخرين  ،وإمتالك كاريزما جذابة وشخصيه ناجحة
يف الحياة .

 97صفحة
جميع الملفات قابلة للتعديل

محاور الحقيبة
俯الكاريزما  ..الجاذبية الكبيرة والحضور املتميز .
俯املفتاح األول
• القرار  ..طريقك نحو النجاح .
俯املفتاح الثاني
• التحفيز  ..القوه الدافعه للتميز البشري .
 俯املفتاح الثالث
• التغيير  ..الواقع الحقيقي للحياه .
俯املفتاح الرابع
• التوتر وضغوط العمل  ..التحدي البشري وقود النجاح.
 俯املفتاح الخامس
• مهارات االتصال  ..الطريق للقوة الذاتية .
俯املفتاح السادس
•تحديد الهدف  ..الطريق نحو السعاده واالنجازات .

俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

الدولة
السعر

110
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俯
俯
俯
俯

حقائب تنمية المهارات وتطوير الذات

俯

俯املفتاح السابع
• إدارة الوقت  ..القيمة الحقيقية للحياة .
俯املفتاح الثامن
• القيادة  ..الطريق لقمة االداء .
俯املفتاح التاسع
• بناء الفريق  ..القوة املطلقة للمؤسسات الناجحة .
俯املفتاح العاشر
• التفويض  ..الطريق نحو الحرية .
俯املفتاح الحادي عشر
• االجتماعات  ..أكون أو ال أكون .

TANMYA 2016
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كود الحقيبة
E-23

226

اسم
الحقيبة

الذكاء الوجداني
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

ثالثة أيام تدريبية

 82شريحة

 12ساعة تدريبية

 83صفحة

جميع شرائح املجتمع

 110صفحة

حقائب تنمية المهارات وتطوير الذات

TANMYA 2016

جميع الملفات قابلة للتعديل
محاور الحقيبة
الوحدة
التدريبية
االولي

الذكاء الوجدانى
俯 俯تعريف الذكاء الوجدانى.
俯 俯الذكاء الوجدانى ملاذا االن ؟

الوحدة
التدريبية
الثانية

من هو الذكى ؟

الوحدة
التدريبية
الثالثة

الذكاء الوجدانى ووظائفة
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯الذكاء العقلى.
俯االنفعال.
俯الذكاء الوجدانى .
俯املزاج.
俯املشاعر .
俯الوجدان.

الدولة
السعر

80
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الوحدة
التدريبية
السادسة
الوحدة
التدريبية
الثامنة

俯الغضب.
俯االشمئزاز.
俯الكره.
俯الحزن .
俯السعاده.
俯الدهشه.
俯الخوف.
俯الشعور بالذنب.
俯االحراج.
俯الحب.

俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

مكونات الذكاء الوجدانى
俯التعرف ىلع االنفعاالت.
俯استخدام االنفعاالت.
俯فهم االنفعاالت.
俯ادارة االنفعاالت.
俯مواقف تظهر فيها القدرة ىلع ضبط وتنظيم الذات.

俯
俯
俯
俯
俯

الوحدة
مقياس الغضب التدريبية
السابعة

التعبير عن الغضب

TANMYA 2016

الوحدة
التدريبية
الخامسة

حقائب تنمية المهارات وتطوير الذات

الوحدة
التدريبية
الرابعة

وظائف االنفعاالت

التفكير الراشد مفتاح الذكاء الوجدانى
俯
俯
俯
俯

俯التفكير الراشد والنجاح
俯سلسلة التفكير الراشد
俯انحرافات التفكير
俯كيف تجعل تفكيرك راشادًا ؟
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كود الحقيبة
E-22

228

اسم
الحقيبة

مهارات التعامل مع اآلخرين
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

ثالثة أيام تدريبية

 198شريحة

 9ساعات تدريبية

 11صفحة

حقائب تنمية المهارات وتطوير الذات

TANMYA 2016

كل مــن لديــه الرغبــه يف تطوير
عالقته مع االشخاص يف املجتمع
وكيفية التعامل الجيد معه .

 111صفحة
جميع الملفات قابلة للتعديل

محاور الحقيبة
الوحدة
التدريبية
االولي

مهارات االتصال
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯مفهوم االتصال .
俯أهمية االتصال.
俯عناصر االتصال.
俯نشاط.
俯عوامل نجاح عملية االتصال.
俯عناصر االتصال الفعال.
俯أنواع االتصال.
俯العوامل املؤثرة يف االتصال.
俯عوائق وصول املعنى .
俯نشاط.
俯اداب االتصال.
俯أساليب عملية االتصال .
俯نشاط.

الدولة
السعر
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حقائب تنمية المهارات وتطوير الذات

الوحدة
التدريبية املهارات السلوكية
الثانية
俯 俯املهارات السلوكية الستة.
俯 俯نشاط.
俯 俯مفهوم الذات.
俯 俯تقدير الذات.
俯 俯االتصال مع الذات.
俯 俯السيطرة ىلع الغضب.
俯 俯نشاط.

TANMYA 2016

الوحدة
التدريبية مهارات االستماع والحوار
الثالثة
俯 俯مفهوم االستماع.
俯 俯كيف نستمع لآلخرين ؟
俯 俯مفهوم الحوار .
俯 俯نشاط.
俯 俯أهمية اإلصغاء.
俯 俯مهارات اإلصغاء اإليجابي.
俯 俯أفكار لتحسين مهارات االصغاء الفعال.
俯 俯نشاط.
俯 俯التعامل مع أنماط مختلفة من البشر
俯 俯نشاط.
俯 俯كيفية التعامل مع الرئيس املباشر.
俯 俯كيفية حل النزاعات.
俯 俯نشاط.
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حقائب تنمية المهارات وتطوير الذات
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230

الوحدة
التدريبية مهارات االنتقاد والتعامل مع الناس
الرابعة
俯 俯كيف تنتقد ؟
俯 俯كيف تتلقى النقد ؟
俯 俯الحزم باملقارنة مع السلبية.
العدوانية السلبية.
俯 俯الحزم باملقارنة مع ُ
俯 俯نشاط.
俯 俯اإلنصات ىلع كل املستويات.
俯 俯قبعات التفكير الست.
俯 俯التعامل مع االنداد.
俯 俯التعامل مع العمالء.
俯 俯وسائل اإلعالم والجمهور العام.
俯 俯التعامل مع املوردين.
俯 俯الحصول ىلع النتائج املرغوب فيها من مجموعات العمل.
俯 俯نشاط.
الوحدة
التدريبية
الخامسة

تنمية املهارات الذاتية
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯تعزيز ذاتك وإتقان مهارات القيادة طويلة االجل.
俯املفاهيم الحديثة إلدارة الذات البشرية.
俯كيفية فهم الذات وأراء االخرين.
俯نشاط.
俯املهارات الشخصية يف التعامل البشرى.
俯تنمية املهارات الذاتية.
俯دوافع البشر ومداخل الشخصية اإلنسانية.
俯نشاط.
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حقائب تنمية المهارات وتطوير الذات
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الوحدة
التدريبية مشكالت العمل والتفكير االبداعي
السادسة
俯 俯مهارات التعامل مع مشكالت العمل.
俯 俯االفتراضات البشرية ومعالجة التواصل الغير فعال يف العمل.
俯 俯مهارات القوة الذاتية واالستفادة منها يف نجاح العمل.
俯 俯نشاط.
俯 俯مهارة الذكاء وسرعة البديهة.
俯 俯مهارة التفكير اإلبداعي الخالق.
俯 俯نشاط.
俯 俯مهارة القدرة ىلع تغيير السلوك االنسانى.
俯 俯مهارة مرونة الفكر للتجاوب مع املتغيرات البيئية.
俯 俯فيلم فيديو يوضح عملية االتصال.
俯 俯نشاط.
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كود الحقيبة
E-21

232

اسم
الحقيبة

بداية جديدة
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

يوم واحد تدريبي

 47شريحة

 5ساعات تدريبية

 40صفحة
 29صفحة

حقائب تنمية المهارات وتطوير الذات

TANMYA 2016

كل مــن يريــد اســتعادة نشــاطه
وتحفيــز نفســه لكــى يبــدأ مــن
جد يد

جميع الملفات قابلة للتعديل

محاور الحقيبة
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯ما هو الفشل؟ وما هى أسبابه؟ .
俯ما أنواع الفشل فى حياتنا؟ .
俯كيف تتغلب ىلع فشلك؟ .
俯كيف تحول هذا الفشل الى نجاح وتنطلق من جديد؟ .
俯ما هى مفاتيح النجاح؟ .
俯القواعد التسعة لتحقيق النجاح !!! .
俯نماذج العظماء .
俯اختبار .

الدولة
السعر
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كود الحقيبة
E-20

مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

 79شريحة

يومان تدريبيان

 68صفحة

 6ساعات تدريبية

 49صفحة

كل مــن يبحــث عن الســعادة

جميع الملفات قابلة للتعديل

حقائب تنمية المهارات وتطوير الذات

اسم
الحقيبة

أسرار السعادة

محاور الحقيبة

الوحدة
التدريبية
الثانية

TANMYA 2016

الوحدة
التدريبية
االولي

تعاريف ومقدمة السعادة الحقيقية
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯السعادة رضا أو تحقيق إنجاز .
俯السعادة أم النجاح .
俯أصناف السعادة .
俯من معانى النجاح .
俯حتى تكون سعيدًا ناجحًا .
俯سعادة الدارين الدنيا واآلخرة .
俯السعادة علم وعمل .
俯فوائد السعادة .
俯ماذا يخسر من ليس سعيدًا؟ .

أنواع السعادة يف حياتنا
俯 俯السعادة القصيرة .
俯 俯السعادة الطويلة .
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الدولة
السعر

80

300

00201004741126

294

24

info@tanmya.net
sales@tanmya.net

31

30

WWW.TANMYA.CO

حقائب تنمية المهارات وتطوير الذات

TANMYA 2016

234

الوحدة
التدريبية
الثالثة

الوحدة
التدريبية
الرابعة

الوحدة
التدريبية
الخامسة

سمات الشخص السعيد
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯االيمان باهلل سبحانه وتعالي  ،واالستعانه به والتوكل عليه .
俯القيم العليا .
俯الرؤيا الواضحة .
俯االعتقاد والتوقع االيجابي .
俯التركيز علي الحل عند مواجهة الصعوبات .
俯االستفادة من التحديات والصعوبات .
俯ال يدع التحديات والصعوبات تؤثر علي أركان حياته .
俯واثق من نفسه يحب التغيير وخوض املخاطر .
俯يعيش باألمل والكفاح والصبر .
俯اجتماعي ويحب مساعدة االخرين .

منغصات السعادة وكيفية التخلص منها
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯كن مطمئنًا :تغلب ىلع القلق .
俯كن شجاعًا :واجه املخاوف .
俯كن متفائ ً
ال :تجنب التشاؤم .
俯كن صبورًا :تخلص من اليأس .
俯كن إيجابيًا :امتنع عن السلبيات .
俯العزلة أم الخلطة .
俯الخيال أم الواقع .
俯وازن بين العلم والعمل .
俯كن واثقًا :ال تخشى الحياة .
俯تعلم العفو والغفران .

كيفية الوصول إلى السعادة الحقيقية؟
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯اجعل السعادة اختيارك .
俯حاول ان تحافظ ىلع لياقتك .
俯اصنع الحدث الذي يجلب لك السعادة .
俯فكر يف وقتك الحالي .
俯احصل ىلع سعادتك من اسعاد االخرين .
俯اعمل ما تحب .
俯تخلص من شخصيتك القديمة .
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الوحدة
التدريبية
السابعة

الوحدة
التدريبية
التاسعة

الوحدة
التدريبية
العاشرة

(俯 俯مشوار األلف ميل يبدأ بخطوة) الوتسي .
أركان الخطة الناجحة
俯 俯ميزان النجاح .
俯 俯ذروة التحكم .
俯 俯هبوط غير مفاجئ .
عملية لخطة ناجحة
خطوات
َّ
ً 俯 俯
أول  :ضع الخطة السنوية .
俯 俯ثانًيا :املتابعة الشهرية لسير الخطة السنوية .
俯 俯ثالًثا :ضع خطة األسبوع .
نماذج لشخصيات إيجابية سعيدة
俯
俯
俯
俯

俯مسيرة نجاح مايكل ِدل ،مؤسس شركة ديل .
俯صابر باتيا – مؤسس موقع هوتميل .
俯أيمن راشد اطلب .كوم .
俯وصفة كولونيل ساندرز السرية جعلته ثاني أشهر شخصية
معروفة يف العالم يف عام 1976

TANMYA 2016

الوحدة
التدريبية
الثامنة

حقائب تنمية المهارات وتطوير الذات

الوحدة
التدريبية
السادسة

كيفية التخطيط لحياة مليئة بالنجاح؟

تمارين وتطبيقات
俯
俯
俯
俯

俯هل أنت قلق أم مطمئن اجتماعيًا ؟ (اختبار) .
俯هل تري الجانب املشرق من األمور ؟ (اختبار) .
俯إلي أي مدى أنت سعيد ؟ (اختبار) .
俯استبيان جامعة اكسفورد .
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كود الحقيبة
E-19

236

اسم
الحقيبة

استراتيجيات صناعة النجاح
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

خمسة ايام تدريبية

 288شريحة

 25ساعة تدريبية

 172صفحة
 124صفحة

كل من لديه الرغبة فى النجاح

حقائب تنمية المهارات وتطوير الذات

TANMYA 2016

جميع الملفات قابلة للتعديل
محاور الحقيبة
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯قوة التحكم يف الذات .
俯كيف تقوي ثقتك بنفسك ؟ .
俯النظر االيجابى الى النفس .
俯التحكم فى املشاعر السلبية وتحولها الى ايجابية .
俯االنماط التمثيلية لالشخاص وكيفية التعامل معهم .
俯االلفة وكيفية تصنعها مع االخرين .
俯التخطيط واالهداف .
俯خصائص األهداف الذكية ( . ) SMART GOOLS
俯أسلوب تحليل سوات . SWOT
俯فن ادارة الوقت .
俯تعرف ىلع لغة الجسد .
俯تعلم فن االقناع والتاثير ىلع االخرين .
俯كيف تتعامل مع الخالفات .
俯سيطر ىلع غضبك .
俯تعلم فن االنصات .
俯الوصايا العجيبية .

الدولة
السعر
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كود الحقيبة
E-18

مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

 57شريحة

يومان تدريبيان

 72صفحة

 8ساعات تدريبية

 71صفحة

جميــع شــرائح املجتمــع

جميع الملفات قابلة للتعديل

حقائب تنمية المهارات وتطوير الذات

اسم
الحقيبة

الجودة الشخصية

محاور الحقيبة

俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

TANMYA 2016

الجزء
االول

النظرى
俯تمرين مقايضة البطاقات .
俯مفهوم الجودة الشخصية .
俯السمات الشخصية اإليجابية .
俯العالقات اإلنسانية الجيدة .
俯األداء الفائق يف العمل .
俯أهمية الجودة الشخصية .
俯خطوات تعزيز الجودة الشخصية .
俯ركائز الجودة الشخصية .
俯جوانب التحسين الشخصية .
俯استبيان يوضح مستوى الجودة الشخصية .
俯الجودة الشخصية عند الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) .
俯قصة تبرز الجودة الشخصية .
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الدولة
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238

الجزء
الثاني

العملي

حقائب تنمية المهارات وتطوير الذات

TANMYA 2016

俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯التعبير عن العضو الواحد يف الفريق .
俯مهارة الصندوق .
俯املؤمن مرآة أخيه .
俯طرف واحد أم طرفان؟ .
俯نفايات نووية .
俯متحفك الشخصي .
俯بيت العنكبوت .
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كود الحقيبة
E-17

مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

 26شريحة

يوم تدريبي

 4صفحة

 3ساعات تدريبية
كل مــن يملــك ا لر غبــة يف معر فــة
ا ال ثــا ر ا ملختلفــة ( ا ال يجا بيــة ـ
الســلبية ) لوســائل التواصل ا ال جتما عي .

 24صفحة
جميع الملفات قابلة للتعديل

حقائب تنمية المهارات وتطوير الذات

اسم
الحقيبة

اثار تواصل الشبكات االجتماعية

محاور الحقيبة

TANMYA 2016

俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯مقدمة.
俯مفهوم الشبكات االجتماعية.
俯أنواع الشبكات االجتماعية.
俯مميزات الشبكات االجتماعية.
俯نموذج من الشبكات االجتماعية.
俯االستخدامات االيجابية للشبكات االجتماعية.
俯االستخدامات السلبية للشبكات االجتماعي.
俯تجارب ناجحة لالستخدامات اإليجابية للشبكات االجتماعية

239

الدولة
السعر

60

225

00201004741126

221

18

info@tanmya.net
sales@tanmya.net

23

23

WWW.TANMYA.CO

اسم
الحقيبة

كود الحقيبة
E-16

240

لغة الجسد
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

ثالثة أيام تدريبية

 99شريحة

 9ساعات تدريبية

 52صفحة

حقائب تنمية المهارات وتطوير الذات

TANMYA 2016

كل مــن لديــه الرغبــة يف تطوير
مهــارات التواصل الغير مباشــر مع
االخرين .

 36صفحة
جميع الملفات قابلة للتعديل

محاور الحقيبة
الوحدة
التدريبية
االولي

الوحدة
التدريبية
الثانية

أساسيات لغة الجسد
俯
俯
俯
俯

俯أهمية لغة الجسد
俯لغة الجسد وإستخدامتها العامة
俯التأكد من دالالت لغة الجسد
俯من يتمتع بالقدرة األكبر ىلع فهم لغة الجسد الرجل أم املرأة

قراءة نفسك واآلخرين
俯 俯ملاذا تعد قراءة اآلخرين أمر بالغ األهمية.

الدولة
السعر
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الوحدة
التدريبية
الخامسة

俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯أساسيات التفاوض.
俯شروط التفاوض.
俯لغة الجسد.
俯التفاوض مع الجنسيات املختلفة.
俯وجهك دليل شخصيتك.
俯العين الناطقة.
俯أنواع األذن ،الخد ،الذقن ,الرقبة داللتها.

لغة الجسد يف مجال العمل
俯 俯كيف تكون املصافحة اإليجابية.
俯 俯العادات السيئة التي يجب تجنبها يف االجتماع.

ما هي حركات الجسد وما هي األجزاء التي تعبر عنها
俯
俯
俯
俯

俯هل طريقة الوقوف والجلوس لها تأثير ىلع اآلخرين.
俯نصائح لالتصال الجيد.
俯ما هي األشياء التي يمكن تجربتها للتدريب ىلع قراءة لغة الجسد
واكتشاف اإلشارات املضللة
俯التعامل مع الشخصيات العصبية.

TANMYA 2016

الوحدة
التدريبية
الرابعة

حقائب تنمية المهارات وتطوير الذات

الوحدة
التدريبية
الثالثة

كيف استخدم لغة الجسد إلنجاح تفاوض
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اسم
الحقيبة

كود الحقيبة
E-15

242

الطريق إلي اإلبداع
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

أربعة أيام تدريبية

 222شريحة

 16ساعات تدريبية

 16صفحة

حقائب تنمية المهارات وتطوير الذات

TANMYA 2016

كل مــن يرغــب االبتــكا ر والتجديد
و ا ال بــد ا ع فــى كا فــة نو ا حى
ا لحيا ة

 102صفحة
جميع الملفات قابلة للتعديل

محاور الحقيبة
الوحدة
التدريبية
االولي

الوحدة
التدريبية
الثانية

ماذا نقصد باإلبداع؟
俯
俯
俯
俯
俯

俯أو ً
ال  :مفهوم اإلبداع .
俯ثانيًا  :دوافع اإلبداع .
俯ثالثًا  :خصائص اإلبداع .
俯رابعًا  :مستويات اإلبداع .
俯خامسًا  :العقل واإلبداع .

من هو املبدع؟
俯 俯أو ً
ال  :صفات املبدع .
俯 俯ثانيًا  :شروط املبدع .
俯 俯ثالثًا  :أدوار املبدع .

الدولة
السعر
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الوحدة
التدريبية
الرابعة

حقائب تنمية المهارات وتطوير الذات

الوحدة
التدريبية
الثالثة

من أين يأتى اإلبداع؟
俯
俯
俯
俯
俯

俯أو ً
ال  :البيئة اإلبداعية .
俯ثانيًا  :مواطن اإلبداع.
俯ثالثًا  :محفزات اإلبداع .
俯رابعًا  :معوقات اإلبداع .
俯خامسًا  :ارشادات لتجاوز املعوقات .

كيف يتحقق اإلبداع؟

TANMYA 2016

俯 俯أو ً
ال  :أساليب وطرق اإلبداع .
俯 俯ثانيًا  :قوانين وقواعد اإلبداع .
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كود الحقيبة
E-14

244

اسم
الحقيبة

التخطيط االستراتيجى الشخصى
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

يومان تدريبيان

 103شريحة

 8ساعات تدريبية

 38صفحة

جميــع شــرائح املجتمع

 56صفحة

حقائب تنمية المهارات وتطوير الذات

TANMYA 2016

جميع الملفات قابلة للتعديل
محاور الحقيبة
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯مقدمة يف التخطيط .
俯أهمية التخطيط كتابة .
俯إلى أين تقودك خطواتك؟! .
俯تمرين .
俯ما هو التخطيط ؟! .
俯فوائد التخطيط .
俯صفات املخططين الناجحين .
俯خطوات وضع خطة ناجحة .
俯نريد أن تجيب ىلع أربعة أسئلة هامة هي :
•التشخيص :من أنا؟ وأين أنا اآلن؟ .
•التهديف :أين أريد أن أكون؟ .
•خصائص األهداف الذكية ( . ) SMART GOOLS
•أسلوب تحليل سوات . SWOT
•التنظيم :كيف أصل إلى ما أريد؟ .
•التنفيذ :كيف أعرف أني وصلت؟ .

الدولة
السعر
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كود الحقيبة
E-13

مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

 85شريحة

ثالثة أيام تدريبية

 154صفحة

 9ساعات تدريبية
مديــري العمــوم واعضــاء مجالس االدارات_
العامليــن يف مجال العالقــات العامة وخدمة
العمــاء وادارات املراســم-مرافقي كبار
الشخصيات وكافة املهتمين والراغبين بتطوير
مهاراتهم الشخصية

 75صفحة
جميع الملفات قابلة للتعديل

حقائب تنمية المهارات وتطوير الذات

اسم
الحقيبة

مهارات التعامل مع كبار الشخصيات

محاور الحقيبة

俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

245

الدولة
السعر

TANMYA 2016

俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯انواع الشخصيات االدارية وسماتها وطرق التعامل مع كل منها .
俯ما هي العادات والسلوكيات املطلوبه عند التعامل مع كبار الشخصيات؟ .
俯مهارات العرض والتقديم وااللقاء .
俯اساليب وطرق العرض والتقديم وااللقاء .
俯مفهوم لغة الجسد وأهميتها يف التواصل مع االخرين .
俯قرأة افكار االخرين وما يجول بخاطرهم من خالل ايماءاتهم و حركة
اجسادهم .
俯معنى ودالالت حركة كل من اليدين والكفين واالصابع والقدمين والرأس
والعنيين واالنف واالذن .
俯برتوكوالت مصافحة كبار الشخصيات و طريقة الجلوس معهم .
俯برتوكوالت الرد ىلع الهاتف مع كبار الشخصيات .
俯كيف تصبح شخصية جذابه ومحبوه من قبل االخرين ،يصعب االستغناء
عنها؟ .
俯تطوير اساليب العمل و التفكير و عدم التمترس خلف طريقة واحدة عند
التعامل .
俯مع كبار الشخصيات .
俯كيف تخلق جو من االلفة و املودة والتقرب من االخرين؟ .
俯كيف تؤثر يف االخرين و تغير من سلوكياتهم و تقنعهم؟ .

80

300

00201004741126

294

24

info@tanmya.net
sales@tanmya.net

31

30

WWW.TANMYA.CO

كود الحقيبة
E-12

246

اسم
الحقيبة

تقدير الذات والثقة بالنفس
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

 108شريحة

يومان تدريبيان

 121صفحة

 10ساعات تدريبية

 79صفحة

جميــع شــرائح املجتمع

حقائب تنمية المهارات وتطوير الذات

TANMYA 2016

جميع الملفات قابلة للتعديل
محاور الحقيبة
الوحدة التدريبية االولي
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯ما هو تقدير الذات .
俯أقسام تقدير الذات .
俯ما هي األمور التي يجب علينا االبتعاد عنها؟ .
俯ما هي صفات املقدرين ألنفسهم؟ .
俯ما هي صفات الغير مقدرين ألنفسهم؟ .
俯كيف نزيد تقدير الذات لدينا؟ .
俯ملاذا احتاج لتقدير الذات؟ .
俯كيف أحارب األفكار السلبية؟ .
俯ما هو التفكير السلبي؟ .
俯الفرق بين تقدير الذات والثقة بالنفس .

الدولة
السعر

50

00201004741126

188

184

15

info@tanmya.net
sales@tanmya.net

20

19

WWW.TANMYA.CO

حقائب تنمية المهارات وتطوير الذات

الوحدة التدريبية الثانية

TANMYA 2016

俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯مفهوم الثقة بالنفس .
俯ملاذا الثقة بالنفس؟ .
俯الثقة والغرور .ما الفرق؟ .
俯اختبار لقياس درجة الثقة بالنفس .
俯متى تهتز الثقة يف النفس؟ .
俯أسباب انعدام الثقة بالنفس .
俯بعض اثار انخفاض الثقة بالنفس .
俯عالمات فقد الثقة بالنفس .
俯الحديث السلبي مع النفس .
俯كيف تكتسب الثقة يف النفس .
俯قوانين وخطوات لزيادة الثقة يف النفس .
俯كيف أكون واثقا بنفسي؟ .
俯صفات الواثق من نفسه .
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كود الحقيبة
E-11

248

اسم
الحقيبة

اسرار القيادة ومهارات االتصال
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

يومان تدريبيان

 166شريحة

 10ساعات تدريبية

 147صفحة
 72صفحة

جميــع شــرائح املجتمع

حقائب تنمية المهارات وتطوير الذات

TANMYA 2016

جميع الملفات قابلة للتعديل
محاور الحقيبة
الوحدة التدريبية االولي
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯هل استطيع ان اصبح قائدا ناجحا بالفعل .
俯كيف اصبح قائدا ناجحا .
俯انماط القادة .
俯سمات القائد الناجح .
俯طريقك الى اتخاذ قرار فعال .
俯كيف استطيع تحفيز االشخاص .
俯كيف تحفز ذاتك كقائد؟؟؟ .

الوحدة التدريبية الثانية
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯ما هو االتصال .
俯مراحل تطور االتصال .
俯انماط الناس من وجهة استقبالهم للمعلومات .
俯أهمية االتصال الفعال .
俯انواع االتصال .
俯معوقات عملية االتصال .
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كود الحقيبة
E-10

مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

يوم تدريبي

 55شريحة

 4ساعات تدريبية

 20صفحة

كل مــن لد يــه ا لر غبــة يف ا ال قــد ا م
ىلع ا لعمــل ا لتطو عــي

 22صفحة
جميع الملفات قابلة للتعديل

حقائب تنمية المهارات وتطوير الذات

اسم
الحقيبة

مهارات العمل التطوعى

محاور الحقيبة

TANMYA 2016

俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯مـــقدمة.
俯تعريف العمل التطوعي.
俯مصادر تمويل الجمعيات األهلية.
俯بيئة التطوع.
俯تعريف التطوع.
俯من هو املتطوع ؟
俯حقوق وواجبات املتطوع.
俯أهمية التطوع.
俯أهداف التطوع.
俯وسائل العمل التطوعي.
俯أشكال العمل التطوعي.
俯الجمعيات.
俯العمل التطوعي يف اإلسالم والتراث.
俯معوقات التطوع.
俯الخالصة .
俯بعض املقترحات لتطوير العمل التطوعي .
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كود الحقيبة
E-9

250

اسم
الحقيبة

مهارات إدارة وتنظيم الوقت
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

خمسة أيام تدريبية

 212شريحة

 15ساعة تدريبية

 12صفحة

حقائب تنمية المهارات وتطوير الذات

TANMYA 2016

جميع فئات املجتمع الذين يبحثون
عن أقصى استفادة من وقتهم.

 84صفحة
جميع الملفات قابلة للتعديل

محاور الحقيبة
الوحدة التدريبية االولي
俯 俯اختبار أليكساندر يف تشخيص الوقت لديك .
俯 俯تعريفات ومفهوم إدارة الوقت .
俯 俯قواعد إدارة الوقت – مفاتيح إدارة الوقت .
الوحدة التدريبية الثانية
俯 俯التخطيط لتنظيم الوقت .
俯 俯أدوات استثمار الوقت .
الوحدة التدريبية الثالثة
俯 俯تمرين التعامل مع مضيعات الوقت .
俯 俯مضيعات الوقت وأساليب الحد منه .
俯 俯كيف تكون مع الوقت .
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حقائب تنمية المهارات وتطوير الذات

الوحدة التدريبية الرابعة
俯 俯خطوات ومبادئ اإلدارة الناجحة للوقت .
俯 俯النمر الورقي .
الوحدة التدريبية الخامسة

TANMYA 2016

俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯قيمة الدقيقة الواحدة يف حياتك .
俯من يقود اآلخر :النملة أم الفيل ؟!! .
俯األخطاء الخمسة الفادحة يف إدارة الوقت .
俯فن إدارة الوقت قبل أن نبدأ .
俯املبادئ العشرة إلدارة الوقت بفاعلية .
俯فن إدارة الوقت للمرأة العاملة .
俯كلمات يف إدارة الوقت .
俯نتيجة (اختبار أليكساندر) .
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كود الحقيبة
E-8

252

اسم
الحقيبة

كيف تدير خالفاتك بنجاح؟
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

يومان تدريبيان

 48شريحة

 6ساعة تدريبية

 18صفحة
 13صفحة

جميع شرائح املجتمع

حقائب تنمية المهارات وتطوير الذات

TANMYA 2016

جميع الملفات قابلة للتعديل
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯

俯الخالف .
俯أحوال الخالف .
俯الخالف الخفي .
俯الخالف املالحظ .
俯الخالف املحسوس .
俯الخالف الجلي .
俯اسباب الخالف .
俯مستويات الخالف .
俯ما بعد الخالف .
俯االعراض السيئة للخالف .
俯األعراض اإليجابية للخالف .
俯اتجاهين لحل الخالف :
•أسلوب إيجابي .
•أسلوب املفاوضات .
俯أربعة خطوات لحل الخالف :
•حدد تماما حدود االختالف .
•واجه أصحاب الخالف .
•حاول إيجاد حلول .
•تابع ما بعد الخالف .

محاور الحقيبة
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حقائب تنمية المهارات وتطوير الذات

TANMYA 2016

俯 俯سياسات حل الخالف :
•سياسة االنسحاب .
•سياسة اإلكراه .
•سياسة التهدئة .
•سياسة التسوية .
•سياسة التكامل .
俯 俯أنماط الناس يف الخالف :
•نمط السلحفاة «انسحابي» .
•نمط سمك القرش «هجومي قسري» .
•نمط الدب الوديع «التهدئة» .
•نمط الثعلب «الحل الوسط» .
•نمط البومة الحكيمة»التكامل» .
•تمرين . 1
•تمرين . 2
俯 俯التجاوب مع الخالفات :
•بالقوة .
•التبسيط .
•التجاهل .
•الحل الوسط .
•املواجهة .
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كود الحقيبة
E-7

254

اسم
الحقيبة

كيف تتعامل مع غضبك؟ (إدارة الغضب)
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

يومان تدريبيان

 76شريحة

 6ساعة تدريبية

 44صفحة
 37صفحة

جميع شرائح املجتمع

حقائب تنمية المهارات وتطوير الذات

TANMYA 2016

جميع الملفات قابلة للتعديل
محاور الحقيبة
俯 俯تعريف الغضب .
俯 俯كيف يغضب االنسان .
俯 俯أنواع الغضب .
俯 俯أسباب الغضب .
俯 俯نتائج الغضب .
俯 俯أصناف الناس يف الغضب .
俯 俯عالج الغضب .
俯 俯تطبيق مبدأ . 10/90
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كود الحقيبة
E-6

مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

يومان تدريبيان

 107شريحة

 10ساعات تدريبية

 96صفحة
 66صفحة

رجال وسيدات األعمال  -رؤساء البعثات الدبلوماسية
والوفود الرسمية  -املدراء العامين ونوابهم -
مدراء العالقات العامة  -رؤساء أقسام العالقات
العامة  -الراغبون يف تعلم االتيكيت والبروتوكول

جميع الملفات قابلة للتعديل

حقائب تنمية المهارات وتطوير الذات

اسم
الحقيبة

فن االتيكيت والبرتوكول

محاور الحقيبة

الوحدة
التدريبية
الثانية

俯
俯
俯
俯
俯

TANMYA 2016

الوحدة
التدريبية
االولي

فن االتيكيت
俯إتيكيت التعامل الرسمي واالجتماعي .
俯إتيكيت الحديث .
俯إتيكيت املالبس .
俯إتيكيت الوالئم والحفالت .
俯إتيكيت االجتماعات واملقابالت .

فن املراسم ( البروتوكول)
俯
俯
俯
俯

俯الزيارات الرسمية .
俯الحفالت والوالئم الرسمية .
俯مراسم رفع األعالم .
俯مراسم املؤتمرات واالجتماعات الدولية .
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اسم
الحقيبة

كود الحقيبة
E-5

256

التعامل مع ضغوط العمل و كيفية التخلص منها
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

يومان تدريبيان

 107شريحة

 8ساعات تدريبية

 45صفحة

حقائب تنمية المهارات وتطوير الذات

TANMYA 2016

املدراء ورجال األعمال يف جميع القطاعات .
رؤساء األقسام.
املوظفون واملهتمون من مختلف الشرائح .

 35صفحة
جميع الملفات قابلة للتعديل

محاور الحقيبة
 俯 俯ضغوط العمل .
 俯 俯مفهوم ضغوط العمل .
 俯 俯الضغوط التنظيمية .
 俯 俯اإلجهاد .
 俯 俯وقفة مع النفس .
 俯 俯امثلة للضغوط يف العمل .
 俯 俯اآلثار املترتبة ىلع الضغوط .
 俯 俯تصنيف نتائج وآثار الضغوط كما يلي :
 俯 俯اآلثار والنتائج املتعلقة باألفراد أنفسهم :
الصحة الجسديّة .
•جانب
ّ
الصحة السلوكية .
•جانب
ّ
الصحة النفسّية .
• جانب
ّ
 俯 俯اآلثار والنتائج التنظيمية للضغوط :
•الثمن املباشر لسوء إدارة الضغوط .
•الثمن غير املباشر لسوء إدارة الضغوط .
 俯 俯مصادر الضغوط .

الدولة
السعر

40

00201004741126

150

147

12

info@tanmya.net
sales@tanmya.net

16

15

WWW.TANMYA.CO

حقائب تنمية المهارات وتطوير الذات

俯 俯تتمثل إدارة الضغوط يف االتى :
•مصادر تنظيمية .
•مصادر فردية .
俯 俯الفروق الفردية وعالقتها بالضغوط :
•من حيث مستوى األداء .
•من حيث مستوى االستجابة للضغوط .
•من حيث من حيث الجنس .
•ظاهرة االحتراق النفسي (. )Burnout
•تعريف االحتراق النفسي .
俯 俯يتكون من ثالث عناصر .
•االستنزاف (اإلهراق) العاطفي .
تحول الشخصية .
• ّ
•انخفاض مستوى اإلنجاز الشخصي .
俯 俯إستراتيجيات التعامل مع ضغوط العمل .
•استراتيجيات التتعامل مع ضغوط العمل (املدخل الشخصى) .
•استراتيجيات التعامل مع ضغوط العمل (املدخل التنظيمى) .
俯 俯مقومات تنفيذ إستراتيجيات ضغوط العمل .
俯 俯عوامل تساعد بالتقليل من الضغط الوظيفي .
俯 俯كيف ندير ضغوط العمل؟ ىلع مستوى املوظف .

TANMYA 2016

•عناصر االحتراق النفسى .

俯 俯كيف ندير ضغوط العمل؟ ىلع مستوى فريق العمل .
俯 俯كيف ندير ضغوط العمل؟ ىلع مستوى املنظومة .
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اسم
الحقيبة

كود الحقيبة
E-4

258

فن االعتذار
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

يومان تدريبي

 56شريحة

 5ساعة تدريبية

 17صفحة

عامة

 35صفحة

حقائب تنمية المهارات وتطوير الذات

TANMYA 2016

جميع الملفات قابلة للتعديل
محاور الحقيبة
俯 俯تعريف اإلعتذار .
俯 俯أليس االعتراف بالخطأ فضيلة ؟ .
俯 俯االعتذار ليس ضعفًا .
俯 俯االعتذار من شيم الكبار .
俯 俯أنا آسف .
俯 俯فوائد االعتذار .
俯 俯ثقافة االعتذار فى املجتمع .
俯 俯اسباب عدم اعتذار الرجال .
俯 俯سياسة التبرير .
俯 俯شروط االعتذار الصحيح .
俯 俯خطوات تساعدك ىلع تقديم االعتذار بطريقة مناسبة .
俯 俯يستوجب اإلعتذار الصادق .
俯 俯تغريدات حول فن االعتذار .
俯 俯األنبياء يعتذرون .
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كود الحقيبة
E-3

مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

يومان تدريبيان

 117شريحة

 8ساعات تدريبية

 6صفحة
 23صفحة

جميع شرائح املجتمع

جميع الملفات قابلة للتعديل

حقائب تنمية المهارات وتطوير الذات

اسم
الحقيبة

العادات السبع والشخصية الناجحة

محاور الحقيبة

العادة الثانية
العادة الثالثة
العادة الرابعة
العادة الخامسة
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

TANMYA 2016

العادة األولى

كن سباق ،مبادر
ابدأ والنهاية يف ذهنك .
ابدأ باألهم قبل املهم .
تفكير املنفعة للجميع «ربح – ربح» .
حاول أن تفهم أوال ليسهل فهمك .

俯االتصال .
俯كيف تكسب األصدقاء  ..وتؤثر يف الناس ؟ .
俯وسائل االتصال .
俯مهارة االستماع .
俯اهمية االستماع .
俯االسلوب العملي لالستماع .
俯مقترحات عملية لترسيخ مهارة االستماع .
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العادة السادسة

التعاضد .

俯 俯صفات القائد الباني .
俯 俯صفات فريق العمل .
العادة السابعة

شحذ املنشار .

حقائب تنمية المهارات وتطوير الذات

TANMYA 2016

الخالصة
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كود الحقيبة
E-2

مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

يومان تدريبيان

 62شريحة

 6ساعات تدريبية

 33صفحة
 20صفحة

جميع شرائح املجتمع

جميع الملفات قابلة للتعديل

حقائب تنمية المهارات وتطوير الذات

اسم
الحقيبة

إداة التغيير الذاتي

محاور الحقيبة

俯
俯
俯
俯

TANMYA 2016

املستقبل هنا
俯التغيير يف كل مكان .
俯أثر التغيير .
俯االستجابة للتغيير .
俯العناية بالجسم .

أسس التغيير
俯
俯
俯
俯
俯

俯أساليب االستفادة من املستجدات واملتغيرات .
俯تأسيس األمان يف مكان العمل .
俯وضع قواعد األمن الخاصة بنا .
俯صعوبة التغيير .
俯إعداد استجابة قوية .
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االنتقال خالل التحول الشخصي
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯أسلوب التحرك أثناء عملية التغيير الشخصي .
俯التغيير خالل دورة حياتك .
俯مراحل عملية التغيير .
俯إيقاع التغيير املستمر .
俯متى يصدم الناس باملشاكل .
俯تفهم املقاومة .
俯تخطي الفرصة :الرؤية .

حقائب تنمية المهارات وتطوير الذات

TANMYA 2016

زيادة القوة الشخصية
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯اإلدارة الذاتية .
俯إيجاد مناخ إيجابي داخلي .
俯احترام ذاتك :لست أنت من يقع عليه اللوم .
俯واجه املستقبل .
俯التعامل مع التوقعات القديمة .
俯تنمية مواقف مواجهة االحتماالت .
俯اإليحاء الذاتي .
俯األفكار املشجعة .
俯تغيير األفكار .
俯كيف يمكنك تغيير األفكار .

الشروع يف العمل
俯
俯
俯
俯

俯تطوير القوة الشخصية .
俯مفهوم الشروع يف العمل .
俯تقدير القوة الشخصية .
俯تحمل املخاطر .
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حقائب تنمية المهارات وتطوير الذات

تحقيق التأثير وكسب املساندة
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯صورة املساندة .
俯أهمية املساندة .
俯أنماط املساندة .
俯طلب املساندة .
俯وسائل زيادة املساندة .
俯إنشاء شبكة العالقات .
俯السعي وراء املعلومات .
俯الحصول ىلع املساندة يف مكان العمل .
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كود الحقيبة
E-1

264

اسم
الحقيبة

أنماط الشخصيات
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

يومان تدريبيان

 114شريحة

 8ساعة تدريبية

 42صفحة
 30صفحة

حقائب تنمية المهارات وتطوير الذات

TANMYA 2016

كل من يبحث عن فهم أعمق لذاته
وآلخرين صصص

جميع الملفات قابلة للتعديل

محاور الحقيبة
俯
俯
俯
俯
俯

俯من أين يستمد اإلنسان طاقته وحيويته ونشاطه ؟ .
俯كيف يستقبل اإلنسان املعلومات من الخارج ؟ .
俯كيف يتخذ اإلنسان قراراته ؟ .
 俯كيف ينظم اإلنسان العالم من حوله ؟ .
俯أنماط الشخصيات :
•منفتح  ..حدسي ..مشاعري  ..حكم (أخصائي العالقات العامة)  - .منفتح ..
حدسي  ..مشاعري  ..مدرك بحواسه .
•منفتح ..حدسي  ..مفكر  ..حكم  - .منفتح  ..حدسي  ..مفكر  ..مدرك بحواسه
•املنفتح  ..الحسي الواقعي  ..املشاعرى  ..الحكم  - .املنفتح ..الحسي
..املشاعرى ..املدرك بحواسه .
•املنفتح ..الحسي ..املفكر ..الحكم  - .املنفتح  ..الحسي  ..املفكر  ..املدرك
بحواسه  - .املنطوي  ..الحدسي  ..املشاعرى ..الحكم  - .املنطوي ..الحدسي
 ..املشاعرى  ..املدرك بحواسه .
•املنطوي  ..الحدسي  ..املفكر  ..الحكم .
•املنطوي  ..الحدسي  ..املفكر  ..املدرك بحواسه .
•املنطوي  ..الحسي  ..املشاعرى  ..الحكم  - .املنطوي ..الحسي  ..املشاعرى ..
املدرك بحواسه  - .املنطوي  ..الحسي  ..املفكر  ..الحكم .
•املنطوي  ..الحسي  ..املفكر  ..املدرك بحواسه .
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حقائب
اليوم الواحد

One
Day

www.tanmya.co

قسم حقائب
اليوم الواحد

حقائب
تنمية مهارات التربويين

www.tanmya.co

قسم حقائب
تنمية مهارات التربويين

التعلم النشط

استخدام االيباد
يف التعليم

استراتيجيات التدريس

ادارة الجودة الشاملة
يف التعليم

القيادة
التربوية
الفعالة

إدارة التغيير التربوى
اعداد معلمي
رياض اطفال

املدير التربوي الفعال

االدارة الصفية

التدريس الفعال

االعالم التربوي

إدارة وإشراف رياض االطفال

غ

غغغغ

كيف تتعامل مع الطفل املراهق

أثر التنظيم
يف نجاح
املؤسساتالتعليمية

فن التحفيز
املدرسى

القيادة التربوية

كود الحقيبة
G-16

272

اسم
الحقيبة

التعلم النشط
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

ثالثة أيام تدريبية

 65شريحة

 6ساعات تدريبية

 57صفحة
 39صفحة

طالب املرحلة الثانوية والجامعية

حقائب تنمية مهارات التربويين

TANMYA 2016

جميع الملفات قابلة للتعديل
محاور الحقيبة
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯العلم
俯التعلم
俯الفرق بين التعليم والتعلم
俯نظريات التعلم
俯شروط التعلم
俯مبادئ املمارسات التعليمية
俯التعلم النشط
俯أهمية التعلم النشط
俯عناصر التعلم النشط
俯مكونات التعلم النشط
俯معوقات التعلم النشط
俯دور املعلم يف التعلم النشط
俯دور مدير املدرسة يف التعلم النشط
俯نصائح للبدء بتصميم أنشطة التعلم النشط
俯خطوات تحويل وحدة إلي التعلم النشط

الدولة
السعر
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•استراتيجية التعلم النشط
•استراتيجية فكر  ،زاوج  ،شارك
•استراتيجية املقابلة الثالثية
الخطوات
•استراتيجية الكرسي الساخن
•استراتيجية املدرب
•استراتيجية العصف الذهني
•استراتيجية تفكير االقران بصوت
مسموع يف حل املشكالت
•استراتيجية (Team-pair- )1،2،4
solo
•استراتيجية فجوة املعلومات
•استراتيجية من أنا؟
•استراتيجية ورقة الدقيقة الواحدة
•استراتيجية حلقة الحوار السقراطية
•استراتيجية الراي روبن(التعاقب)
•استراتيجية أوجد الخطأ
•استراتيجية حوض السمك
•استراتيجية أعواد املثلجات
•استراتيجية تحقيقات املجموعة
•استراتيجية مثلث االستماع
•استراتيجية كرة الثلج
•استراتيجية ارسم أفكارك
•استراتيجية الحاالت املصغرة
•استراتيجية لعب االدوار

•استراتيجية حلقة الحكيم
•استراتيجية أعط واحدة وخذ واحدة
•استراتيجية الطاولة املستديرة
•استراتيجية الشركاء
•استراتيجية البطاقات املروحية
•استراتيجية قل ما أرسمه؟
•استراتيجية القوائم املركزة
•استراتيجية أرسل سؤاال
•استراتيجية األركان االربعة
•استراتيجية الرؤوس املرقمة
•استراتيجية أسئلة البطاقات
•استراتيجية الكتف بالكتف
•استراتيجية الراجعة الدائرية
•استراتيجية االصطفاف املنطقي
•استراتيجية الظهر بالظهر
•استراتيجية خريطة املفاهيم
•استراتيجية ابحث عن قرينك
•استراتيجية مرشد التوقعات
•استراتيجية قوة التفكير
•استراتيجية املالحظات الالصقة
•استراتيجية وجه القصة
•استراتيجية املنظمات التخطيطية
فى القراءة
•استراتيجية معنى الكلمة

حقائب تنمية مهارات التربويين

俯 俯استراتيجيات التعلم النشط
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•اعرف عملية التدريس
•اعرف أهداف التدريس
•اعرف تالميذك
اعد دروسك جيدا
• َّ
•استخدم طريقة التدريس املناسبة
•كن مبدعا وابتعد عن الروتين
•اجعل درسك ممتعا
•استثر دافعية التالميذ
•«إنما بعثت معلما ولم أبعث معنفا!»
•اجعل اتجاهك جيدا نحو التالميذ
•حافظ ىلع نموك العلمي والتربوي
واملهني
•كن قدوة يف علو الهمة واألمانة
والجد
•انتبه إلى ما بين سطور التدريس!
•قل :ال أعلم!
•استخدم وسائلك التعليمية بفعالية
•السبورة  ..صديقك الدائم فأحسن
استخدامها!
•«ال تغضب»!..

•أحسن التعامل مع مثيري املشاكل
من الطالب
•خطط ونفد وقيم و شاور تالميذك
•اعمل اختباراتك بشكل جيد بحيث
تكون تقييما لك أيضا!
•«يسروا وال تعسروا»!..
•كن معلما مربيا ..ال ملقنا!
•انتبه إلى مواهب تالميذك وقم
بتنميتها
•راع الفروق الفردية
•استخدم الواجبات املنزلية بفعالية
أدر فصلك بفعالية!
•ِ
•حافظ ىلع وقت الدرس
•علم الطالب كيف يتعلمون؟
•علم الطالب الرجوع إلى مصادر
املعلومات
•علم الطالب كيف يفكرون!
•حافظ ىلع عالقات جيدة مع الكل!
•ال تسأل هذا السؤآل!
•استعن باهلل وابدأ

حقائب تنمية مهارات التربويين
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كود الحقيبة

مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

ثالثة أيام تدريبية

 176شريحة

 9ساعات تدريبية

 9صفحة

أخصائيــن ومشــرفين النشــاط
الطالبي واملعلمين واملشرفون
التربويون واملعلمات واملشرفات .

 80صفحة
جميع الملفات قابلة للتعديل

حقائب تنمية مهارات التربويين

G-15

اسم
الحقيبة

استخدام االيباد يف التعليم

محاور الحقيبة
俯 俯االيباد فى ميزان التعليم .
俯 俯نظرة أولية إلعدادات اآليباد .
俯 俯شرح طريقة فتح حساب مجانى فى . APP Store
كيفية فتح حساب مجانى
عن طريق االيفون أو االيباد أو االيبود
俯 俯شرح طريقة فتح الحساب عن طريق االيفون أو االيباد أو اآليبود .
كيفية استخدام تطبيق keynote
 俯 俯تطبيق  Keynoteلعمل عروض تقديمية (  ) POWER POINTمن خالل اآليفون و اآليباد.
SlideShark俯 俯

TANMYA 2016

نظرة اولية حول االيباد فى التعليم

تطبيق  iMovieإلنتاج األفالم ىلع
اآليفون واآليباد استراتيجيات التدريس
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كود الحقيبة
G-15

276

اسم
الحقيبة

استراتيجيات التدريس
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

ثالثة أيام تدريبية

 156شريحة
 19صفحة

 15ساعات تدريبية
يقدم هذا البرنامج للمدرسين ذوي الخبرة السابقة ،

 125صفحة

او الذين سيدخلون مجال التدريس او املشرفين يف
املدارس من مدراء ونواب ومشريف مواد دراسية ،

حقائب تنمية مهارات التربويين

TANMYA 2016

وكذلك العاملين يف مجال الدريس والتدريب.

جميع الملفات قابلة للتعديل

محاور الحقيبة
طرائق التدريس
俯
俯
俯
俯

俯مقدمة .
俯تصنيف طرائق التدريس .
俯معايير اختيار طريقة التدريس .
俯دور الوسائل التعليمّية يف تحسين عملية التعلّم .

معايير اختيار واستخدام الوسيلة التعليمّية

俯 俯القواعد الّتي يجب مراعاتها عند استخدام الوسيلة .
معوقات أمام نجاح استخدام الوسائل .
ّ 俯 俯
俯 俯أساسّيات يف استخدام الوسائل التعليمّية .
الطريقة االلقائية

俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯تعريفها .
俯خطوات الطريقة اإللقائّية .
俯أثر اإللقاء يف نتائج التعلّم .
الهامة الّتي يجب توافرها يف اإللقاء .
俯الشروط
ّ
俯ممّيزات الطريقة اإللقائّية .
俯عيوب الطريقة اإللقائّية .
俯أنواع اإللقاء .

الدولة
السعر
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حقائب تنمية مهارات التربويين

الطريقة االستجوابية

俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯تعريفها .
俯أهمّية طريقة االستجواب .
俯أنواع االستجواب .
俯إيجابّيات الطريقة االستجوابّية .
俯شروط استخدام الطريقة االستجوابّية .
俯سلبّيات الطريقة االستجوابّية .
طريقة املناقشة

الطريقة االستقرائّية

俯
俯
俯
俯

俯مق ّدمة .
俯موجبات االستخدام .
俯ممّيزات الطريقة االستقرائّية .
俯مآخذ ىلع الطريقة االستقرائّية .
الطريقة االستنتاجّية القياسّية

俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯موجبات االستخدام .
俯مزايا الطريقة االستنتاجية .
俯سلبّيات الطريقة االستنتاجّية .
俯مفهوم االستقصاء .
俯أهمّية التعلّم باالستقصاء .
俯دور املعلّم يف االستقصاء .
俯دور املتعلّم .
俯معايير اختيار املوضوعات .
俯مراحل التعلّم باالستقصاء .
俯خطوات التدريس بطريقة االستقصاء .
俯فوائد االستقصاء .
俯الصعوبات املتو ّقعة عند تنفيذ االستقصاء وطرق معالجتها .
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俯
俯
俯
俯

俯تعريفها وشروطها .
俯ضوابط طريقة املناقشة .
俯ممّيزات طريقة املناقشة .
俯من سلبّيات طريقة املناقشة .

277

俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯تعريفها .
الذهني .
俯أشكال العصف
ّ
الذهني .
俯القواعد األساس للعصف
ّ
الذهني .
俯شروط نجاح العصف
ّ
الذهني .
俯املبادئ األساس يف جلسة العصف
ّ
الذهني .
俯تعريف العصف
ّ
الذهني .
俯أشكال العصف
ّ
الذهني .
俯مراحل العصف
ّ
الذهني .
俯عناصر نجاح عملّية العصف
ّ
الذهني .
俯ممّيزات طريقة العصف
ّ
الذهني .
معوقات العصف
ّ 俯
ّ
الطريقة التشاركية التعاونية

俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯تعريفها .
التعاوني؟
التشاركي
俯ملاذا التعلّم
ّ
ّ
التعاوني .
俯خطوات تنفيذ التعلّم
ّ
التعاوني .
俯العوامل الّتي تساعد ىلع نجاح التعلّم
ّ
التشاركي التعاوني .
俯مّيزات التعلّم
ّ
التعاوني .
俯الصعوبات الّتي تواجه تطبيق الّتعلّم
ّ
俯الطريقة التكاملّية بين املمّيزات والخطوات .

حقائب تنمية مهارات التربويين
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حقائب تنمية مهارات التربويين

أهمية أساليب التدريس

俯 俯مواصفات اآلسلوب الناجح .
俯 俯أساليب التدريس املباشرة .
俯 俯أساليب التدريس غير املباشرة .
أنواع االختبارات

TANMYA 2016

俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯االختبارات الشفويّة .
俯مزايا االختبارات الشفويّة .
俯سلبيات االختبارات الشفويّة .
俯مقترحات لتحسين االختبارات الشفويّة .
俯االختبارات التحريريّة .
俯االختبارات املقالّية .
俯مزايا االختبارات املقالّية .
俯سلبّيات االختبارات املقالّية .
俯مقترحات لتحسين االختبارات املقالّية .
俯االختبارات املوضوعّية .
俯مزايا االختبارات املوضوعّية .
俯سلبّيات االختبارات املوضوعّية .
俯مقترحات لتحسين االختبارات املوضوعّية .
تخطيط إعداد الدروس .

俯
俯
俯
俯

مكونات ّ
خطة التدريس .
ّ 俯
اليومي للدروس .
أهمّية اإلعداد
ّ 俯
ّ
اليومي الناجح .
俯مواصفات اإلعداد
ّ
俯نموذج تطبيقى .
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كود الحقيبة
G-13

280

اسم
الحقيبة

ادارة التغيير التربوي
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

ثالثة أيام تدريبية

 126شريحة

 9ساعات تدريبية

 9صفحة

أعضاء االدارة العليا والوسطى ومدراء االدارات

 81صفحة

واملشرفين التربويين ومدراء املدارس والعاملين
باملجال التربوي  ،ويجب ان يكون املشاركين يف

جميع الملفات قابلة للتعديل

حقائب تنمية مهارات التربويين

TANMYA 2016

مراكز صنع واتخاذ القرارت .

محاور الحقيبة
نظرة عامة حول التغيير

俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯أنواع التغيير .
俯مراحل التغيير الفعال .
俯فؤائد التغيير .
俯عوامل نجاح التغيير .
俯منطلقات خطة مدير املدرسة فى التغيير .
俯تجهيزات خطة التغيير .
俯اكتساب االلتزام بالتغيير .
俯ثالثة نماذج للتغيير .
俯قائمة مرجعية للتحقق من االستعداد للتغيير .
俯أفكار وأقوال مأثورة عن قيادة التغيير .
俯عشر نصائح للتغيير .

الدولة
السعر
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俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯العصف الذهني .
俯أداة املراجعة .
俯أداة تحليل نقاط القوة والضعف والفرص واملخاطر .
俯أداة تحديد العوامل املعيقة والعوامل املساعدة .
俯هذا ما نقوم به فعال ً،ولكن بإمكاننا أن « ......
俯مصفوفة تحديد األولويات .
俯أداة تكوين الرؤية .
俯أداة التخطيط بأسلوب املسارب املستقيمة .
俯االستقصاء اإليجابى .
俯أداة األثر .
俯مقاومة التغيير .

حقائب تنمية مهارات التربويين

عشر أدوات وأساليب للتغير

TANMYA 2016
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اسم
الحقيبة

كود الحقيبة
G-12

282

إدارة الجودة الشاملة يف التعليم
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

يومان تدريبيان

 95شريحة

 8ساعات تدريبية

 69صفحة

أعضــاء االدارة العليا والوســطى ومدراء االدارات

 54صفحة

واعضاء فريق الجودة واملشرفين التربويين ومدراء

حقائب تنمية مهارات التربويين

TANMYA 2016

املدارس والعاملين باملجال التربوي

جميع الملفات قابلة للتعديل
محاور الحقيبة

الوحدة
التدريبية
االولي

الوحدة
التدريبية
الثانية

مفاهيم الجودة الشاملة فى العملية التعليمية
俯
俯
俯
俯
俯

俯مفهوم الجودة .
俯الثقافة التنظيمية املدرسية .
俯حقيقة الجودة الشاملة .
俯الجودة الشاملة يف املؤسسات التربوية التعليمية .
俯أهداف الجودة يف التعليم .

نشأة إدارة الجودة الشاملة
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯فريدريك تايلور .
俯ادوارد ديمنج .
俯جوزيف جوران .
俯أرماند فايجنيوم .
俯كاورو إيشيكاوا .
俯جينشي تاجوشي .
俯شيغيو شينغو .

俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯فيليب كروسبي .
俯جون أوكالند .
俯والتر جى شويهارت .
俯رونالد فيشر .
俯ماساكي إيماي .
俯تايتشى اونو .

الدولة
السعر
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الوحدة
التدريبية
الرابعة

俯
俯
俯
俯

俯مبادئ إدارة الجودة الشاملة فى العملية التعليمية .
俯املتطلبات الرئيسية للتطبيق .
俯مراحل إدارة الجودة الشاملة فى العملية التعليمية .
俯أساليب إدارة الجودة الشاملة فى العملية التعليمية .

مزايا تطبيق إدارة الجودة الشاملة فى العملية .

حقائب تنمية مهارات التربويين

الوحدة
التدريبية
الثالثة

عناصر الجودة فى العملية التعليمية

俯 俯مزايا تطبيق إدارة الجودة الشاملة فى العملية .

TANMYA 2016
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كود الحقيبة
G-11

284

اسم
الحقيبة

القيادة التربوية الفعالة
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

ثالثة أيام تدريبية

 174شريحة

 9ساعات تدريبية

 7صفحة

أعضــاء االدارة العليــا والوســطى ومدراء

 105صفحة

االدارات واملشرفين التربويين ومدراء املدارس
والعامليــن باملجــال التربوي  ،ويجب ان يكون

حقائب تنمية مهارات التربويين

TANMYA 2016

املشاركين يف مراكز صنع واتخاذ القرارت .

جميع الملفات قابلة للتعديل

محاور الحقيبة
مفاهيم ومبادئ

俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯اقوال يف القيادة التربوية.
俯مفهوم القيادة التربوية.
俯مميزات القيادة التربوية وأهميتها.
俯أنماط القيادة.
俯مبادئ القيادة.
俯أركان القيادة.
俯االعتبارات التي تحدد أسلوب القيادة.
القيادة املدرسية

俯
俯
俯
俯
俯

俯القيادة التربوية (املدرسية).
俯املهارات املطلوبة للقيادة املدرسية.
俯خصائص القيادة املدرسية الناجحة.
俯معايير القيادة املدرسية الفاعلة.
俯دور القيادة التربوية يف تحسين عملية التعلم و التعليم.

الدولة
السعر
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حقائب تنمية مهارات التربويين

القائد التربوي الناجح

俯
俯
俯
俯

俯مقومات القائد التربوي الناجح.
俯خصائص القائد التربوي.
俯أدوار القائد التربوي.
俯سمات القيادى الناجح.
القيادة اإلبداعية

اإلتصال والتفويض

俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯مهارة االتصال الفاعل.
俯أهداف االتصال.
俯أهمية االتصال.
俯عناصر االتصال.
俯أغراض االتصال.
俯مبادئ االتصال الفاعل.
俯معوقات االتصال.
俯مفهوم التفويض

俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯ملاذا التفويـض ؟
俯متى يتم التفويض ؟
俯املعايير التي يجب توفرها يف
الشخص ا ُ
ملفوض إليه
俯خطـوات التفويـض
俯اختبار يف التفويض.
俯مراقبة ومتابعة التفويض.
俯معوقـات التفويـض.

TANMYA 2016

俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯تعريف القيادة اإلبداعية.
俯عناصر القيادة اإلبداعية.
俯من صفات القائد الجيد.
俯مراحل اإلبداع.
俯من مقومات اإلبداع.
俯من معوقات اإلبداع.
俯خصائص املبدعين.
俯صفات القائد املبدع.
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286

إدارة الوقت وفوائد التغير

俯
俯
俯
俯

俯
俯
俯

حقائب تنمية مهارات التربويين

TANMYA 2016

俯
俯

俯خصائص الوقت.
俯ما إدارة الوقت ؟
俯امور هامه تتعلق بمضيعه
الوقت.
俯صعوبات مؤثرة ىلع ادارة
الوقت.
俯السيطره علي مضيعات الوقت.
俯عشر نصائح لإلدرة الفعالة
للوقت.

俯
俯
俯
俯

俯نظرة عامة حول التغيير.
俯فؤائد التغيير.
俯عوامل نجاح التغيير.
俯أفكار وأقوال مأثورة عن قيادة
التغيير.
俯عشر نصائح للتغيير.
俯مقاومة التغيير.
俯األسس املهنية والتربوية التي
تبني عليها الرؤية الرسالة .
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كود الحقيبة

مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

ثالثة أيام تدريبية

 122شريحة

 9ساعات تدريبية

 8صفحة

يقــدم هذا البرنامــج ملديري املدارس ونوابهم

 64صفحة

ورؤساء الشعب وكذلك مشريف املواد التعليمية
الذين لديهم خبرات إدارية ســابقة او سيلتحقون
يف مجال االدارة التربوية والتعليمية .

جميع الملفات قابلة للتعديل

حقائب تنمية مهارات التربويين

G-10

اسم
الحقيبة

املدير التربوى الفعال

محاور الحقيبة

俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯نشأة اإلدارة املدرسية.
俯تعريف اإلدارة املدرسية.
俯أهداف اإلدارة املدرسية.
俯أهمية اإلدارة املدرسية.
俯خصائص اإلدارة املدرسية.
俯النمط األوتوقراطي  ،أو الفردي أو الديكتاتوري أو التسلطي أو االستبدادي.
俯النمط التراسلي أو املتساهل أو التسيبي أو الحر .
俯النمط الديمقراطي أو املشارك أو اإلنساني أو التعاوني وأطلق عليه
البعض النمط الشوري.

287

الدولة
السعر

TANMYA 2016

نشأة اإلدارة املدرسية وتعريفها وانماطها
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288

سمات مدير املدرسة وواجباتة

俯
俯
俯
俯
俯

俯سمات مدير املدرسة.
俯مهارات مدير املدرسة.
俯واجبات مدير املدرسة.
俯مسئوليات مدير املدرسة.
俯خصائص اإلدارة املدرسية.

حقائب تنمية مهارات التربويين

TANMYA 2016

الكفايات التي يلزم توافرها

俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯كفاية التميز بحب التطوير والرغبة يف التغيير.
俯كفاية اظهار صفة الحسم والحزم عند اللزوم.
俯كفاية اظهار االلتزام الشديد برؤية املدرسة وايمانه برسالتها.
俯كفاية اظهار حساسية مرهفة يف التعامل الشخصي مع االخرين.
俯كفاية الكفاءة العالية يف البحث عن املعلومات والقدرة علي تحليلها.
俯كفاية الكفاءة العالية يف تكوين املفاهيم.
俯كفاية املرونة الكافية للتعامل مع االفكار واالراء واملفاهيم املختلفة.
俯كفاية الكفاءة والفاعلية يف التفاعل االداري.
俯كفاية اظهار القدرة العالية علي التأثير وأقناع االخرين.
俯كفاية الحرص علي سمعة املدرسة وصورتها الذهنية يف الداخل والخارج.
俯كفاية القدرة علي التكيف مع املواقف االنسانية واالدارية املختلفة.
俯كفاية توجيه الجميع لتحقيق اعلي مستوي من االنجازات.
俯كفاية القدرة العالية علي الضبط االداري.
俯كفاية توفير املناخ املالئم للمبادرا الفردية واالفكار االبداعية.
俯كفاية التحلي بقدرات تنظيمية عالية.
俯املسؤوليات بكفاءة واقتدار.
俯كفاية القدرة العالية علي الحوار والتعبير عن الذات.
俯كفاية التميز بقدرات عالية علي االتصال اللفظي والكتابي.
俯كفاية القدرة علي ايجاد املناخ التنظيمي املؤسسي للمدرسة.
俯كفاية امتالك قدرات تربوية وتعليمية عالية.
俯كفاية االلتزام باللوائح والسياسات والقوانين املركزية.
俯كفاية القدرة العالية يف االدارة املالية للمدرسة.
俯كفاية القدرات العالية يف ادارة شؤون الطالب.
俯كفاية القدرة الفائقة يف العالقة مع املجتمع.
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حقائب تنمية مهارات التربويين

التخطيط التربوي

俯
俯
俯
俯

俯التخطيط التربوي.
俯فوائد التخطيط.
俯خطوات التخطيط.
俯اسباب نجاح التخطيط.

نماذج من نظريات االدارة التعليمية

俯
俯
俯
俯

俯تعريف نظريات االدارة التعليمية.
俯اهمية النظرية يف االدارة التعليمية.
俯نماذج من نظريات االدارة التعليمية .
俯نماذج من النظريات التي تناولت العملية االدارية.

TANMYA 2016

بعض النظريات الحديثة يف االدارة التربوية

俯
俯
俯
俯

俯تسلسل ماسلو الهرمي لالحتياجات.
俯الشبكة اإلدارية.
俯نظرية  Xوانعكاسها علي االتصال السلوكي.
俯نظرية  Yوانعكاسها علي االتصال السلوكي.
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كود الحقيبة
G-9

290

اسم
الحقيبة

اعداد معلمى رياض اطفال
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

ثالثة أيام تدريبية

 108شريحة

 9ساعات تدريبية

 129صفحة

املدرسين ذوي الخبرة أو الذين سيدخلون مجال

 85صفحة

التدريــس أو املشــرفين يف ريــاض االطفال
أو املشــرفين من مدراء ونواب ومشريف فى

حقائب تنمية مهارات التربويين

TANMYA 2016

مواد دراسية وكذلك العاملين فى مجال التعليم.

جميع الملفات قابلة للتعديل

محاور الحقيبة
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯مقدمة .
俯تعريف رياض االطفال .
俯رؤية قسم رياض األطفال .
俯رسالة قسم رياض األطفال .
俯أهداف رياض األطفال .
俯خصائص النمو العامة لطفل الروضة .
俯حاجات النمو يف مرحلة رياض األطفال .
俯البرنامج اليومي لرياض األطفال .
俯تصميم فصول رياض األطفال .
俯دور املعلمة يف إدارة الصف .
俯األركان التعليمية فى رياض االطفال .
俯صفات معلمة رياض األطفال .
俯خصائص معلمات رياض األطفال .
俯نموذج لتقييم نمو طفل الروضة من الجوانب املختلفة .
俯بعض املشاكل السلوكية لطفل الحضانة (أسبابها-طرق عالجها) .
俯التعلم باللعب الطفال الروضة .
俯تنمية االبتكار لدى طفل الروضة .

الدولة
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كود الحقيبة

مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

يومان تدريبيان

 79شريحة

 8ساعات تدريبية

 76صفحة

املدرســين ذوي الخبرة أو الذين ســيدخلون مجال

 53صفحة

التدريس أو املشــرفين يف املدارس أو املشرفين

جميع الملفات قابلة للتعديل

يف املدارس من مدراء ونواب ومشريف فى مواد
دراسية وكذلك العاملين فى مجال التعليم

حقائب تنمية مهارات التربويين

G-8

اسم
الحقيبة

االدارة الصفية

محاور الحقيبة

TANMYA 2016

الوحدة
التدريبية
االولي

اإلدارة الصفية (مفهومها – عناصرها – أنماطها – مجاالتها)
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯مكونات الصف الدراسي .
俯مفهوم اإلدارة الصفية .
俯أهمية اإلدارة الصفية .
俯دور املعلم قديمًا وحديثًا يف إدارة الصف وتنظيمه .
俯أنماط اإلدارة الصفية .
俯عناصر عملية إدارة الصف .
俯املجاالت الهامة لإلدارة الصفية .
俯تمرين .
俯التعبير عن العضو الواحد يف الفريق .

291

الدولة
السعر
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الوحدة
التدريبية
الثالثة

俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯مفهوم االنضباط الصفي .
俯أنواع االنضباط الصفي .
俯أهداف االنضباط الصفي .
俯العوامل املؤثرة يف النظام الصفي .
俯أسباب املشكالت الصفية .
俯مصادر املشكالت الصفية .
俯أنوع تعديل السلوك الصفي .
俯تمرين .
俯طرف واحد أم طرفان؟ .

املشكالت الصفية (أسبابها – عالجها)
俯
俯
俯
俯

俯بعض املشكالت السلوكية الصفية وأسبابها وحلولها .
俯بعض املشكالت الصفية التعليمية واألكاديمية .
俯كيف تسيطر ىلع املوقف التعليمي ؟ .
俯كيف تواجه طالبك وتكسب ثقتهم من البداية .

استبيان

俯 俯ىلع تحديد ما ينبغي عليك القيام به قبل دخول الغرفة الصفية وبعد
الخروج منها .

حقائب تنمية مهارات التربويين

TANMYA 2016

292

الوحدة
التدريبية
الثانية

االنضباط الصفي
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كود الحقيبة

مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

يومان تدريبيان

 73شريحة

 8ساعات تدريبية

 84صفحة

املدرســين ذوي الخبرة أو الذين ســيدخلون مجال

 62صفحة

التدريس أو املشــرفين يف املدارس أو املشرفين

جميع الملفات قابلة للتعديل

يف املدارس من مدراء ونواب ومشريف فى مواد
دراسية وكذلك العاملين فى مجال التعليم

حقائب تنمية مهارات التربويين

G-7

اسم
الحقيبة

التدريس الفعال

محاور الحقيبة

TANMYA 2016

الوحدة
التدريبية
االولي

نظرة عامة حول التدريس الفعال
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯مقدمة .
俯مفهوم التدريس الفعال .
俯أبعاد التدريس الفعال .
俯خصائص التدريس الفعال .
俯العوامل املهمة يف التعلم الصفي الفعال .
俯الشروط واملواصفات التي تجعل من التدريس فعاال .
俯املبادئ السبعة للممارسات التدريسية .
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الوحدة
التدريبية
الثالثة

الوحدة
التدريبية
الرابعة

俯
俯
俯
俯
俯

俯املعلم والتدريس الفعال .
俯املهارات الالزمة للمعلم الفعال .
俯صفات املعلم الفعال .
俯خصائص املعلم الفعال .
俯نماذج للتدريس الفعال .

اإلدارة الفعالة
俯 俯اإلدارة الفعالة .
俯 俯خصائص اإلدارة الصفية الفاعلة .
俯 俯تقويم التدريس الفعال .
خطوات التدريس الفعال
 33俯 俯خطوة لتدريس ناجح .

حقائب تنمية مهارات التربويين

TANMYA 2016

294

الوحدة
التدريبية
الثانية

مهارات التدريس الفعال للمعلم
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كود الحقيبة

مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

ثالثة أيام تدريبية

 132شريحة

 12ساعات تدريبية

 89صفحة

املدرســين ذوي الخبرة أو الذين ســيدخلون مجال

 73صفحة

التدريس أو املشــرفين يف املدارس أو املشرفين

جميع الملفات قابلة للتعديل

يف املدارس من مدراء ونواب ومشريف فى مواد
دراسية وكذلك العاملين فى مجال التعليم

حقائب تنمية مهارات التربويين

G-6

اسم
الحقيبة

االعالم التربوى

محاور الحقيبة

TANMYA 2016

الوحدة
التدريبية
االولي

مفهوم االعالم
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯مفهوم االعالم .
俯أهمية االعالم .
俯أهداف اإلعالم .
俯وظائف اإلعالم .
俯خصائص اإلعالم .
俯املبادئ واألسس التي يقوم عليها اإلعالم .
俯الفرق بين االعالم واالتصال .
俯عالقة االعالم بالتربية والتعليم والعالقات العامة .
俯تمرين الفصل . 703
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حقائب تنمية مهارات التربويين

TANMYA 2016

296

الوحدة
التدريبية
الثانية

الوحدة
التدريبية
الثالثة

الوحدة
التدريبية
الثالثة

االعالم التربوي
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯مفهوم االعالم التربوي .
俯أهداف االعالم التربوي .
俯أسس ومنطلقات االعالم التربوي .
俯مهام االعالم التربوي .
俯مجاالت االعالم التربوي .
俯وسائل اإلعالم التربوي .
俯معوقات عمل االعالم التربوي .
俯االعالم التربوي واملدرسة .
俯طرف واحد أم طرفان؟ .

التنسيق اإلعالمي
俯 俯صفات املنسقة االعالمية .
俯 俯مهام املنسقة االعالمية .
俯 俯تمرين ىلع االتصال .
الخبر الصحفي
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯تعريف الخبر الصحفي .
俯عناصر الخبر الصحفي .
俯أنواع الخبر الصحفي .
俯مصادر الخبر الصحفي .
俯كتابة الخبر الصحفي .
俯القوالب الفنية لكتابة الخبر .
俯مقدمة وعنوان الخبر .
俯تمرين طىء الورق .
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كود الحقيبة

مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

ثالثة أيام تدريبية

 97شريحة

 9ساعات تدريبية

 102صفحة

املدرســين ذوي الخبرة أو الذين ســيدخلون مجال

 79صفحة

التدريس أو املشــرفين يف املدارس أو املشرفين
يف املدارس من مدراء ونواب ومشريف فى مواد
دراسية وكذلك العاملين فى مجال التعليم

جميع الملفات قابلة للتعديل

حقائب تنمية مهارات التربويين

G-5

اسم
الحقيبة

ادارة واشراف رياض االطفال

محاور الحقيبة

الوحدة
التدريبية
الثانية

TANMYA 2016

الوحدة
التدريبية
االولي

البيئة املادية للروضة
俯
俯
俯
俯
俯

俯تمهيد .
俯موقع الروضة .
俯تصميم مبنى الروضة .
俯التنسيق الداخلى للروضة .
俯مواصفات مبنى الروضة .

البيئة البشريه للروضة
俯
俯
俯
俯
俯

俯دور املعلمة ووظائفها يف إدارة البيئة التعليمية .
俯أدوار معلمة رياض األطفال .
俯دور املعلمة كممثلة للمجتمع .
俯دور املعلمة كمساعدة لعملية النمو .
俯دور املعلمة كمديرة وموجهة لعمليات التعلم والتعليم .
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298

الوحدة
التدريبية
الثالثة

حقائب تنمية مهارات التربويين

TANMYA 2016

الوحدة
التدريبية
الرابعة

الوحدة
التدريبية
الخامسة

التنظيم الداخلي للروضه
俯 俯األركان التعليمية فى رياض االطفال .
俯 俯دور املعلمة يف إدارة الصف .
اإلشراف التربوي
俯
俯
俯
俯
俯

俯مفهوم االرشاد التربوي .
俯اهداف االشراف التربوى فى رياض االطفال .
俯انماط االشراف التربوي .
俯اساليب االشراف التربوي .
俯االتجاهات الحديثة يف االشراف التربوى .

الجوده الشامله يف رياض األطفال
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯الجودة الشاملة فى رياض االطفال .
俯مفهوم الجودة الشاملة . Total Quality
俯ملاذا الجودة الشاملة فى التعليم؟ .
俯فوائد ادارة الجودة الشاملة فى التعليم .
俯املتطلبات االساسية لنجاح تطبيق نظام ادارة الجودة الشاملة .
俯نماذج الجودة الشاملة فى رياض االطفال .
俯بعض النماذج العاملية الرائدة الدارة الجودة الشاملة .
俯استراتيجية مقترحة الدارة الجودة الشاملة لتطوير مؤسسات رياض
االطفال .

املالحق

俯 俯قائمة معايير الجودة الشاملة فى مؤسسات رياض االطفال .
俯 俯نموذج لتقييم نمو طفل الروضة من الجوانب املختلفة .
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كود الحقيبة

مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

يومان تدريبيان

 99شريحة

 8ساعات تدريبية

 68صفحة

مدراء ونواب ومشريف فى املدارس
وكذلك العاملين فى مجال التعليم.

 52صفحة
جميع الملفات قابلة للتعديل

حقائب تنمية مهارات التربويين

G-4

اسم
الحقيبة

اثر التنظيم يف نجاح املؤسسات التعليمية

محاور الحقيبة

TANMYA 2016

俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯تمرين مقايضة البطاقات .
俯مفهوم التنظيم .
俯التنظيم املدرسى .
俯مراحل التنظيم املدرسي .
俯فوائد التنظيم .
俯فوائد التنظيم االداري .
俯مبادىء التنظيم االداري .
俯أساليب التنظيم اإلداري .
俯تمرين الفصل . 703
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كود الحقيبة
G-3

300

اسم
الحقيبة

كيف تتعامل مع الطفل املراهق
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

أربعة أيام تدريبية

 217شريحة

 16ساعات تدريبية

 171صفحة

املدرسين ذوي الخبرة أو الذين سيدخلون مجال

 128صفحة

التدريــس أو املشــرفين يف ريــاض االطفال
أو املشــرفين من مدراء ونواب ومشريف فى

حقائب تنمية مهارات التربويين

TANMYA 2016

مواد دراسية وكذلك العاملين فى مجال التعليم.

جميع الملفات قابلة للتعديل

محاور الحقيبة
الوحدة
التدريبية
االولي

فن التعامل مع الطفل
الفصل االول

أعرف طفلك

俯 俯تعريف التربية والطفل .
俯 俯خصائص النمو لدى االطفال .
الفصل الثاني

مهارات املربى الناجح

俯 俯الصفات الواجب توفرها فى املربى .
俯 俯مهارات للتعامل مع االطفال .

الفصل الثالث

بناء شخصية الطفل

俯 俯بناء شخصية الطفل .
俯 俯املقترحات العشرة فى تنمية مواهب االطفال .
الفصل الرابع

كيفية التعامل مع سلوكيات الطفل

俯 俯السلطات التربوية ومجابهة الوضيعات الشائكة .
俯 俯أساليب خاطئة فى تربية االطفال .
俯 俯بعض املشاكل السلوكية للطفل .
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الفصل االول

نظرة عامة حول املراهقة

俯 俯مفهوم ومراحل املراهقة .
俯 俯قواعد للتعامل مع املراهقين .
俯 俯نصائح عامة ملرحلة املراهقة .
الفصل الثاني

اصناف املراهقين ومشاكل املرحلة

الفصل الثالث

التربية الدينية للمراهق

俯 俯املراهق والتربية االيمانية .
俯 俯عالقة املراهق بربه ورسوله .

TANMYA 2016

俯 俯اصناف املراهقين املختلفة .
俯 俯مشاكل مرحلة املراهقة .
俯 俯طرق عالج املشاكل التي يمر بها املراهق .

حقائب تنمية مهارات التربويين

الوحدة
التدريبية
الثانية

فن التعامل مع املراهق
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كود الحقيبة
G-2

302

اسم
الحقيبة

القيادة التربوية
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

يومان تدريبيان

 144شريحة

 8ساعات تدريبية

 46صفحة

املدرسين ذوي الخبرة أو الذين سيدخلون مجال

 42صفحة

التدريــس أو املشــرفين يف ريــاض االطفال
أو املشــرفين من مدراء ونواب ومشريف فى

حقائب تنمية مهارات التربويين

TANMYA 2016

مواد دراسية وكذلك العاملين فى مجال التعليم.

جميع الملفات قابلة للتعديل

محاور الحقيبة
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯تحديد مفهوم القيادة التربوية .
俯املقارنة بين مفهوم القائد -القيادة -الزعيم -الرئيس .
俯تحديد خصائص القائد التربوي .
俯تصنيف أنماط القيادة .
俯تحديد أهم الكفاءات التي يجب توافرها يف القائد التربوي .
俯تلخيص أهم نظريات القيادة .
俯تقويم وتطوير نمطه القيادي كمربي ،واختيار وتنمية القيادات الشابة .
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كود الحقيبة

مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

اربعة أيام تدريبية

 99شريحة

 12ساعات تدريبية

 68صفحة

املدرسين ذوي الخبرة أو الذين سيدخلون مجال

 52صفحة

التدريــس أو املشــرفين يف ريــاض االطفال
أو املشــرفين من مدراء ونواب ومشريف فى
مواد دراسية وكذلك العاملين فى مجال التعليم.

محاور الحقيبة
الدوافع
俯
俯
俯
俯
俯

الوحدة
التدريبية
الثانية

俯التعريف بالدافعية .
俯الدوافع الهامة ذات العالقة بالتعلم املدرسي .
俯النظريات والدراسات التي تبحث يف طبيعة الدافعية وترتبط بالتعلم
املدرسي والتحصيل .
俯تصنيف الدوافع .
俯الدافعية من وجهة نظر اإلسالم .

التحفيز
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯مفهوم التحفيز .
俯الفرق بين التحفيز والدافعية .
俯فلسفة التحفيز .
俯أهمية التحفيز .
俯متى يتم اللجوء للتحفيز .
俯أسباب قلة الدافعية لدى العاملين .
俯دور القيادة يف تعزيز الدافعية .
俯أنواع الحوافز (من حيث طبيعتها – أثرها – ارتباطها) .
俯أسس الحوافز .
俯تقييم نظام الحوافز .
俯النتائج املفيدة لنظام الحوافز .
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الدولة
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الوحدة
التدريبية
االولي

جميع الملفات قابلة للتعديل

حقائب تنمية مهارات التربويين

G-1

اسم
الحقيبة

فن التحفيز املدرسى
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304

الوحدة
التدريبية
الثالثة

حقائب تنمية مهارات التربويين

TANMYA 2016

الوحدة
التدريبية
الرابعة

الوحدة
التدريبية
الخامسة

نظريات الحوافز والدوافع
俯 俯النظريات الكالسيكية .
俯 俯نظريات االتجاهات الحديثة .
صور من التحفيز النبوي
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯إظهار الحب واالهتمام .
俯لفت االنتباه .
俯العاطفة وذكر الحقائق .
俯التحفيز املادي .
俯التحفيز املعنوي .
俯التحفيز بالتلقيب املناسب .
俯التحفيز بالقول .
俯تحفيز العقول بالسؤال والتعلم .
俯التحفيز عن طريق الخوف .
俯التحفيز باإلقناع .

املنظومة التربويَّة بين التحفيز والدافعية واإلحباط
俯
俯
俯
俯
俯

俯ىلع مستوى ا ُ
مل َدرِّس .
俯ىلع مستوى املتعلِّم .
俯ىلع مستوى البيئة التعلُّمية اآلمنة وا ُ
مل ِّ
حفزة .
俯آليات وطرق التحفيز يف املجال الدراسي .
ُ 俯مَثِّبطات التحفيز يف املجال الدراسي .
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حقائب
تنمية مهارات الطالب

www.tanmya.co

قسم حقائب
تنمية مهارات الطالب
مهارات التحصيل الدراسي

مهارات التفوق الدراسي

القراءة مفتاح الحياة

ت
مهارا لمى
ث الع
البح

كيف تحدد
مسارك املهنى؟

كود الحقيبة
H-9

308

اسم
الحقيبة

مهارات التحصيل الدراسي
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

ثالثة أيام تدريبية

 109شريحة

 9ساعات تدريبية

 12صفحة

حقائب تنمية مهارات الطالب

TANMYA 2016

طالب املرحلة اإلبتدائية واملتوسطة
والثانوية والجامعية

 90صفحة
جميع الملفات قابلة للتعديل

محاور الحقيبة
ركائز أساسية للنجاح
والتفوق وتجنب النسيان
俯
俯
俯
俯

俯كن إيجابيا .
俯أبدا والهاية أمام عينك .
俯قدم االهم ىلع املهم .
俯برمج عقلك ىلع النجاح .
االستذكار

俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯تهيئة النفس للمذاكرة .
俯االستذكار .
俯تهيئة مكان االستذكار .
俯أمور ينبغي تجنبها أثناء عملية االستذكار .
َ 俯كي َ
اكُر؟
ْف ُت َذ ِ
俯املذاكرة وتوزيع الوقت .

الدولة
السعر
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حقائب تنمية مهارات الطالب

مهارات االستذكار
俯 俯مهارات االستذكار األساسية .
俯 俯كيفية االستذكار .
俯 俯أفضل طرق االستذكار .
الذاكرة والخريطة الذهنية

TANMYA 2016

俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯الذاكرة قصيرٌة املدى .
俯الذاكرة البعي ٌدة املدى .
َ 俯كي َ
الح َظاِت َك؟
ْف ُت َد ِّو ُن َم َ
俯ملاذا الخريطة الذهنية .
َ 俯كي َ
ْف ترسم خارطة ذهنية ؟
俯أسس الخريطة الذهنية .
املراجعة

俯 俯كيف تعد برنامجًا للمراجعة؟
俯 俯املهـــــارات .
اج ُع َما َح ِف ْظ َ
َ 俯 俯كي َ
ت؟
ْف ُترَ ِ
أنواع الذكاءات
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯الذكاء اللغوي .
俯الذكاء املنطقى الرياضى .
俯الذكاء الفراغي  /البصري .
俯الذكاء الجسمي  /الحركي .
俯الذكاء الطبيعى .
俯الذكاء املوسيقي .
俯الذكاء االجتماعي .
俯الذكاء الذاتي .
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310

كيف تستعد لإلمتحانات ؟
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯كيف تستعد لإلمتحانات ؟
俯إرشادات هامة لليلة االمتحان .
俯كيف تؤدي االمتحان .
俯إرشادات هامة داخل لجنة االمتحان .
俯القلق أو الخوف من االمتحان هل عرفت ماهو ؟
俯ما الذي يثير خوفك من االمتحان ؟

俯
俯
俯
俯

俯نصائح أثناء املذاكرة .
俯نصائح بعد املذاكرة – املراجعة .
俯نصائح لالختبارات النهائية .
 5俯نصائح عامة .

حقائب تنمية مهارات الطالب
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نصائح قبل املذاكرة
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اسم
الحقيبة

كود الحقيبة

مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

خمسة أيام تدريبية

 109شريحة

 20ساعات تدريبية

 12صفحة

طالب املرحلــة اإلبتدائية (الصفوف
العليا) واملتوســطة والثانوية.

 90صفحة
جميع الملفات قابلة للتعديل

حقائب تنمية مهارات الطالب

H-4

مهارات التفوق الدراسي

محاور الحقيبة

俯
俯
俯
俯

俯قوة التحكم يف الذات .
俯كيف تقوى ثقتك يف الحياة .
俯التحكم يف املشاعر السلبية وتحولها الى ايجابية .
俯االلفة وكيف تصنعها مع االخرين .

الوحدة
التدريبية
الثانية

الخرائط الذهنية .

الوحدة
التدريبية
الرابعة

التفكير االيجابى واالبداعى

الوحدة
التدريبية
الثالثة

قوة الذاكرة والتذكر .

الوحدة
التدريبية
الخامسة

مهارات إدارة الوقت .

311

الدولة
السعر
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الوحدة
التدريبية
االولي

استيراتجيات صناعة النجاح
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كود الحقيبة
H-3

312

اسم
الحقيبة

كيف تحدد مسارك املهنى
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

يومان تدريبيان

 48شريحة

 6ساعات تدريبية

 49صفحة
 36صفحة

طالب املرحلة الثانوية والجامعية

حقائب تنمية مهارات الطالب

TANMYA 2016

جميع الملفات قابلة للتعديل
محاور الحقيبة
من أنت؟ ماذا تريد؟ (إدارة الذات)
俯 俯ماهية إدارة الذات .
俯 俯محاور إدارة الذات .
俯 俯قوة التحكم يف الذات .
تحديد الوظيفة املناسبة
وكيفية ايجادها
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯تحديد االهتمام املهني .
俯خطوات البحث عن وظيفة .
俯املتطلبات واملؤهالت املطلوبة .
俯وسائل البحث عن وظيفة .
俯إجراءات التوظيف .
俯تحديد االهتمام املهني .
俯خطوات البحث عن وظيفة .
俯املتطلبات واملؤهالت املطلوبة .
俯وسائل البحث عن وظيفة .
俯إجراءات التوظيف .

الدولة
السعر
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حقائب تنمية مهارات الطالب

مهـارات إعداد السيرة الذاتية
俯
俯
俯
俯
俯

俯ماهي السيرة الذاتية .
俯التحضير لكتابة السيرة الذاتية .
俯محتويات السيرة الذاتية .
俯نماذج للسيرة الذاتية .
俯تمارين لكتابة السيرة الذاتية .
املقابلة الشخصية

TANMYA 2016

俯
俯
俯
俯

俯التحضير للمقابلة الشخصية .
俯أنواع من أسئلة املقابالت الشخصية .
俯نقاط هامة يف املقابالت .
俯تمارين .
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كود الحقيبة
H-2

314

اسم
الحقيبة

القراءة مفتاح الحياة
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

يومان تدريبيان

 65شريحة

 6ساعات تدريبية

 57صفحة
 39صفحة

طالب املرحلة الثانوية والجامعية

حقائب تنمية مهارات الطالب

TANMYA 2016

جميع الملفات قابلة للتعديل
محاور الحقيبة
فوائد القراءة
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯ملاذا نقرأ؟..
俯ثمار القراءة .
俯أقوال عن القراءة من العرب  /الغرب .
俯كيف تكون البدايات يف القراءة صحيحة؟ .
俯ما هي أسباب اضطراب البدايات يف القراءة عند بعض األشخاص؟ .
俯أسباب الخطأ يف القراءة .
俯عوائق لبعض القراء .
俯قواعد للقارئ .
俯وصف الكتاب .
俯مدح الكتاب .
俯العلماء والكتاب .
俯كل قارئ وله طريقة .
俯وكل كاتب وله طريقه .

الدولة
السعر
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俯 俯ملاذا ينفر الناس من الكتب؟ .
俯 俯كيف أحب القراءة؟! .
مجاالت القراءة

俯
俯

كيف تقرأ كتابًا؟
俯 俯قواعد أساسية ينبغي االنتباه لها وااللتزام بها .
俯 俯طرق وأساليب ومناهج لتلخيص الكتب .
俯 俯أهم خطوات كيفية قراءة الكتب .

TANMYA 2016

俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯املجال األول :القرآن الكريم .
俯املجال الثاني :أحاديث الرسول صلى اهلل عليه وسلم .
俯املجال الثالث للقراءة هو :العلوم الشرعية .
俯املجال الرابع للقراءة هو :القراءة يف مجال التخصص .
俯املجال الخامس من مجاالت القراءة هو :مجال التاريخ .
俯املجال السادس يف القراءة بعد التاريخ :هو قراءة الواقع .
俯املجال السابع من مجاالت القراءة :هو مجال قراءة الرأي اآلخر .
俯املجال الثامن للقراءة هو القراءة يف الشبهات التي أثيرت حول
اإلسالم وطرق الرد عليها .
俯املجال التاسع هو :مجال األطفال!! .
俯املجال العاشر واألخير من مجاالت القراءة هو القراءة الترويحية! .

حقائب تنمية مهارات الطالب

حب القراءة
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اسم
الحقيبة

كود الحقيبة
H-1

316

مهارات إعداد البحث العلمي
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

اربعة أيام تدريبية

 195شريحة

 20ساعات تدريبية

 165صفحة

حقائب تنمية مهارات الطالب

TANMYA 2016

الباحثون والعاملون يف مجاالت
البحث املختلفة.
طلبة البكالوريوس والدراسات العليا.
الراغبون بتطوير كفاءاتهم البحثية.

 115صفحة
جميع الملفات قابلة للتعديل

محاور الحقيبة
الوحدة
التدريبية
االولي

نظرة عامة عن البحث العلمى واملنهج العلمى
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯تعريف البحث العلمي .
俯أهمية وأهداف البحث العلمى .
俯طبيعة البحث العلمي .
俯خصائص البحث العلمى .
俯أنواع البحوث العلمية .
العلمي .
俯املنهج
ُّ
ُ
العلمي .
ميزات املنهج
俯
ِّ
俯أدوات البحث العلمي .
俯خطوات البحث العلمي .
俯العقبات التي تواجه تطبيق البحوث العلمية يف اإلدارة .
俯أنواع مناهج البحث العلمى .
俯أهم مميزات البحث العلمي .

الدولة
السعر
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حقائب تنمية مهارات الطالب

الوحدة
التدريبية
الثانية

اخالقيات الباحث العلمى
俯 俯صفات الباحث العلمى .
俯 俯االتجاهات العلمية للباحث .
俯 俯الصعوبات التى تواجة الباحث .

الوحدة
التدريبية
الثالثة

االفكار ووضع الخطة

الوحدة
التدريبية
الرابعة

خطوات البحث العلمى
俯
俯
俯
俯
俯

واإلحساس بمشكلة البحث .
俯الشعوُر
ُ
俯تحديد مشكلة البحث .
俯تحديد أبعاد البحث وأسئلته وأهدافـه .
俯استطالع الدراسات السابقة .
فرضيات البحث .
俯صياغة
َّ

TANMYA 2016

俯
俯
俯
俯
俯

俯طبيعة األفكار .
俯التقاط األفكار والتعامل معها .
俯تحديد موضوع البحث .
俯نصائح عند وضع املوضوع .
俯وضع خطة عمل البحث .
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俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯تصميم البحث .
俯تحديد منهج البحث .
俯مناهج البحث .
الفرضيات واستخدام مناهج البحث .
俯اختبار
َّ
الفرضيات .
俯قواعد اختبار
َّ
التربوي .
俯مناهج البحث
ِّ
التربوي والبحث يف التعليم .
俯البحث
ُّ
التربوي والبحث والتطوير .
俯البحث
ُّ
俯تصنيف البحوث التربويَّة ىلع أساس املعيار الزمني .
التجريبي .
俯املنهج
ُّ
التجريبية .
俯املجموعة الضابطة واملجموعة
َّ
متغيرات الدراسـة .
• ِّ
•تحديد مصادر بيانات ومعلومات البحث .
العينات .
•أنواع ِّ
عينة الدراسة .
•تقويم ِّ
•اختيار أداة أو أدوات جمع بيانات البحث كاالتى :
•املالحظة .
•املقابلة .
•االستبيان .
•االستفتاء .
اإلسقاطية .
•األساليب
َّ

حقائب تنمية مهارات الطالب
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俯
俯
俯
俯
俯
الوحدة
التدريبية
السابعة

حقائب تنمية مهارات الطالب

الوحدة
التدريبية
السادسة

جمع املصادر واملراجع
俯جمع املراجع .
俯املصادر واملراجع الرئيسية .
俯مالحظات ونصائح .
俯جمع املادة العلمية .
俯استخدام السجالت والبطاقات .

الجوانب الفنية للبحث

TANMYA 2016

俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

الفنية للبحث .
俯الجوانب
َّ
俯االقتباس .
俯التوثيق .
俯الحاشية .
َّ 俯
مخطط البحث .
俯عنوان البحث .
俯أسلوب كتابة البحث .
俯إخراج البحث .
俯مصادر ومراجع البحث .
俯مالحق البحث .
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حقائب
االرشاد والتوجيه

ارشاد وتوجيه

www.tanmya.co

قسم حقائب ارشاد وتوجيه

ارشاد مدرسى

ارشاد مهنى
اسس
االرشاد والتوجيه

كود الحقيبة
I-3

322

اسم
الحقيبة

االرشاد املدرسي
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

خمسة ايام تدريبية

 143شريحة

 25ساعة تدريبية

 127صفحة
 60صفحة

حقائب االرشاد والتوجيه

TANMYA 2016

مدراء املدارس  -املعلمون-املرشــدون
التربيــون والنفســيون  -أصحاب املدارس
واملعاهد  -كل من له اهتمام باملوضوع

جميع الملفات قابلة للتعديل

محاور الحقيبة
الوحدة التدريبية االولي
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯أهداف اإلرشاد النفسى.
俯املالمح العامة لإلرشاد.
俯الخدمات التى يتضمنها التوجيه و اإلرشاد املدرسى.
俯نواحى االختالف والتشابه بين التوجيه وإالرشاد والعالج النفسى.
俯العالقة بين اإلرشاد والعالج النفسى.
俯العملية اإلرشادية.
俯نماذج األرشاد.
俯البيئة اإلرشادية.
俯العالقة اإلرشادية.
俯خصائص العالقة اإلرشادية.
俯العالقة اإلرشادية ونظريات اإلرشاد.
俯املقابلة اإلرشادية.
俯خطوات تعديل السلوك.
俯أساليب املمارسة اإلرشادية.
俯فنيات تعديل السلوك.
俯تصنيف طرق أو فنيات تعديل السلوك.
俯نماذج من فنيات تعديل السلوك.

الدولة
السعر
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俯
俯

الوحدة التدريبية الثالثة
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯مقومات عملية اإلرشاد.
俯املقابلة.
俯أساليب وأنواع املقابالت.
俯املقابلة املبدأية.
俯موجهات أساسية إلجراء املقابلة مع الطالب.
俯املالحظة.
俯أساليب التقدير.
俯وظائف استخدام االختبارات واملقاييس يف االرشاد املدرسى.
俯دراسة الحالة.
俯استخدامات دراسة الحالة يف اإلرشاد املدرسى.
俯برنامج اإلرشاد املدرسى الشامل.

TANMYA 2016

俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯أدوار املرشد.
俯اهداف االرشاد املدرسى فى املرحلة االبتدائية ( مرحلة التعليم
االساسى).
俯اهداف االرشاد املدرسى فى املرحلة الثانوية.
俯مبادئ التوجيه واالرشاد املدرسى.
俯وظائف املرشد املدرسى.
俯املهمات الرئيسية لالرشاد املدرسى.
俯الحاجات االرشادية وتنمية التالميذ.
俯مطالب النمو فى الطفولة الوسطى من( .) 12-6
俯الحاجات االرشادية االنمائية لالطفال من سن ( .) 12 -6
俯الحاجات االرشادية االنمائية للمراهقين من ( .) 18 – 12
俯املهارات االنمائية األساسية.
俯االرشاد املدرسى املوجه الى تعلم مهارات الحياة:ك ( قراءة ).
俯كيف تبنى برنامجا ارشاديا لتنمية مهارات الحياة.
俯التنمية الشخصية واألكاديمية واملهنية.

حقائب االرشاد والتوجيه

الوحدة التدريبية الثانية
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الوحدة التدريبية الرابعة
俯
俯
俯
俯

俯شروط عملية جمع املعلومات.
俯ميسرات عملية جمع املعلومات.
俯املعلومات الالزمة لعملية اإلرشاد املدرسى.
俯وسائل جمع املعلومات.

俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯رعاية املوهبين .
俯التأخر الدراسى.
俯مظاهر عادات الدراسة الخاطئة .
俯فرط النشاط عند الطفل وأثره ىلع التحصيل املدرسى .
俯مشكلة الخوف املرضى من املدرسة .
俯قلق االمتحان وأثره ىلع التحصيل الدراسى .
俯مفهوم التسرب الدراسى .

حقائب االرشاد والتوجيه

TANMYA 2016

الوحدة التدريبية الخامسة
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كود الحقيبة
I-2

اسم
الحقيبة

االرشاد املهني

البيانات التعريفية

خمسة أيام

 113شريحة

 15ساعة تدريبية

 134صفحة

األشــخاص الذين يقدمون (بطريقة مباشرة
أو غير مباشــرة) الدعم واإلرشــاد املهني
لآلخريــن ليقوموا باتخاذ قراراتهم املتعلقة
باختياراتهــم األكاديمية أو املهنية

 77صفحة
جميع الملفات قابلة للتعديل

حقائب االرشاد والتوجيه

مكونات الحقيبة

محاور الحقيبة

俯
俯
俯
俯

TANMYA 2016

الوحدة التدريبية االولي
俯مفهوم االرشاد املهني .
俯أسس االرشاد املهني .
俯أهداف اإلرشاد املهنى .
俯مفاهيم أساسية يف االرشاد املهني .
الوحدة التدريبية الثانية
俯
俯
俯
俯

俯سمات وخصائص املرشد الطالبي الشخصية واملهنية.
俯العالقة اإلرشادية.
俯مهام ووجبات املرشد الطالبي.
俯دور مدير املدرسة ووكيلها.
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الوحدة التدريبية الثالثة
俯
俯
俯
俯
俯

俯املعلومات الالزمة لعملية اإلرشاد املهني.
俯شروط عملية جمع املعلومات.
俯مسيرات عملية جمع املعلومات.
俯تقنيات جمع املعلومات يف اإلرشاد املهني.
俯تعريف دراسة حالة.

俯
俯
俯
俯

俯أسلوب اإلرشاد املباشر .
俯أسلوب اإلرشاد غير املباشر .
俯أسلوب اإلرشاد الفردي .
俯أسلوب اإلرشاد الجماعي .
الوحدة التدريبية الخامسة

俯 俯نظرية الذات .
俯 俯نظرية اإلرشاد العقالنى االنفعالى .
俯 俯النظرية السلوكية .

حقائب االرشاد والتوجيه

TANMYA 2016

الوحدة التدريبية الرابعة
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كود الحقيبة
I-1

اسم
الحقيبة

اسس التوجيه واالرشاد

البيانات التعريفية

يومين تدريبيان

 84شريحة

 8ساعات تدريبية

 7صفحة

العامليــن يف مجــال التوجيه واالرشــاد  -االباء

 34صفحة

واألمهات واملرشدين األسريين  -األطباء النفسين
وإخصائييــن االجتماعييــن  -املعلمين واملشــرفين
التربويين

حقائب االرشاد والتوجيه

مكونات الحقيبة

جميع الملفات قابلة للتعديل

محاور الحقيبة

الوحدة
التدريبية
الثانية

TANMYA 2016

الوحدة
التدريبية
االولي

التوجيه واالرشاد
俯 俯مقدمة.
 俯 俯التوجيه واالرشاد.
俯 俯عوامل التوجيه واالرشاد.
امليثاق االخالقى للتوجيه واالرشاد
俯
俯
俯
俯

俯اهداف التوجيه واالرشاد.
俯مفاهيم خاطئة عن التوجيه واإلرشاد
俯امليثاق األخالقي للتوجيه واألرشاد.
俯سمات املرشد الناجح
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الوحدة
التدريبية
الثالثة

俯 俯مسلّمات التوجيه واإلرشاد.
俯 俯اسس عملية التوجيه واإلرشاد.
俯 俯نظريات التوجيه واإلرشاد.
خطة التوجية واالرشاد
俯
俯
俯
俯

俯أساليب التوجيه واإلرشاد
俯أهداف برامج وخدمات التوجيه واإلرشاد
俯مكتب املرشد
俯خطة التوجيه واإلرشاد

حقائب االرشاد والتوجيه

TANMYA 2016

الوحدة
التدريبية
الرابعة

اسس التوجيه واالرشاد

00201004741126

info@tanmya.net
sales@tanmya.net

WWW.TANMYA.CO

WWW.TANMYA.CO

info@tanmya.net
sales@tanmya.net

00201004741126

حقائب
تربية أبناء

www.tanmya.co

قسم حقائب
تربية ابناء
التربية االيجابية لألطفال

التربية الناجحة للمراهق

التربية املثالية لألبناء
اضطرابات النطق
عند االطفال

فن التعامل مع املراهقين

فن
تربية االبناء

كود الحقيبة
J-6

332

اسم
الحقيبة

التربية املثالية لألبناء
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

ثالثة أيام تدريبية

 161شريحة

 9ساعات تدريبية

 88صفحة
 62صفحة

حقائب تربية األبناء

TANMYA 2016

األبــاء واألمهــات  ,املعلمين واملعلمات
 ,املربيــون  ,املهتمــون بتاليف كتب عن
التربيــة  ,كل من يهتــم باملجال التربوى

جميع الملفات قابلة للتعديل

محاور الحقيبة
俯
俯

俯

俯

俯من اين نتعلم التربية .
俯اختار من يكون ابنك مستقبال :
•صاحب البصمة .
•االنسان العادي .
•االنسان الصفر .
俯انواع االسر:
•االسرة النابذة .
•االسرة القابلة الراضية .
•االسرة املستبدة .
•االسرة املسرفة .
•االسرة الشورية .
俯نماذج من االباء:
•اب حازم .
•اب متسلط .
•اب متساهل .
•اب ال يبالي .
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俯
俯
俯
俯
俯
俯

حقائب تربية األبناء

俯

俯شكاوي االبناء من الوالدين:
•ثمن صرخات املراهقين .
•االسرة املحضن التربوي االول واالساسي .
•الترابط االسري سر سعادة االوالد .
 15俯اسلوبا منع ممارستها للمربي .
 50俯معيار لبناء اسرة فعالة وايجابية .
俯التخطيط لتربية االبناء .
俯كن مربيا حكيما وال تكن منتقما .
俯كونوا قدوة البناءكم .
俯هل التربية متعه ام انها عبء .

TANMYA 2016
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كود الحقيبة
J-5

334

اسم
الحقيبة

التربية االيجابية لألطفال
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

ثالثة أيام تدريبية

 147شريحة

 9ساعات تدريبية

 69صفحة
 53صفحة
جميع الملفات قابلة للتعديل

محاور الحقيبة
صفات الوالدين االيجابية
俯
俯
俯
俯
俯

 10俯قواعد لتغيير السلوك .
俯االسباب الستة لعدم اسداء النصح لطفلك .
俯الخطوات العشر التى تجعل طفلك ال يتحمل املسؤلية .
俯الطرق العشر لدعم صفات تحمل املسؤلية واالعتماد ىلع الذات .
俯الصفات التسع لالطفال متحملى املسؤلية .
مهارات تربوية

俯 俯استشارات اضربنى والتصرخ بوجهى .

حقائب تربية األبناء

TANMYA 2016

األبــاء واألمهــات  ,املعلمين واملعلمات
 ,املربيــون  ,املهتمــون بتاليف كتب عن
التربيــة  ,كل من يهتــم باملجال التربوى
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俯
俯
俯
俯
俯

俯مشكلة فى التقدير الذاتى – ابنى يغضب بسبب السخرية .
俯التربية وااليحاء – هل كلمتنا الؤبنا لها تاثير ىلع مستقبلهم .
 22俯عبارة من اسوا ما صدر عن شخص بالغ لطفل .
俯افضل  30عبارة صدرت عن شخص بالغ لطفل .
 8俯اشياء ينبغى تذكرها بشأن عبارة أحبك .

حقائب تربية األبناء

اثر الكالم ىلع معنويات الطفل

سلوكيات مزعجة ومهارات تعديلها
الرفض لدى االطفال

TANMYA 2016

俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯اخى ال يسمع النصحية ويشبه بالبنات .
俯ابنى يرفض االستيقاظ من النوم .
俯ابنى ال يريد غسل يديه .
俯ابنى يرفض ارتداء مالبسة .
俯ابنى يرفض املدرسة .
俯الرفض املدرسى عوارض تشخيص .
التمرد والعناد

俯 俯التمرد :
•ابنى متوف ولكن متمرد .
• 8اسباب لتمرد االطفال .
俯 俯العناد :
•الطفل العنيد  :ابنى عنيد .
•ابنتى بين الدالل والعناد .
•عناد ابنتى .
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السرقة
俯
俯
俯
俯

 8俯دوافع للسرقة لدى الطفل (كيف يتصرف الزوجان اذا سرق ابنهما ؟)
俯هل يسرق الطفل .
俯ماذا تفعل ؟ .
 20俯خطوة البعاد الطفل عن السرقة .

حقائب تربية األبناء

TANMYA 2016

الكذب .
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كود الحقيبة
J-4

اسم
الحقيبة

التربية الناجحة للمراهق

البيانات التعريفية

ثالثة أيام تدريبية

 130شريحة

 9ساعات تدريبية

 62صفحة

األبــاء واألمهــات  ,املعلمين واملعلمات
 ,املربيــون  ,املهتمــون بتاليف كتب عن
التربيــة  ,كل من يهتــم باملجال التربوى

جميع الملفات قابلة للتعديل

محاور الحقيبة

俯ماذا تعني املراهقة ؟ .
俯الفرق بين البلوغ واملراهقة .
俯املراهقة مرحلة انتقالية حاسمة .
俯أقســـام املراهــقة .
俯املراهقون كما يراهم الكبار .
俯خصائص طبيعية للمراهق لكنها تقلق الكبار .
俯الحاجات النفسية للمراهق .
俯مراهقة بال مشكالت مراحل مهمة يف حياة املراهق .
俯املتناقضات يف حياة املراهق .
俯حتى ال يحدث الصدام مع املراهق .
俯إدارة مرحلة املراهقة .
俯أمور تحتاج لالنتباه من الوالدين لالنضباط املراهقين .
俯مهارات الحوار مع املراهق :
•مهارات الحوار مع املراهق .
•ملاذا نتحاور مع املراهق .
•كيف يكون حوارك إيجابيًا .
•خطوات المتالك مهارة الحوار .
•من اجل لقاء ناجح .
•مدمرات للحوار مع املراهق .
•حوار مع أبنائى املراهقين .
•متطلبات لبناء حوار ايجابي مع املراهقين .
•22معيارًا لبناء عالقات حوار إيجابي مع املراهقين .

TANMYA 2016

俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

 49صفحة

حقائب تربية األبناء

مكونات الحقيبة
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حقائب تربية األبناء

TANMYA 2016

338

俯 俯مهارة اإلنصات للمراهق :
•مهارة اإلنصات للمراهق .
•املراحل التي تمر بها عملية اإلنصات .
•مواصفات لإلنصات اإليجابي .
•فوائد اإلنصات اإليجابي .
•طرق لتحسين مهارة اإلنصات اإليجابي .
•تعلم مستويات اإلنصات .
•وصفة لتنفير الناس منك .
•مع الحبيب املصطفي (صلي اهلل عليه وسلم ) .
俯 俯مهارة إقناع املراهق :
•مهارة إقناع املراهق .
•ما هو اإلقناع  ...؟ .
•مجال اإلقناع يكون بالداخل وليس باإلرغام .
•خطوة لتكون مقنعًا .
•مع الرسول « صلي اهلل عليه وسلم (املقنع).
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كود الحقيبة
J-3

اسم
الحقيبة

إضطرابات النطق عند األطفال

البيانات التعريفية

يومان تدريبيان

 78شريحة

 4ساعات تدريبية

 6صفحة

االبــاء واملهات واملربين .

 38صفحة

حقائب تربية األبناء

مكونات الحقيبة

جميع الملفات قابلة للتعديل
تأخر النطق عند األطفال

TANMYA 2016

俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

محاور الحقيبة

俯ملاذا يتأخر بعض األطفال يف الكالم؟
俯ما معنى ّ
«تأخر حا ّد يف النطق»؟
مقوم النطق؟
俯ما هو السن املناسب إلجراء فحص عند ّ
俯كيف يجري تقويم حالة الطفل؟
بتشوه النطق؟
俯هل ترتبط مشكلة اللفظ
ّ
俯متى تكون املشكلة مع ّقدة؟
俯هل التح ّدث مع الطفل بلغة ثانية يؤخر نطقه؟
 3俯نصائح ذهبية .
俯عيــوب الكالم .
اضطرابات النطق

俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯كيف تساعدين الطفل ىلع اكتساب اللغة؟
俯تأخر النطق عند االطفال.
俯اسباب تأخر النطق.
俯اضطرابات النطق والكالم.
俯أسباب اضطرابات التواصل.
俯تصنيفات اضطرابات النطق والكالم.
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تأخر الكالم
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯قياس وتشخيص اضطرابات التواصل .
俯عالج مشكالت التواصل .
俯عالج أمراض الكالم .
俯أسباب اضطرابات النطق والكالم .
俯تأخر الكالم بمعناه العلمي .
俯أهم أسباب تأخر الكالم عند األطفال .

俯
俯
俯
俯
俯
俯

ً
عرضة الستمراريَّة الصعوبات
俯عوامل الخطر التي ُتشير إلى الطفل األكثر
اللغوية لديه .
俯نصائح هامة لألباء واألمهاء تساعد ىلع تطور النطق عند األطفال !! .
俯مكافأة الطفل .
俯انواع املكافآت .
俯انواع العقوبة .
俯أخطاء شائعة يرتكبها اآلباء .

حقائب تربية األبناء

TANMYA 2016

نصائح هامة لألباء واألمهاء
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كود الحقيبة
J-2

اسم
الحقيبة

فن تربية االبناء

البيانات التعريفية

اربعة أيام تدريبية

 149شريحة

 12ساعات تدريبية

 64صفحة

اآلباء واألمهات و أولياء األمور
املعلمون واملربيون
ا ُ
مل ْق ِبلون ىلع الزواج

 29صفحة

حقائب تربية األبناء

مكونات الحقيبة

جميع الملفات قابلة للتعديل

محاور الحقيبة

TANMYA 2016

俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯تعريف التربية .
俯ضرورة التربية .
俯اهداف التربية .
俯وظيفة التربية .
俯التربية عبر العصور .
俯العوامل املؤثرة ىلع تربية االبناء .
俯استقالل شخصية االبن .
俯انماط شخصيات االطفال .
俯األساليب الخاطئة يف تربية األبناء وآثرها ىلع شخصياتهم .
俯صفات املربي الناجح .
俯مواقف تربوية .
俯ملاذا أُربِّي طفلي؟ .
俯كيف تعيد الثقة البنك؟ .

341

الدولة
السعر

60

225

00201004741126

221

18

info@tanmya.net
sales@tanmya.net

23

23

WWW.TANMYA.CO

كود الحقيبة
J-1

342

اسم
الحقيبة

فن التعامل مع املراهقين
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

ثالثة أيام تدريبية

 115شريحة

 9ساعات تدريبية

 69صفحة

الوالدان واملربون .

 15صفحة

محاور الحقيبة
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯مفهوم املراهقة .
俯مراحل املراهقة .
俯عالمات بداية مرحلة املراهقة وأبرز خصائصها وصورها الجسدية والنفسية .
俯مشاكل املراهقة .
俯طرق عالج املشاكل التي يمر بها املراهق .
俯حلول عملية الشهر  6مشاكل .
俯أنواع النمو .
俯خصائص النمو فى مرحله املراهقه وكيفيه التعامل معها من الوالدين واملربيين .
俯معايير اختيار الصديق .
俯فن التعامل مع املراهق .
俯التعامل مع املرحلة وفق النظرية اإلسالمية .

حقائب تربية األبناء

TANMYA 2016

جميع الملفات قابلة للتعديل

الدولة
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حقائب
عالقات اسرية وزوجية

www.tanmya.co

قسم حقائب
عالقات زوجية وأسرية

الطالق
الناجح

الزواج وبداية
حياة جديدة

االختالف والخالف
بين الرجل واملراة

ادارة ميزانية األسرة

اسرار السعادة الزوجية

اسرار

ال
ح
ب

فن ادارة
مشاكل
االسرة

دستور
سعادة
زوجية

فن اختيار شريك الحياة

كود الحقيبة
K-9

346

اسم
الحقيبة

الزواج وبداية حياة جديدة
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

يومان تدريبيان

 102شريحة

 4ساعات تدريبية

 66صفحة

املقبلين ىلع الزواج .

 31صفحة

أولياء األمور وأسر املقبلين ىلع الزواج .

جميع الملفات قابلة للتعديل

االخصائيين النفسيين .

حقائب العالقات الزوجية واألسرية

TANMYA 2016

االخصائئين االجتماعيين .

محاور الحقيبة
حلم الزواج
俯 俯ما هي رسالة الزواج يف حياتنا؟
俯 俯حلم الزواج.
俯 俯االختيار قبل القرار.
كيف نختار شريك الحياه؟
俯
俯
俯
俯
俯

俯سر االنجذاب السريع لبعض األشخاص.
俯آليات االختيار.
俯نظريات اختيار شريك الحياة.
俯مخالفة الوالدين يف اختيار شريك الحياة.
俯طاعة الوالدين يف اختيار شريك الحياة.
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حقائب العالقات الزوجية واألسرية

كيفية حدوث التوافق؟
俯 俯التوافق.
俯 俯أهمية الزواج.
俯 俯ملاذا الزواج ؟
تجنب أخطاء يقع فيها املخطوبين.
俯 俯حين ّ
تفكر بالزواج ؟
俯 俯أنماط من الشخصيات يجب االنتباه إليها عند الزواج.
俯 俯أخطاء يقع فيها املخطوبين.

TANMYA 2016
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كود الحقيبة
K-8

348

اسم
الحقيبة

االختالف والخالف بين الرجل واملرأة
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

يوم تدريبي

 78شريحة

 3ساعات تدريبية

 50صفحة
 35صفحة

لالزواج والزوجات الراغبين يف حياة زوجية
مستقرة مع معرفة كافة االختالفات بين

حقائب العالقات الزوجية واألسرية

TANMYA 2016

النوعين وبعيدا عن الخالفات . .

جميع الملفات قابلة للتعديل

محاور الحقيبة
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯هدف معرفه الفروق بين الرجل واملرأة .
俯الفروق بين دماغى الرجل واملرأة .
俯الفروق األساسية بين طبيعتي الرجل واملرأة .
俯الفروق بين شخصيتي الرجل واملرأة .
俯سيكولوجية املرأة .
俯الفروق بين الرجل واملرأة يف طريقة التفكير واملعرفة .
俯الحاجات العاطفية األساسية للرجل واملرأة .
俯مفهوم الخالفات .
俯أسباب املشاكل الزوجية .
俯خطوات يف طريق حل املشكلة الزوجية .
俯قواعد للتعامل مع املشاكل الزوجية .
俯كيف تعالج املشاكل الزوجية .
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K-7

مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

يومان تدريبيان

 74شريحة
 4صفحة

 8ساعات تدريبية
لكافــة املطلقين من النوعين ومن
يرغب يف إحداث اقل ضرر ممكن من
تجربة الطالق .

 36صفحة
جميع الملفات قابلة للتعديل

حقائب العالقات الزوجية واألسرية

كود الحقيبة

اسم
الحقيبة

الطالق الناجح

محاور الحقيبة

TANMYA 2016

الطالق وانواعه وشروطه و الفاظه
واركانه ومراحله
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯الطـالق .
俯مقاصد تشريع الطالق وآدابه الشرعية .
俯أنواع الطالق .
俯شروط الطالق الناجح .
俯ألفاظ الطالق .
俯اركان الطالق .
俯مراحل الطالق .
俯ماهي االسباب الحقيقية للطالق ؟
俯محاور وقائية .
俯متى يجوز للمرأة طلب الطالق؟
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俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯متى يصبح الطالق حال؟
俯كيفية التأقلم بعد الطالق؟
俯آثار الطالق ىلع األبناء .
俯خطوات عملية لالحتفاظ بأبناء أسوياء بعد الطالق .
俯خطوات حل املشاكل العائلية .
俯الثقة بالنفس وتقدير الذات .
俯ملاذا الطالق بيد الرجل دون غيره ؟
俯تأثير الطالق ىلع الرجل .
俯أهم املشاكل التى يمكن التعرض لها بعد الطالق .

حقائب العالقات الزوجية واألسرية

TANMYA 2016
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K-6

مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

يومان تدريبيان

 83شريحة

 8ساعات تدريبية

 61صفحة

لــكل زوجيــن يريــدوا تجديد الحب
بينهــم  ,الفتيــات املقبليــن ىلع
الزواج

 21صفحة
جميع الملفات قابلة للتعديل

حقائب العالقات الزوجية واألسرية

كود الحقيبة

اسم
الحقيبة

اسرار الحب

محاور الحقيبة

俯
俯
俯
俯
俯

TANMYA 2016

مقدمات
俯الحب هو كل ما تحتاجيه .
俯ما الذى نقصده بالحب .
俯الفعل والفاعل .
俯الطيبون للطيبات .
俯الحب مهارة تحتاج الى مجهود .
شروط السعادة الزوجية
俯
俯
俯
俯

俯السعادة تبدأ من الداخل .
俯كيف تسعدين ؟ .
俯أنت املسؤولة عن إسعاد نفسك .
俯إذا اردنا التغيير فى االخرين .

تتغيرين ذاتيًا وتتغيرين واقعك إلى األفضل

俯 俯تمرين  14×5×3للتغيير الذاتى .
俯 俯كيف أفعل التمرين .
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اسم
الحقيبة

كود الحقيبة
K-5

352

ادارة ميزانية األسرة
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

ثالثة أيام تدريبية

 129شريحة

 9ساعات تدريبية

 133صفحة

األزواج واآلباء

 86صفحة

حقائب العالقات الزوجية واألسرية

TANMYA 2016

جميع الملفات قابلة للتعديل
محاور الحقيبة
الوحدة
التدريبية
االولي

نظرة عامة حول ادارة ميزانية االسرة
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯مفاهيم الرزق .
俯ملاذا نحن نريد لكل عائلة أن يكون لديها ميزانية وأهميتها بالنسبة
للعائلة .
俯التعاون الزوجي يف املصاريف واإليرادات .
俯ضبط اإليرادات واملصروفات لألسرة.
俯أفكار للتوفير.
俯برنامج خاص للديون.
俯أين الخلل يف مصروفاتك.
俯كيف نحسب اإليرادات واملصروفات السنوية لالسرة.
俯الزوجين يف عمر مابعد األربعين ( كيف ستكون ميزانية األسرة).
俯احدى عشر وسيلة لزيادة الدخل.
俯ثمان قواعد يمكن أن تسبب لإلنسان الفقر.
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俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

اعداد ميزانية االسرة
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯موارد االسرة .
俯إدارة املوارد املالية لألسرة .
俯التوعية-طرق تدبير امليزانيه .
俯كيف تخطط ميزانية اسرتك؟ .
俯املباديء العامة للتخطيط – نموذج تطبيقي (ميزانية املنزل) .
俯خطة مالية مثالية .
俯مقتطفات من كتيب (ميزانية االسرة) .
俯ميزانية البيت :كيف يمر الشهر دون أن أستدين؟ .
俯القواعدالعامة التي تساعدنا ىلع تجنب سوء إدارة امليزانية .
俯تحديد األولويات .
俯تعرف ىلع مدى نجاحك يف إدارة ميزانية أسرتك(مقياس) .

TANMYA 2016

الوحدة
التدريبية
الثالثة

俯دراسة  :عن أوجه اإلنفاق يف األسره السعودية.
俯ملاذا مهما زاد الراتب يبقى االدخار صعب؟ .
俯أحّبك أيها الراتب ..ملاذا ُتحب غيري؟! .
俯تقرير :ثلث السعوديين يتخذون قراراتهم الشرائية وفقا للعالمات 		
التجارية .
俯ثقافة االستهالك تدمر ميزانية األسر .
俯املال ملكك لكن املوارد ملك املجتمع .
俯نصائح لوقف اهدار ميزانية االسرة .

حقائب العالقات الزوجية واألسرية

الوحدة
التدريبية
الثانية

ثقافة االستهالك
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اسم
الحقيبة

كود الحقيبة
K-4

354

اسرار السعادة الزوجية
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

أربعة أيام تدريبية

 139شريحة

 12ساعات تدريبية

 80صفحة
 52صفحة

حقائب العالقات الزوجية واألسرية

TANMYA 2016

إلى كل زوجين يبحثان عن السعادة
الزوجية

جميع الملفات قابلة للتعديل

محاور الحقيبة
الوحدة
التدريبية
االولي

الوحدة
التدريبية
الثانية

الحب
俯
俯
俯
俯
俯

俯تعريف الحب .
俯أنواع الحب .
俯الوقوع يف الحب .
俯االختبارات الستة للحب .
俯لغات الحب الخمس .

الرجل واملرأة
俯 俯هدف معرفه الفروق بين الرجل واملرأة .
俯 俯الفروق األساسية بين الرجل واملرأة .
俯 俯حاجات املرأة وحاجات الرجل .
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الوحدة
التدريبية
الرابعة

俯مراحل تكون املشكلة الزوجية .
俯أسباب املشاكل الزوجية .
俯حقائق قبل العالج .
俯خطوات يف طريق حل املشكلة الزوجية .
俯قواعد للتعامل مع املشكلة الزوجية .
俯كيف تعالج املشاكل الزوجية؟ .

俯
俯
俯
俯
俯
俯

حقائب العالقات الزوجية واألسرية

الوحدة
التدريبية
الثالثة

الخالفات الزوجية (أسبابها-عالجها)

الحوار والتواصل بين الزوجين

التواصل بين الزوجين

俯 俯مهارات التواصل الناجح .
俯 俯مفاتيح االستماع الفعال .
俯 俯أعداء التواصل الفعال .
ثانيًا
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

الحوار بين الزوجين
俯معوقات الحوار .
俯النتائج املترتبة عن مقاطعة الحوار بين الزوجين .
俯أنواع الحوارات بين األزواج .
俯مهارات أسلوب الحوار .
俯استخدام لغة الجسد يف الحوار .
俯وسائل لغة الجسد .
俯تصحيح بعض املفاهيم الخاطئة .

TANMYA 2016

أو ً
ال
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كود الحقيبة
K-3

356

اسم
الحقيبة

دستور العالقة الزوجية
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

يومان تدريبيان

 58شريحة

 6ساعات تدريبية

 60صفحة
 43صفحة

حقائب العالقات الزوجية واألسرية

TANMYA 2016

إلى كل زوجين يبحثان عن السعادة
الزوجية

جميع الملفات قابلة للتعديل

محاور الحقيبة
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯مفهوم الحياة الزوجية .
俯مفاهيم خاطئة حول الحياة الزوجية .
俯اسرار الزواج الناجح .
俯قصة عن الزواج وسر الزواج النــأجح. !....
俯نصائح لزواج سعيد وناجح .
俯خمسة شروط للزواج الناجح .
俯الحقوق الزوجية .
俯افهمي زوجك .
俯وأخيرًا......
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متى يواجه الرجل بالنقد والنصحية؟
وتعطى املرأه الحلول
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯املراه والرجل فى وجود الضغوط .
俯كهف الرجل وإعالن املرأه .
俯أعط األرنب جزرًا ال تعطيه لحمًا .
俯االحتياجات الرئيسية للرجل .
俯االحتياجات الرئيسية للمرأة .
俯االحتياجات الرئيسية للجنسين .
俯ثالثة اخطاء شائعة لكل من الرجل واملراة فى االتصال تجاه الطرف
الثانى .
俯الرجل واملراة فى جو الخالف .
俯الرجل املطرقة واملرأة املذياع .

TANMYA 2016

俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯حبى زوجك حبًا مطلقًا .
俯كونى مستمعة جيدة .
俯أكثرى من مدحه والثناء عليه .
俯استقبلى املصاعب بالحوار .
俯االفصاح بدقة عن املشاعر .
俯اإلستماع بإنصات للطرف الثانى .
俯تقبل الرأى اآلخر .
俯أظهرى اهتمامًا بجسده ومظهره .
俯حبى قرابته .
俯تجنبى الشكوك .
 7俯طرق للتخلص من الشكوك .
 7俯طرق ملساعدة الزوجة ىلع التخلص من الشكوك .
俯أخلصى الدعاء هلل .
 7俯معينات للدعاء املستجاب .

حقائب العالقات الزوجية واألسرية

تكسبين زوجك؟ طرق عملية
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كود الحقيبة
K-2

358

اسم
الحقيبة

فن ادارة مشاكل االسرة
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

ثالثة أيام تدريبية

 100شريحة

 9ساعات تدريبية

 140صفحة
 44صفحة

االزواج – الزوجات – اآلباء  -املربين

حقائب العالقات الزوجية واألسرية

TANMYA 2016

جميع الملفات قابلة للتعديل
محاور الحقيبة
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯مقدمة .
俯تعريف األسرة .
俯التماسك األسري .
俯املشكالت األسرية .
俯أسباب املشكالت األسرية .
俯عالج املشكالت األسرية .
俯إدارة موارد االسرة .

الدولة
السعر
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K-1

مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

ثالثة أيام تدريبية

 93شريحة

 9ساعات تدريبية

 77صفحة

املقبلين ىلع الزواج .

 44صفحة

أولياء األمور وأسر املقبلين ىلع الزواج .
االخصائيين النفسيين .

جميع الملفات قابلة للتعديل

االخصائئين االجتماعيين .

حقائب العالقات الزوجية واألسرية

كود الحقيبة

اسم
الحقيبة

فن اختيار شريك الحياة

محاور الحقيبة

TANMYA 2016

俯 俯أربعة أسس تقوم عليها الحياة الزوجية السعيدة
•احترام مشاعر وأحالم الطرف اآلخر .
•األمانة .
•ال إكراه يف الحب .
•تقبل الذات كما هي .
َ 俯 俯م َعايير اختيار الزوج والزوجة
• َم َعايير اختيار الزوج .
• َم َعايير اختيار الزوجة .
俯
俯
俯
俯
俯

俯الحوار بين الزوجين .
俯أوجه االختالف بين شخصية الرجل واملراة .
俯العوامل التي تؤدى الى فشل العالقة الزوجية او توترها .
俯أهم وسائل إدارة الخالفات الزوجية ومواجهة عوامل الفشل .
俯الوصايا .

359

الدولة
السعر
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حقائب
مهارات تفكير

www.tanmya.co

حقائب مهارات تفكير
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الخرائط الذهنية

إدارة العقل

كود الحقيبة
L-11

364

اسم
الحقيبة

مقياس هيرمان
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

يومان تدريبيان

 111شريحة

 10ساعات تدريبية

 48صفحة
 22صفحة

كل من يرغــب يف تنمية وتطوير
مهاراته العقلية.

حقائب مهارت التفكير

TANMYA 2016

جميع الملفات قابلة للتعديل
محاور الحقيبة
الوحدة التدريبية االولي
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯ماذا يقيس نموذج هيرمان.
俯حسنات مقياس هيرمان .
俯أهمية نموذج هيرمان.
俯تطبيقات مقياس هيرمان.
俯دماغ اآلنسان.
俯النموذج الرباعي.
俯تطوير مقياس هيرمان.
俯مالحظات أساسية.
俯نسبب التفاصيل.

الدولة
السعر
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حقائب مهارات التفكير

الوحدة التدريبية الثانية

TANMYA 2016

俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯تفسير املقياس.
俯املرأة والرجل.
俯الفريق
俯تشبيهات اللقطات برغم إختالفات الثقافات .
俯الغات مختلفة للدماغ.
俯املهارات اإلدارية
俯مستوى الرضي للوظيفه.
俯لكل ربع جوانب إيجابية وأخرى سلبية.
俯لغات الدماغ والتدريب.
俯البيع
俯املشترى.
البيع.A
ِ 俯
俯التسويق.
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كود الحقيبة
L-10

366

اسم
الحقيبة

مهارات العصف الذهني
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

ثالثة ايام تدريبية

 232شريحة

 12ساعة تدريبية

 60صفحة
 84صفحة

كل من يرغــب يف تنمية وتطوير
مهاراته العقلية.

حقائب مهارت التفكير

TANMYA 2016

جميع الملفات قابلة للتعديل
محاور الحقيبة
ماهية العصف الذهني
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯املقدمة .
俯مفهوم العصف الذهني .
俯مبادئ العصف الذهني.
俯قواعد العصف الذهني .
俯الفرق بين جلسات العصف الذهني واالجتماعات.
俯عناصر جلسة العصف الذهني.
俯أنماط املشاركين يف التفكير .
俯حل املشكالت وعالقتها بالعصف الذهني.
俯مراحل جلسة العصف الذهني.
俯كيف نقتل األفكار االبداعية .
俯كيفية تحفيز االفكار.
俯أسباب فشل العصف الذهني .
俯استخدام العصف الذهني.

الدولة
السعر
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حقائب مهارات التفكير

طرق توليد االفكار االبداعية

TANMYA 2016

俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯البدائل ( االستبدال ) .
俯الجمع الدمج.
俯التكيف  /املالئمة.
俯التغير /التعديل  /التطوير.
俯التكبير.
俯التصغير.
俯ضع يف استخدامات اخري.
俯الحذف.
俯اعادة الترتيب.
俯العكس.
俯التفكير باملفقود.

طرق إدارة جلسات العصف الذهني
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯طريقة أوزبورن ( الطريقة التقليدية).
俯املجموعة الصورية ( الشكلية ).
俯الورقة العابرة.
俯دورة روبن.
俯قصاصات كراوفورد.
俯الورقة املبعثرة.
俯خارطة أفكار الفريق.
俯طريقة عربة املزارع.
俯طريقة دلفي.
俯العصف الذهني االلكتروني.
تطبيقات عامة
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اسم
الحقيبة

كود الحقيبة
L-9

368

تقوية الذاكرة
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

يومان تدريبيان

 101شريحة

 10ساعات تدريبية

 62صفحة
 62صفحة

كل من يرغــب يف تنمية وتطوير
مهاراته العقلية.

حقائب مهارت التفكير

TANMYA 2016

جميع الملفات قابلة للتعديل
محاور الحقيبة
الوحدة
التدريبية
االولي

الوحدة
التدريبية
الثانية

قوة العقل
俯
俯
俯
俯

俯قوة عقلك .
 俯انت ونصف عقلك .
俯صفات املخ الفسيولوجية .
俯نموذج سكور للتدريب علي تفاعل نصفي املخ.

تطوير الذاكرة
俯
俯
俯
俯

俯تطوير الذاكرة .
俯تمرين .
俯تذكر املعلومات.
俯تعرف علي اسلوب ذاكرتك.

الدولة
السعر
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俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯عالقة الذاكرة بالتفكير .
俯ابتعد عن اللغة السلبية .
俯االيحاء االيجابي .
俯اوهام ضعف الذاكرة .
俯اسباب ضعف الذاكرة .
俯تقوية الذاكرة .
俯كيف تنمي قدرتك علي الحفظ ؟
俯استخدم عقلك.
俯ابحث عن املعلومات .
 12俯وسيلة ناجحة.

TANMYA 2016

الوحدة
التدريبية
الرابعة

حقائب مهارات التفكير

الوحدة
التدريبية
الثالثة

تقوية الذاكرة

الذاكرة الحديدية
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯ثالثية العقل.
俯التعلم .
俯االستغالل االمثل لثالثية طبقات املخ .
俯امتالك الذاكرة الحديدية .
俯معامل ثبات املعلومة.
俯اساليب املراجع النظرية .
俯الذاكرة الحديدية .

369
00201004741126

info@tanmya.net
sales@tanmya.net

WWW.TANMYA.CO

اسم
الحقيبة

كود الحقيبة
L-8

370

مهارات التفكير الناقد
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

يومان تدريبيان

 77شريحة

 10ساعة تدريبية

 50صفحة
 50صفحة

كل من يرغــب يف تنمية وتطوير
مهاراته العقلية.

حقائب مهارت التفكير

TANMYA 2016

جميع الملفات قابلة للتعديل
محاور الحقيبة
الوحدة
التدريبية
االولي

التفكير
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯مفهوم التفكير .
俯أهمية التفكير .
俯أنواع التفكير .
俯مهارات التفكير .
俯أنماط التفكير .
俯معوقات التفكير .

الدولة
السعر
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TANMYA 2016

俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯التفكير الناقد .
俯مفهوم التفكير الناقد .
俯قدرات التفكير الناقد .
俯مهارات التفكير الناقد.
俯معايير التفكير الناقد .
俯صفات املفكر الناقد .
俯متى يفكر شخصا تفكيرا ناقدا ؟
俯الخطوات املعرفية للمفكر الناقد .
俯مكونات التفكير الناقد .
俯فوائد التفكير الناقد .
俯أهمية التفكير الناقد .
俯خطوات التفكير الناقد .
俯معوقات التفكير الناقد .
俯مهارات املعلومات األساسية .
俯دقة املالحظة .
俯موثوقية املصادر .
俯التمييز بين االستنتاجات الصحيحة والخاطئة .
俯التمييز بين املعلومات قوية الصلة باملوضوع وضعيفة الصلة .
俯التمييز بين الحقيقة والرأي .
俯مراعاة وجهات نظر االخرين .

حقائب مهارات التفكير

الوحدة
التدريبية
الثانية

التفكير الناقد
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كود الحقيبة
L-7

372

اسم
الحقيبة

مهارات التفكير االيجابي
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

ثالثة ايام تدريبية

 137شريحة

 9ساعة تدريبية

 68صفحة
 75صفحة

كل من يرغــب يف تنمية وتطوير
مهاراته العقلية.

حقائب مهارت التفكير

TANMYA 2016

جميع الملفات قابلة للتعديل
محاور الحقيبة
الوحدة
التدريبية
االولي

الشخصية اإليجابية
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯معنى اإليجابية .
俯صفات الشخصية االيجابية.
俯العالقة بين الشخصية واملوقف اإليجابي.
俯كيف تتمكن من املحافظة ىلع موقفك اإليجابي؟
فن التفكير اإليجابي.
ّ 俯
俯مميزات التفكير اإليجابي.
السلبي.
俯الّتفكير ّ
السلبي.
俯أسباب الّتفكير ّ
俯كيف ابعد التفكير السلبي.
俯مقارنة بين التفكير اإليجابي والتفكير السلبي.
俯استراتيجّية األوتوجينك.

الدولة
السعر

80

00201004741126

300

294

24

info@tanmya.net
sales@tanmya.net

31

30

WWW.TANMYA.CO

TANMYA 2016

俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯كيف اجعل تفكيري ايجابي.
俯التفكير االيجابي مفتاح الثقة بالنفس.
俯التفكير االيجابي طريقك للتحكم يف غضبك.
 40俯عبارة لتنمية التفكير اإليجابي وتحفيز الذات بداخلك.
 5俯طرق للتفكير بايجابية.
 7俯مراحل للتفكير اإليجابي.
俯استراتيجيات وقواعد التفكير اإليجابى.
俯من هو املفكر اإليجابي ؟
俯أساليب التفكير اإليجابي.
俯كيف افكر تفكير إيجابي؟
俯الشخص املفكر االيجابي.
俯مقياس التفكير االيجابي.

حقائب مهارات التفكير

الوحدة
التدريبية
الثانية

مهارات التفكير اإليجابى
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كود الحقيبة
L-6

374

اسم
الحقيبة

تنمية مهارات التفكير االبداعي لالطفال
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

يومان تدريبيان

 94شريحة

 10ساعة تدريبية

 54صفحة
 60صفحة

كل من يرغــب يف تنمية وتطوير
مهاراته العقلية.

حقائب مهارت التفكير

TANMYA 2016

جميع الملفات قابلة للتعديل
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

محاور الحقيبة
俯اشهر عشرون طريقة ابداعية.
俯االبداع ثروة فهل تمتلكها؟
俯املحاكاة.
俯العالقات االجبارية.
俯قائمة املواصفات.
俯عكس املشكلة.
俯قوة عقلك.
俯قبعات التفكير الستة.
俯التفكير التصويري.
俯القوانين.
俯قوائم التحقق والفحص.
俯العصف الذهني.
俯كيف تدير درس نعم  -ال  -ابداعي.
俯كيف تدير درس حجر الخطو؟
俯كيف تدير درس مدخالت عشوائية؟
俯كيف تدير درس تحدي املفهوم/الفكرة؟
俯كيف تدير درس الفكرة السائدة/الرئيسية.
俯كيف تدير درس تعريف املشكلة.
俯كيف تدير درس إزالة اآلخطاء.
俯كيف تدير درس الربط.
俯كيف تدير درس املتطلبات.
俯كيف تدير درس التقييم.

الدولة
السعر
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اسم
الحقيبة

كود الحقيبة
L-5

أساليب التفكير االبداعي

البيانات التعريفية

ثالثة ايام تدريبية

 112شريحة

 9ساعة تدريبية

 41صفحة

كل من يرغــب يف تنمية وتطوير
مهاراته العقلية.

 39صفحة
جميع الملفات قابلة للتعديل

حقائب مهارات التفكير

مكونات الحقيبة

محاور الحقيبة

الوحدة
التدريبية
الثانية

俯
俯
俯
俯

TANMYA 2016

الوحدة
التدريبية
االولي

االبداع
俯مفهوم االبداع.
俯عالقة االبداع بالتفكير.
俯معوقات االبداع.
俯كيفية تجاوز املعوقات ومواجهة التحديات.

طرق توليد االفكار االبداعية
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯الطريقة االولي  :البدائل.
俯الطريقة الثانية  :الجمع.
俯الطريقة الثالثة  :التكييف.
俯الطريقة الرابعة  :التغير  /التطوير.
俯الطريقة الخامسة  :التكبير.
俯الطريقة السادسة  :التصغير.
俯الطريقة السابعة  :ضع يف استخدامات اخري.
俯الطريقة الثامنة  :الحذف.
俯الطريقة التاسعة  :اعادة الترتيب.
俯الطريقة العاشرة  :العكس.
俯الطريقة الحادية عشر  :التفكير باملفقود.

375
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كود الحقيبة
L-4

376

اسم
الحقيبة

الذكاءات املتعددة
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

ثالثة أيام تدريبية

 128شريحة

 12ساعة تدريبية

 129صفحة
 82صفحة

اآلباء واالمهات واملعلمين واملعلمات
املعلمون واملعلمات واملشــرفون التربويون
واملشــرفات املوهوبين واملوهوبات

جميع الملفات قابلة للتعديل

حقائب مهارت التفكير

TANMYA 2016

العاملــون يف مجال رعاية

الوحدة
التدريبية
االولي

الوحدة
التدريبية
الثانية

محاور الحقيبة
مقدمة عن الذكاء
俯
俯
俯
俯

俯مفهوم الذكاء .
俯عالقة الذكاء ببعض املفاهيم .
俯طبيعة الذكاء .
俯ألغاز للتنشيط .

نظريات الذكاء
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯نظرية العوامل املتعددة .
俯نظرية العاملين لسبيرمان .
俯نظرية العوامل الطائفية .
俯نظرية التنظيم الهرمي .
俯نظرية العينات لتومسون .
俯نظرية العوامل الثالثة لبيرت .
俯ألغاز للتنشيط .

الدولة
السعر
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الوحدة
التدريبية
الرابعة

مقاييس الذكاء
俯
俯
俯
俯
俯

俯مقياس ستانفورد  -بينيه للذكاء .
俯مقياس وكسلر لقياس الذكاء .
俯مقارنة بين مقياس وكسلر وبين مقياس ستنافورد – بينيه .
俯قياس درجة الذكاء عند األطفال .
俯ألغاز للتنشيط .

تنمية الذكاء
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯تنمية الذكاء .
俯تمارين بناء الذكاء .
俯بعض الخطوات املفيدة لتنمية الذكاء .
俯تنمية الذكاء عند األطفال .
俯ثالثين نصيحة لزيادة الذكاء .
俯ألغاز للتنشيط .

TANMYA 2016

الوحدة
التدريبية
الخامسة

俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯أسس نظرية الذكاءات املتعددة .
俯وصف الذكاءات السبعة .
俯األساس النظري لنظرية الذكاءات املتعددة .
俯نقاط مفتاحية يف نظرية الذكاءات املتعددة .
俯سبعة أنواع من أساليب التعلم .
俯اختبار يوضح نوع الذكاء الذي يميز اإلنسان .

حقائب مهارات التفكير

الوحدة
التدريبية
الثالثة

نظرية الذكاءات املتعددة

377
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كود الحقيبة
L-3

378

اسم
الحقيبة

مهارات التفكير االبداعى
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

يومان تدريبيان

 91شريحة

 8ساعات تدريبية

 73صفحة
 75صفحة

كل من يرغب فى رفع قدراته االبداعية

TANMYA 2016

جميع الملفات قابلة للتعديل
محاور الحقيبة
俯
俯
俯
俯
俯

俯
俯

حقائب مهارت التفكير

俯
俯
俯

俯ملاذا التفكير اإلبداعي مـهم ؟ .
俯خطوات التفكير السليم .
俯االبداع ومخ اإلنسان .
俯حقائق عن مخ اإلنسان .
俯العالمات املميزة ملن يستخدمون
		
النصف األيمن من الدماغ ومن
		
يستخدمون النصف األيسر من
الدماغ .
俯قاتالت األفكار العشرون .
俯أشكال التفكير الخاطئ والتفكير
الصائب .
俯مـطارق اإلبداع .
俯العصف الذهني .
俯مفاتيح التفكير .

俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯أساليب اإلبداع .
俯مـهارات التفكير اإلبداعي .
 10俯طرق تجعلك أكثر إبداعًا .
俯االستراتيجيات الخمس إلدارة اإلبداع .
俯معوقات اإلبداع .
俯اإلبداع والسدود الستة .
俯صور الغاز (تمارين) .
俯أجزاء مختلفة (تمارين) .
俯الغاز الصادقين والكاذبين (تمارين) .
俯قوة التركيز (تمارين) .
俯التفكير الجانبى حدث بالفعل (تمارين) .
俯نفايات نووية (تمارين) .
俯بيت العنكبوت (تمارين) .

الدولة
السعر
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اسم
الحقيبة

كود الحقيبة
L-2

الخرائط الذهنية

البيانات التعريفية

ثالثة أيام تدريبية

 111شريحة

 9ساعات تدريبية

 44صفحة

رجال األعمال.املدراء ورؤســاء األقسام
والباحثين.الطــاب واملعلمين واملدربين.
كل مــن يعانــي من عدم وجود وقت كاف
للتعلم واملذاكرة.

 36صفحة
جميع الملفات قابلة للتعديل

حقائب مهارات التفكير

مكونات الحقيبة

محاور الحقيبة

TANMYA 2016

俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯تعريف الخريطة الذهنية .
俯فوائد الخريطة الذهنية .
俯عن مؤسس هذا العلم .
俯أقسام الدماغ ووظائفه .
俯نظرية سبيري .
俯نظرية هيرمان .
俯الذاكرة البشرية .
俯قواعد عمل الدماغ .
俯قوانين الخرائط الذهنية .
俯تصميم الخرائط الذهنية .
俯نماذج متعددة للخرائط الذهنية .
俯استخدامات متقدمة للخريطة الذهنية .

379

الدولة
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كود الحقيبة
L-1

380

اسم
الحقيبة

ادارة العقل
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

يومان تدريبيان

 87شريحة

 8ساعات تدريبية

 32صفحة
 20صفحة

الراغبين يف تطوير قدراتهم الذهنية بحيث تتناسب مع
ضغــوط الحيــاة املختلفة.
الرياديون الراغبون يف تولي مناصب قيادية يف املستقبل .

حقائب مهارت التفكير

TANMYA 2016

طالب الجامعات الراغبون يف زيادة فعاليتهم يف الدراسة

جميع الملفات قابلة للتعديل

محاور الحقيبة
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯العقل  ..ما هو ؟ كيف يعمل ؟ وماهي قدراته ؟ .
俯العقل بين الفهم واالستيعاب .
俯اﻟﻔروق اﻟدﻣﺎﻏﯾﺔ ﺑﯾن اﻷﻧﺛﻰ واﻟذﻛر .
俯العقل واالنتباه والتركيز .
俯كيف يتعلم االنسان ( فصي الدماغ) .
俯تمارين فصى الدماغ .
俯عوامل النسيان و مهارات تحسين الذاكرة .
俯تمرين لتحسين مهارة الذاكرة .
俯العقل الباطن والعقل الواعي .
俯تمارين التواصل بين العقل الواعي والباطن .

الدولة
السعر
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حقائب
التسويق واملبيعات

www.tanmya.co

حقائب مهارات تسويق ومبيعات

التفاوض الفعال

التسويق
اإللكتروني

التسويق
واملبيعات

اسم
الحقيبة

كود الحقيبة
M-4

384

مهارات البيع
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

خمسة ايام تدريبية

 256شريحة

 25ساعة تدريبية

 53صفحة
 88صفحة

حقائب التسويق والمبيعات

TANMYA 2016

البائعيــن يف متاجــر الجملــة والتجزئة –
العامليــن يف مجــال تســويق املنتجات
– العامليــن يف مجــال التجا رة

جميع الملفات قابلة للتعديل

محاور الحقيبة
الوحدة
التدريبية
االولي

البيع أهميته والقائمون عليه
俯
俯
俯
俯

الوحدة
التدريبية
الثانية

俯االختبار القبلي .
俯عملية البيع  ..فكرة وقدرة وفن ..
俯أنواع رجال البيع .
俯واجبات رجل البيع .

اإلتصال البيعي
俯
俯
俯
俯
俯

俯مدخل عـــام لالتصال .
俯دائرة االتصال الفعال .
俯أنواع االتصال .
俯قواعد االتصال الفعال .
俯مشاكل االتصال بالعمالء .

الدولة
السعر
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俯
俯
俯
俯
الوحدة
التدريبية
الرابعة

俯أنواع املعلومات البيعية .
俯مصادر املعلومات البيعية .
俯العمــالء .
俯أنـــواع العمالء .

املهارات الضرورية ملكاملة ناجحة
俯االستماع .
俯أهمية االستماع .
俯أنـــواع االستــمــاع .
俯عوائق االستماع .
俯مهارات التحدث .
俯كيف تعرض منتجاتك ىلع العمالء ؟
俯مداخل العرض البيع .

TANMYA 2016

俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
الوحدة
التدريبية
الخامسة

حقائب التسويق والمبيعات

الوحدة
التدريبية
الثالثة

االستعداد للبيع

اعتراضات العمالء
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯اعتراضات العمالء .
俯أنواع اآلعتراضات .
俯كيفية مواجهة تلك االعتراضات وحلها .
俯املبادئ العامة ملعالجة االعتراضات .
俯خطوات التعامل مع اعترضات العميل .
俯االختبار البعدى.

385
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كود الحقيبة
M-3

386

اسم
الحقيبة

التسويق االلكتروني
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

يومان تدريبيان

 61شريحة

 6ساعات تدريبية

 19صفحة
 44صفحة

مديري ورؤســاء أقســام التسويق ومســاعديهم
واملرشــحين لشغل هذه الوظائف فى كافة انواع
املنظمــات وايضًا مديري اإلدارات التجارية ومديري

حقائب التسويق والمبيعات

TANMYA 2016

املبيعات فى كافة املنشآت واملنظمات

جميع الملفات قابلة للتعديل

محاور الحقيبة
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯تعريف التسويق .
俯خطوات اعداد الخطة التسويقية .
俯ماهى انواع االستراتيجيات التسويقية ؟
俯تعريف املزيج التسويقى وأثاره ىلع التسويق .
俯الشبكات االجتماعية .
俯الشبكات االجتماعية خطر ام فرصة .
俯ملاذا نختار التسويق عبر الشبكات االجتماعية .
俯ماذا لو اختفت الشبكات االجتماعية .

الدولة
السعر
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اسم
الحقيبة

كود الحقيبة

مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

يوم تدريبي

 40شريحة

 5ساعات تدريبية

 30صفحة

مديري ورؤســاء أقســام التسويق ومســاعديهم

 29صفحة

واملرشــحين لشغل هذه الوظائف فى كافة انواع
املنظمــات وايضًا مديري اإلدارات التجارية ومديري
املبيعات فى كافة املنشآت واملنظمات

جميع الملفات قابلة للتعديل

حقائب التسويق والمبيعات

M-2

التفاوض الفعال

محاور الحقيبة

TANMYA 2016

俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯مفهوم التفاوض.
俯أنواع التفاوض.
俯مهارة التفاوض.
俯صفات املفاوض الجيد.
俯خطوات التفاوض.
俯اهداف التفاوض.
俯أهمية التفاوض.
俯عناصر التفاوض.
俯شروط التفاوض.
俯مبادئ التفاوض.
俯مراحل العملية التفاوضية.
俯كيف تتفاوض بفاعلية «التعامل مع النزاع».

387
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كود الحقيبة
M-1

388

اسم
الحقيبة

التسويق و املبيعات
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

ثالثة أيام تدريبية

 61شريحة

 12ساعة تدريبية

 19صفحة
 44صفحة

املوظفيــن االداريين وموظفــى العالقات العامة
والســكرتارية ومدراء املكاتــب وموظفى الدائرة
االدارية والتســويق وجميــع العاملين الذين لهم

جميع الملفات قابلة للتعديل

حقائب التسويق والمبيعات

TANMYA 2016

اتصال او احتــكاك بالعمالء

محاور الحقيبة
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯مفهوم التسويق .
俯عناصر املزيج التسويقي .
俯خطوات إعداد الخطة التسويقية .
俯ماهى انواع االستراتيجيات التسويقية؟
 俯تحديد احتياجات العمالء .
俯كيف تحافظ ىلع عمالئك وتجذب عمالء
اخرين .
俯العنايه بالعمالء .
俯قاعده ذهبيه  :نحن أعظم من أنا .
俯سلم خطوات البيع .
俯قصة االقناع – كيف تكون بائع مقنع .
俯املسؤوليات األساسية للبيع  -طرق
زيادة املبيعات .
俯املحافظة ىلع الزبائن .
俯نموذج . AIDA
俯كيف تكون بائعا ُمميزًا .
俯أفهم شخصية املشترين  -أنماط 		
املشترين .

俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯تعلم فن البيع .
俯تمرين – تعلم فن البيع .
俯مهارات زيادة رضا العميل .
俯اترك أثرك كمندوب مبيعات ال ينسى .
俯أهم عبارات املبيعات االفتتاحية .
俯أسئلة وتصريحات تقودك إلى البيع .
俯كيف تبهر عمالءك .
俯كيف يريد العميل أن تعامله؟ بصراحة .
俯كيف يريد مندوب املبيعات أن يتعامل
معه العمالء؟ .
俯أسرار فشل مندوبي املبيعات .
俯كيف تصبح إيجابيًا .
俯اختبار لتعرف إذا كنت تفقد عمالءك .
俯كلمات وعبارات يجب تجنبها .
俯استبيان تقييم ذاتى .

الدولة
السعر
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حقائب
خدمة العمالء

www.tanmya.co

حقائب خدمة العمالء

فن خدمة
العمالء

التقنيات املهنية يف التعامل
مع الجمهور
كيف تتعامل مع
اعتراضات وشكاوى
العمالء؟

مهارات التعامل مع املراجعين

اسم
الحقيبة

كود الحقيبة
N-4

392

التقنيات املهنية يف التعامل مع الجمهور
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

ثالثة أيام تدريبية

 184شريحة

 15ساعة تدريبية

 112صفحة
 95صفحة

املوظفيــن االداريين وموظفــى العالقات العامة
والســكرتارية ومدراء املكاتــب وموظفى الدائرة
االدارية والتســويق وجميــع العاملين الذين لهم

حقائب خدمة العمالء

TANMYA 2016

اتصال او احتــكاك بالعمالء

جميع الملفات قابلة للتعديل

محاور الحقيبة
الوحدة
التدريبية
االولي

الوحدة
التدريبية
الثانية

مقدمة حول العميل وأهميته
俯
俯
俯
俯

俯تعريف الجمهور.
俯اهمية خدمة الجمهور.
俯معرفة جمهورك.
俯ماذا يريد العميل؟

مهارات التواصل
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯أهمية تطوير مهارات التواصل.
俯التواصل غير اللفظى.
俯االنصات.
俯التواصل اللفظى.
俯اختيار الكلمات.
俯نبره الصوت.
俯املظهر االحترافى الالئق.
俯االنطباع االول.
俯مقابلة العميل بإحترافية.

الدولة
السعر
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الوحدة
التدريبية
الرابعة

الوحدة
التدريبية
السادسة

القدرات واملهارات والصفات
俯 俯الصفات الواجب توافرها يف موظف االستقبال .
俯 俯املهارات الواجب توافره يف موظف االستقبال .
俯 俯األسئلة وأنواعها ووسائلها.
تهدئة الجمهور
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯أسباب شكاوى الجمهور.
俯تكلفة العميل غير االرضى.
俯شجع العمالء أن يشتكوا.
俯تفادى إنزعاج العمالء.
俯كيف تقول «ال» للعميل.
俯طريقة تهدئة العمالء املنزعجين.

معايير الخدمة املميزة

TANMYA 2016

الوحدة
التدريبية
الخامسة

俯
俯
俯
俯
俯

俯أو ً
ال :الفروق بين العمالء وكيفية مراعاتها .
俯ثانيًا  :أنماط العمالء وكيفية التعامل معهم .
俯ثالثًا  :أسباب عدم التفام مع العميل.
俯رابعًا  :التوتر أثناء العمل.
俯خامسًا  :االهتمام بحل مشاكل العمالء.

حقائب خدمة العمالء

الوحدة
التدريبية
الثالثة

الفروق الفردية بين العمالء وكيفية التعامل معهم

俯 俯الفرق بين الخدمة املميزة والخدمة الضعيفة .
俯 俯الخطة العامة لتطوير الخدمات من خالل تطبيق املعايير عمليا
ىلع الخدمة.
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كود الحقيبة
N-3

394

اسم
الحقيبة

مهارات التعامل مع املراجعين
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

ثالثة أيام تدريبية

 130شريحة

 15ساعة تدريبية

 79صفحة
 43صفحة

املوظفيــن االداريين وموظفــى العالقات العامة
والســكرتارية ومدراء املكاتــب وموظفى الدائرة
االدارية والتســويق وجميــع العاملين الذين لهم

حقائب خدمة العمالء

TANMYA 2016

اتصال او احتــكاك بالعمالء

جميع الملفات قابلة للتعديل

محاور الحقيبة
الوحدة
التدريبية
االولي

الوحدة
التدريبية
الثانية

خدمة العمالء
俯
俯
俯
俯

俯تعريف الخدمة املتميزة.
俯أهمية خدمة العمالء.
俯من املسؤل عن الخدمة.
俯قياس مستوى الخدمة.

مقدمة حول العميل
俯
俯
俯
俯
俯

俯تعريف العميل.
俯ماذا يريد العميل؟
俯معرفة عمالئك.
俯أنواع العمالء.
俯متى يتوقف العميل عن التعامل باملنشأة.

الدولة
السعر

80
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الوحدة
التدريبية
الخامسة

الوحدة
التدريبية
السادسة

俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯أهمية تطوير مهارات التواصل.
俯التواصل غير اللفظى.
俯االنصات.
俯التواصل اللفظى.
俯اختيار الكلمات.
俯نبره الصوت.
俯املظهر االحترافى الالئق.
俯االنطباع االول.
俯مقابلة العميل بإحترافية.

TANMYA 2016

الوحدة
التدريبية
الرابعة

حقائب خدمة العمالء

الوحدة
التدريبية
الثالثة

مهارات التواصل

اعرف عميلك
俯
俯
俯
俯

俯اعرف عميلك.
俯العميل الجازم.
 俯العميل التحليلي.
 俯العميل الودود.

حل املشكالت
俯 俯السلوك املسيطر.
俯 俯أسباب شكاوى العمالء.
俯 俯عالج املشكالت واستدراك االخطاء.
تهدئة العمالء املنزعجين
俯
俯
俯
俯
俯

00201004741126

俯تكلفة العميل غير االرضى.
俯شجع العمالء أن يشتكوا.
俯تفادى إنزعاج العمالء.
俯كيف تقول «ال» للعميل.
俯طريقة تهدئة العمالء املنزعجين.
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كود الحقيبة
N-2

396

اسم
الحقيبة

فن خدمة العمالء
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

أربعة أيام تدريبية

 156شريحة

 16ساعة تدريبية

 67صفحة

حقائب خدمة العمالء

TANMYA 2016

املوظفين االداريين وموظفى العالقات العالقات
العامة والســكرتارية ومدراء املكاتب وموظفى
الدائرة االدارية والتسويق وجميع العاملين الذين
لهم اتصال او احتكاك بالعمالء والذين يتطلب
عملهم التعامل مع الجمهور الداخلى والخارجى .

 61صفحة
جميع الملفات قابلة للتعديل

محاور الحقيبة
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯استطالع ما قبل الدورة .
俯الذين يحققون النجاح يف الخدمة .
俯الذين يفشلون يف خدمة العمالء .
俯ماذا تعني العناية بالعمالء؟ .
俯تعريف الخدمة املتميزة .
俯متى يتوقف العميل بالتعامل مع املنشأة
俯كيف يكون العميل غير سعيد من التعامل
معك .
俯كيف تقاس جودة أداء الخدمة .
俯مبادئ العناية بالعمالء .
俯االستقبال .
俯متطلبات مهارات التعامل مع اآلخرين .
俯املفاهيم األساسية للسلوك اإلنساني .
俯العوامل املؤثرة يف السلوك اإلنساني .
俯اإلدراك وأثره ىلع عملية االتصال .
俯أركان وعناصر االتصال .

俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

俯أشكال االتصاالت .
俯كيف تقوم باالتصال الفعال مع العمالء .
俯مبادئ االتصال الجيد .
俯معوقات االتصال باآلخرين .
俯أسباب فشل االتصال بعمالء املنشأة .
俯كيف تجتذب اهتمام اآلخرين .
俯نصائح لإلصغاء الجيد .
俯االتصال الهاتفي .
俯كيف تدير حوارًا ناجحًا .
俯أنواع العمالء .
俯معوقات الخدمات املتميزة .
俯نحو خدمة جيدة للعميل .
俯أحذر هذه الكلمات مع العميل .
俯ماذا يحتاج العميل من املوظف .
俯نظريات الدوافع .

الدولة
السعر
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كود الحقيبة
N-1

اسم
الحقيبة

كيف تتعامل مع اعتراضات وشكاوي العمالء

البيانات التعريفية

ثالثة أيام تدريبية

 109شريحة

 16ساعة تدريبية

 89صفحة

املوظفين االداريين وموظفى العالقات العالقات
العامة والســكرتارية ومدراء املكاتب وموظفى
الدائرة االدارية والتسويق وجميع العاملين الذين
لهم اتصال او احتكاك بالعمالء والذين يتطلب
عملهم التعامل مع الجمهور الداخلى والخارجى .

 67صفحة

حقائب خدمة العمالء

مكونات الحقيبة

جميع الملفات قابلة للتعديل

محاور الحقيبة

الوحدة
التدريبية
الثانية

TANMYA 2016

الوحدة
التدريبية
االولي

مقدمة حول العميل وأهمية
俯
俯
俯
俯

 俯تعريف العميل .
 俯اهمية خدمة العمالء .
 俯معرفة عمالئك .
 俯ماذا يريد العميل؟ .

مهارات التواصل
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯
俯

 俯أهمية تطوير مهارات التواصل .
 俯التواصل غير اللفظى .
 俯االنصات .
 俯التواصل اللفظى .
 俯اختيار الكلمات .
 俯نبره الصوت .
 俯املظهر االحترافى الالئق .
 俯االنطباع االول .
 俯مقابلة العميل بإحترافية .

397

الدولة
السعر
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الوحدة
التدريبية
الرابعة

الوحدة
التدريبية
الخامسة

俯
俯
俯
俯
俯
俯

 俯أنواع العمالء .
 俯اعرف عميلك .
 俯العميل الجازم .
 俯العميل التحليلي .
 俯العميل الودود .
 俯السلوك املسيطر .

حل املشكالت
 俯 俯عالج املشكالت واستدراك االخطاء .
 俯 俯من املسؤول عن الخدمة؟ .
 俯 俯قياس مستوى جودة الخدمة .
تهدئة العمالء املنزعجين
俯
俯
俯
俯
俯
俯

 俯أسباب شكاوى العمالء .
 俯تكلفة العميل غير االرضى .
 俯شجع العمالء أن يشتكوا .
 俯تفادى إنزعاج العمالء .
 俯كيف تقول «ال» للعميل .
 俯طريقة تهدئة العمالء املنزعجين .

حقائب خدمة العمالء

TANMYA 2016

398

الوحدة
التدريبية
الثالثة

اعرف عميلك
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حقائب االعالم والعالقات العامة

www.tanmya.co

حقائب االعالم والعالقات العامة

املت
ح
د
ث
ا
لرسم

ى

كيف تكون اعالمي ناجح
االعالم
الجديد

دور العالقات العامة
يف صناعة هوية املؤسسة

إدارة الفعاليات

فن ادارة
العالقات العامة

كود الحقيبة
O-6

402

اسم
الحقيبة

مهارات املتحدث الرسمي
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

 5أيام تدريبية

 253شريحة

 25ساعة تدريبية

 100صفحة
 99صفحة

حقائب االعالم والعالقات العامة

TANMYA 2016

الناطقين باســم الشركات –
موظفــي العالقات العامة

جميع الملفات قابلة للتعديل

محاور الحقيبة
الوحدة
التدريبية
االولي

األعالم
俯俯مفهوم األعالم
俯俯اهميه األعالم
俯俯اهداف األعالم
俯俯وظائف األعالم
 俯俯خصائص األعالم
俯俯املبادئ التي يقوم عليها األعالم
 10俯俯مهارات يجب ان تتوافر لدي
俯俯األعالمي الناجح
俯俯العالقه بين األعالم واالتصال

الدولة
السعر
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الوحدة
التدريبية
الثالثة

حقائب االعالم والعالقات العامة

الوحدة
التدريبية
الثانية

األتصال
俯俯مفهوم األتصال
俯俯اهميه األتصال
俯俯عناصر االتصال
俯俯العوامل املؤثره يف االتصال
俯俯عوائق وصول املعني
俯俯اساليب عمليه االتصال
التحدث

TANMYA 2016

俯俯مفهوم الحديث واهميته
俯俯مراحل عمليه التخطيط للحديث
俯俯سمات املتحدث الناجح
俯俯مقومات الحديث املؤثر
俯俯مميزات الخطاب العام
俯俯صفات املتحدث الجيد
俯俯هيكل العرض العام

403
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كود الحقيبة
O-5

404

اسم
الحقيبة

كيف تكون اعالمي ناجح
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

ثالثة أيام تدريبية

 126شريحة

 12ساعة تدريبية

 136صفحة
 110صفحة

حقائب االعالم والعالقات العامة

TANMYA 2016

كل من يرغــب الدخول والتميز
يف املجال االعالمي

جميع الملفات قابلة للتعديل

محاور الحقيبة
الوحدة
التدريبية
االولي

الوحدة
التدريبية
الثانية

مفهوم االعالم
俯俯مقدمة عامة.
 俯俯مفهوم االعالم.
 俯俯أهمية االعالم.
俯俯أهداف اإلعالم وظائف اإلعالم.
俯俯خصائص اإلعالم.
俯俯املبادئ واألسس التي يقوم عليها اإلعالم.
俯俯الفرق بين االعالم واالتصال.
ضوابط العمل اإلعالمي
俯俯الصدق والدقة.
俯俯نستسمحكم العفو عن هذا الخطأ.
 俯俯عدم االنحياز اإلعالمي.
 俯俯اإلعالمي هل هو حارس لألخبار أو مستشار لها.
 俯俯اختيار محفوف باملخاطر.
 俯俯التشويش علي الخط الفاصل بين الخبر والرأي.

الدولة
السعر
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مهارات اجادة املقابالت اإلعالمية

TANMYA 2016

الوحدة
التدريبية
الرابعة

俯俯مصادر املادة اإلخبارية.
俯俯الخبر يف وكالة األنباء.
俯俯املآزق واألخطاء التي يقع فيها اإلعالمي.
俯俯مدركات مختلفة ملراقبين متنوعين.
俯俯تفسيرات مختلفة لجماهير مختلفة.
 俯俯تأثير االعالمى علي مصدر األخبار الطبيعة العقالنية لألخبار.
俯俯الحكم املسبق علي ما يستحق النشر من األخبار.

حقائب االعالم والعالقات العامة

الوحدة
التدريبية
الثالثة

ضوابط العمل االعالمى

俯俯مهارات اساسية للحوار الفعال.
俯俯أسرار الحوار الناجح.
俯俯مبادئ سر وروعة جمال العيون.
 俯俯كيف تحافظ ىلع انتباه السامع.
俯俯فنون اإلقناع بالحوار.
俯俯حتى يكون حديثك أكثر جاذبية .
俯俯معوقات الحوار.
 俯俯أسس معالجة أزمة الحوار الراهنة.
俯俯الحوار والعمليات العقلية.
 俯俯تآزر الحواس يف األسلوب الحواري.
俯俯نماذج حوارية فكاهة الحوار.
俯俯انواع االحاديث اإلعالمية.
•أو ً
ال  :حديث الخبر أو البحث عن الوقائع.
•ثانيًا  :حديث الرأي أو البحث عن اآلراء.
•ثالثًا  :األحاديث املتصلة بالشخصيات.
• رابعًا  :حديث اإلمتاع واملؤانسة.
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俯俯مهارات ادارة الذات
• القدرة علي تقبل النفس كما هي.
•القدرة علي تقبل النقد والتعلم من األخطاء.
•القدرة علي تحمل املسئولية والقيام بها .
• القدرة علي تنمية القدرات واملهارات يف املجال الذي تتقنه .
•القدرة علي اتخاذ القرارات املناسبة بنفسه .
•القدرة علي كسب األصدقاء واإلبقاء علي صداقتهم.
•القدرة علي التكيف مع املجتمع املحيط الحالي أو الجديد.
•القدرة علي التواضع يف حالة النصر مع تقبل الهزيمة.
•القدرة علي إقامة الحوار البناء واستمراره.
•القدرة علي العناية بالنفس واملحافظة عليها والتحكم يف االنفعاالت .
俯 俯مبادئ عامة يف التعامل مع االخرين
•االهتمام بالناس .
•ال تتحدث عن نفسك كثيرًا.
•ال تتعجل محاسبة الناس .
•حاول أن تري األمور من وجهة نظر اآلخر .
•كن قادرًا علي إقامة اتصال بناء مع اآلخرين .
•تعلم فن استقبال الناس والتالقي معهم ومجاملتهم.

حقائب االعالم والعالقات العامة

TANMYA 2016

406

الوحدة
التدريبية
الخامسة

متطلبات االعالمي املتميز
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كود الحقيبة
O-4

مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

 144شريحة

ثالثة أيام تدريبيية

 15صفحة

 15ساعة تدريبية

 72صفحة

العامليــن يف مجــاالت العالقات
العامة

جميع الملفات قابلة للتعديل

حقائب االعالم والعالقات العامة

اسم
الحقيبة

دور العالقات العامة فى صناعة هوية املؤسسة

مذكرة اثرائية ( 76صفحة)

الوحدة
التدريبية
االولي

الوحدة
التدريبية
الثانية

TANMYA 2016

محاور الحقيبة
ماهية وظيفة العالقات العامة
俯俯مقدمة.
俯俯وظائف وأهمية وأهداف العالقات العامة.
俯俯مصادر العالقات العامة.
دور رجل العالقات العامة
俯俯دور رجل العالقات العامة
俯俯القانون و تأثيره ىلع مسئولي العالقات العامة
俯俯مقارنة بين العالقات العامة والنشاطات األخرى
俯俯التنظيم االداري للعالقات العامة
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الدولة
السعر
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حقائب االعالم والعالقات العامة

TANMYA 2016

408

الوحدة
التدريبية
الثالثة

الدور االستراتيجي إلدارة العالقات العامة يف ادارة التحديات املعاصرة
俯俯دور العالقات العامة يف إدارة األزمات
俯俯دور العالقات العامة يف إدارة القضايا واملشكالت
俯俯دور العالقات العامة يف إدارة العمليات التفاوضية
俯俯دور العالقات العامة يف إدارة عمليات التطوير والتغيير
俯俯دور العالقات العامة يف تجنيد االموال (التمويل) والتطوير
俯俯دور العالقات العامة يف صناعة و اتخاذ القرار

الوحدة
التدريبية
الرابعة

إدارة السمعة إلكترونيًا
俯俯ماهى إدارة السمعة إلكترونيًا .
俯俯مزايا إدارة السمعة إلكترونيًا .
俯俯كيف تتم عملية إدارة السمعة إلكترونيًا ؟
俯俯كيف تخطط إلدارة السمعة إلكترونيًا ؟

الوحدة
التدريبية
الخامسة

برامج العالقات العامة واستراتيجية بناء وتعزيز سمعة املؤسسة
俯俯مدخل إلى برامج العالقات العامة .
俯俯أهمية برامج العالقات العامة .
俯俯أنواع برامج العالقات العامة .
俯俯دور مسؤول العالقات العامة يف وضع البرامج
俯俯استراتيجية بناء وتعزيز سمعة املؤسسة .

00201004741126
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كود الحقيبة
O-3

مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

يومان تدريبيان

 81شريحة

 8ساعات تدريبية

 31صفحة
 38صفحة

كل مــن لديــه الرغية يف التعرف
علي وســائل االعــام الجديدة
واالســتخدام الجيد لها

جميع الملفات قابلة للتعديل

حقائب االعالم والعالقات العامة

اسم
الحقيبة

االعالم الجديد

محاور الحقيبة

409

الدولة
السعر

TANMYA 2016

俯俯تعريف اإلعالم الجديد
俯俯تعريف شبكات التواصل االجتماعي
俯俯التسويق والشبكات االجتماعية
俯俯االستخدامات االيجابية للشبكات
االجتماعية
俯俯االستخدامات السلبية للشبكات
االجتماعي
俯俯تجارب ناجحة لالستخدامات اإليجابية
للشبكات االجتماعية
俯俯بعض التصورات الخاطئة عن الشبكات
االجتماعية
俯俯اإلعالم الجديد والتعليم
俯俯إيجابيات اإلعالم الجديد

俯俯مخاطر وسلبيات اإلعالم الجديد
俯俯وظائف االعالم الجديد
俯俯الصعوبات التي تواجه االعالم
俯俯الظواهر التي صاحبت اإلعالم الجديد
俯俯تعريف اإلعالم التقليدي
俯俯تعريف اإلعالم اإللكتروني
俯俯أشكال اإلعالم اإللكتروني
俯俯خصائص االعالم االلكتروني
俯俯سمات اإلعالم اإللكتروني
俯俯الفرق بين اإلعالم التقليدي والجديد
俯俯التخطيط الفعال للتفاعل مع الجمهور
俯俯ماذا نحتاج ملواجهة الجمهور
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300
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كود الحقيبة
O-2

410

اسم
الحقيبة

ادارة الفعاليات
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

 76شريحة

يومان تدريبييان

 ..صفحة

 8ساعات تدريبية

 44صفحة

جميــع العاملين فــى مجال العالقات
العامة واإلعالم .

حقائب االعالم والعالقات العامة

TANMYA 2016

جميع الملفات قابلة للتعديل
محاور الحقيبة
الوحدة
التدريبية
االولي

املعارض واألسواق التجارية
俯俯املعارض واألسواق التجارية
俯俯الخصائص واملميزات
俯俯أنواع املهام املختلفة أثناء املعارض
俯俯تقديم الدعم للمكان املخصص يف املعرض
俯俯التخطيط للمعرض
俯俯القواعد الرئيسية إلدارة املعرض
俯俯حجز مكان يف املعرض .
俯俯مكان العرض .
俯俯دليل املعارض .
俯俯نقابات العمال .
俯俯تصميم مكان العرض .
俯俯مصممو املعرض .
俯俯املواد الدعائية ونشرات املعرض .
俯俯اإلدارة الجيدة ملكان العرض .
俯俯تنظيم املعرض .

لتحميل نموذج من الحقيبة يرجي الضغط
الدولة
السعر

80
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الوحدة
التدريبية
الرابعة

俯俯الخصائص العامة .
俯俯عدد املشتركين .
俯俯التوقيتات والفصول .
俯俯االستمرارية .
俯俯تجهيزات اإلقامة .
俯俯الرسوم واملصروفات .
俯俯ترتيبات السفر .
俯俯السفر جوًا .
俯俯السفر بالقطار .
俯俯الراعي الرسمي للمؤتمر .
俯俯املتحدثون .
俯俯آالت العرض .
俯俯البرامج االجتماعية .
俯俯الندوات وورش العمل .
俯俯االستمرارية .
俯俯البرنامج .
俯俯ترتيبات السفر .
俯俯الرسوم واملصروفات .
俯俯التجهيزات .

TANMYA 2016

الوحدة
التدريبية
الثالثة

حقائب االعالم والعالقات العامة

الوحدة
التدريبية
الثانية

املؤتمرات

الزيارات
俯俯التخطيط العام .
俯俯تنسيق جدول األعمال .
التخطيط ووضع البرامج
俯俯كيفية تخطيط احد البرامج .
俯俯إرشادات عامة عن التخطيط للمناسبات .
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كود الحقيبة
O-1

412

اسم
الحقيبة

فن ادارة العالقات العامة
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

 136شريحة

ثالثة أيام تدريبية

 56صفحة

 9ساعات تدريبية

 41صفحة

موظفــى العالقات العامة

حقائب االعالم والعالقات العامة

TANMYA 2016

جميع الملفات قابلة للتعديل
محاور الحقيبة
俯俯الفرق بين العالقات العامة واملسميبات األخرى .
俯俯أنشطة ومهام العالقات العامة .
俯俯املعارض واألسواق التجارية .
俯俯زيارة الشخصيات املهمة .
俯俯إدارة االزمات .
俯俯التعامل مع وسائل االعالم .
俯俯التخطيط ووضع البرامج .
俯俯إيتكيت االجتماعات واملقابالت .

الدولة
السعر

60
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حقائب جرافولوجي

www.tanmya.co

حقائب جرافولوجى

تحليل الشخصية

عن طريق خط اليد

تحليل الشخصية

عن طريق التوقيع

تحليل رسومات االطفال

كود الحقيبة
P-3

416

اسم
الحقيبة

تحليل الشخصية عن طريق الخط
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

يومان تدريبيان

 152شريحة

 8ساعات تدريبية

 60صفحة

حقائب الجرافولوجي

TANMYA 2016

العامليــن يف مجــال الطب وخاصة الطب
النفســي والطب الوقائي  -التجار ورجال
األعمال  -مكتشــفي الجرائم واملجرمين
والعاملين يف مجال التحقيق  -موظفين
خدمة العمالء

 60صفحة
جميع الملفات قابلة للتعديل

محاور الحقيبة
الوحدة التدريبية االولي
俯俯االختبار القبلي .
俯俯تعريف الجرافولوجي .
俯俯مراحل تطور الخط .
俯俯ملحة تاريخية عن علم الجرافولوجي .
الوحدة التدريبية الثانية
俯俯فوائد علم الجرافولوجي .
俯俯العوامل املؤثرة يف اختالف الخطوط .
俯俯الصفات التي يكتشفها الجرافولوجي .
俯俯أدوات التحليل .
俯俯طرق التحليل .
俯俯أنواع التحليل .

الدولة
السعر

110
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俯俯خطوط العباقرة .
俯俯افضل االساليب الحديثة لتحليل شخصية اي شخص من
خالل عينة من كتابة يده .
俯俯تابع افضل االساليب الحديثة لتحليل شخصية اي شخص
من خالل عينة من كتابة يده .

حقائب الجرافولوجي

الوحدة التدريبية الثالثة

TANMYA 2016
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كود الحقيبة
P-2

418

اسم
الحقيبة

تحليل الشخصية عن طريق التوقيع
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

يومان تدريبيان

 96شريحة

 8ساعات تدريبية

 56صفحة

TANMYA 2016

العامليــن يف مجــال الطب وخاصة الطب
النفســي والطب الوقائي  -التجار ورجال
األعمال  -مكتشــفي الجرائم واملجرمين
والعاملين يف مجال التحقيق  -موظفين
خدمة العمالء

 57صفحة
جميع الملفات قابلة للتعديل

محاور الحقيبة
الوحدة التدريبية االولي
俯俯االختبار القبلي .
俯俯ما معني التوقيع .
俯俯تاريخ التوقيع .
俯俯ركائز التوقيع .
الوحدة التدريبية الثانية
俯俯تواقيع املشاهير .

حقائب الجرافولوجي

الوحدة التدريبية الثالثة
俯俯نماذج لتحليل الشخصية من خالل التوقيع .
俯俯تابع نماذج لتحليل الشخصية من خالل التوقيع .

الدولة
السعر

110

00201004741126

413

404

33

info@tanmya.net
sales@tanmya.net

43

42

WWW.TANMYA.CO

كود الحقيبة
P-1

اسم
الحقيبة

تحليل رسومات االطفال

البيانات التعريفية

يوم تدريبي

 66شريحة

 5ساعات تدريبية

 36صفحة

اآلباء واألمهــات  -العاملين يف
مجــال التربيــة والتعليــم  -العاملين
يف مجــال الطب النفســي وطب
االطفال

 35صفحة

حقائب الجرافولوجي

مكونات الحقيبة

جميع الملفات قابلة للتعديل

محاور الحقيبة

TANMYA 2016

الوحدة التدريبية االولي
俯俯اإلختبار القبلي .
俯俯التعبير الفني لألطفال .
俯俯أهمية دراسة التعبير الفني لألطفال .
俯俯أهم طرق البحث يف التعبير الفني .
俯俯النظريات التي تناولت رسوم األطفال .
俯俯دوافع الرسم عن الطفل .
俯俯خصائص رسوم األطفال .
الوحدة التدريبية الثانية
俯俯دالئل رسوم االطفال .
俯俯تفسير رسوم األطفال .
俯俯مراحل تطور رسوم االطفال .
俯俯معرفة شخصية الطفل من رسوماته .
俯俯قياس الذكاء من خالل الرسوم .
俯俯اإلختبار البعدي .
俯俯املراجع .

419

الدولة
السعر
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حقائب
املشتريات واملخازن

www.tanmya.co

قسم حقائب
المشتريات والمخازن

ة
ادار زن
خا
مل
ا

ادارة
املشتريات

كود الحقيبة
Q-2

422

اسم
الحقيبة

ادارة املشتريات
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

ثالثة أيام تدريبية

 125شريحة

 15ساعة تدريبية

 11صفحة
 59صفحة

حقائب المشتريات والمخازن

TANMYA 2016

ا لعا مليــن يف مجــا ل ا لشــر ا ء و إ د ا ر ة
املشــتريات –العامليــن بــإدارة املخازن
واملســتودعات –املشــرفين الفنييــن
واإلداريين بإدارة املشتريات واملخازن.

الوحدة
التدريبية
االولي

الوحدة
التدريبية
الثانية

جميع الملفات قابلة للتعديل

محاور الحقيبة
ماهية وظيفة املشتريات
俯俯مقدمة.
俯俯مفهوم اإلمداد والتخزين.
俯俯أهمية وظيفة اإلمداد والتخزين.
俯俯أهداف وظيفة اإلمداد والتخزين.
俯俯املهام الرئيسية إلدارة اإلمداد والتخزين.
الشراء بالجودة والكمية املناسبة
俯俯مفهوم وأهمية الجودة املناسبة للشراء.
俯俯مسؤلية تحديد الجودة .
俯俯طرق توصيف الجودة .
俯俯أنواع وطرق الفحص.
俯俯مفهوم وأهمية الكمية املناسبة للشراء.
俯俯العوامل املؤثرة علي تحديد الكمية املناسبة.
俯俯التنبؤ والكمية املناسبة.
俯俯مراقبة املخزون والكمية املناسبة.
俯俯الكمية االقتصادية للشراء.
俯俯العالقة بين الكمية االقتصادية وخصم الكمية.
俯俯نظام الشراء لالستخدام والكمية املناسبة.

الدولة
السعر
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الوحدة
التدريبية
الخامسة

الشراء املقدم
俯俯مفهوم الشراء املقدم.
俯俯األغراض الرئيسية للشراء املقدم.
俯俯أهداف الشراء املقدم.
俯俯تقييم سياسة الشراء املقدم.
俯俯األنواع التي يغطيها الشراء املقدم.
俯俯دور مدير املشتريات يف الشراء املقدم.
تقييم أداء نظام الشراء والطرق القانونية له
俯俯مفهوم تقييم نشاط إدارة الشراء.
俯俯أهداف تقييم أداء إدارة الشراء.
俯俯الجهات التى تؤدى التقييم.
俯俯معايير تقييم أنشطة إدارة املشتريات.
俯俯محاور التقييم لنشاطات إدارة املشتريات ومؤشرات التقييم.
俯俯الطرق القانونية للشراء.
俯俯حدود وسلطات الشراء.
俯俯الشراء باملمارسة.
俯俯الشراء باألمر املباشر.
俯俯لجنة الشراء والبت.
俯俯لجنة الفحص واالستالم.

00201004741126

info@tanmya.net
sales@tanmya.net

WWW.TANMYA.CO

TANMYA 2016

الوحدة
التدريبية
الرابعة

俯俯مفهوم السعر والوقت املناسبين.
俯俯أهمية اإلمداد بالسعر املناسب والوقت املناسب.
俯俯تحديد األسعار.
俯俯مصادر الحصول علي املعلومات السعرية.
俯俯خصومات الشراء.
俯俯العوامل املؤثرة يف تحديد الوقت املناسب لإلمداد.
俯俯أهمية تحديد مصادر التوريد.
俯俯مراحل اختيار مصادر اإلمداد والتوريد.
俯俯اختيار التوريد حسب حالة اإلمداد.

حقائب المشتريات والمخازن

الوحدة
التدريبية
الثالثة

الشراء بالسعر والوقت واملصدر املناسب

423

俯俯مقدمة.
俯俯فالتفاوض هو.
俯俯مفهوم املواجهة.
俯俯مفهوم التعاون.
俯俯التعريف العلمى للتفاوض.
俯俯أين تجرى املفاوضات؟
俯俯أمثله.
俯俯قيم نفسك.

حقائب المشتريات والمخازن

TANMYA 2016

424

الوحدة
التدريبية
السادسة

مهارات التفاوض
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كود الحقيبة

مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

 214شريحة

خمسة أيام تدريبية

 89صفحة

 25ساعة تدريبية
ا لعا مليــن يف مجــا ل ا لشــر ا ء و إ د ا ر ة
املشــتريات –العامليــن بــإدارة املخازن
واملســتودعات –املشــرفين الفنييــن
واإلداريين بإدارة املشتريات واملخازن.

 83صفحة
جميع الملفات قابلة للتعديل

حقائب المشتريات والمخازن

Q-1

اسم
الحقيبة

ادارة املخازن واملستودعات

محاور الحقيبة

TANMYA 2016

الوحدة
التدريبية
االولي

مقدمة يف مراقبة املخزون
俯俯مقدمة.
俯俯معنى املخزون ودوافع االحتفاظ به ومخاطر االستثمار فيه.
俯俯الفرق بين إدارة املخزون وإدارة املخازن.
俯俯طرق تصنيف املخزون.
俯俯مفهوم وظيفة التخزين وأهميتها.
俯俯مسؤوليات ومهام وظيفة التخزين.
俯俯مقومات نجاح وظيفة التخزين.
俯俯أهم مشكالت ومعوقات وظيفة التخزين.
俯俯التقسيم الثالثى للمخزون.
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الوحدة
التدريبية
الثالثة

الوحدة
التدريبية
الرابعة

俯俯تقسيم املخزون.
俯俯طرق تحديد مستويات املخزون فى ظل تغير الطلب وفترة التوريد.
俯俯نظرية االحتماالت ومخزون االمان.
俯俯أماكن التخزين ومواصفاتها.
俯俯التجهيزات املخزنية.
俯俯االعتبارات الواجب مراعاتها فى اختيار أماكن التخزين.
俯俯متطلبات األمن والسالمة فى املخازن.
俯俯تمرين.
أنواع املخزون
俯俯املخزون التالف والفاقد.
俯俯املخزون الراكد واملكدس.
املخزون الصفري
俯俯ماهو املخزون الصفرى
俯俯املتطلبات واملفاهيم األساسية
俯俯تطبيقات فلسفة املخزون الصفرى
俯俯نظم مراقبة املخزون
俯俯تمرين

حقائب المشتريات والمخازن

TANMYA 2016
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الوحدة
التدريبية
الثانية

تخطيط مستويات املخزون واماكن التخزين
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حقائب المشتريات والمخازن

الوحدة
التدريبية
الخامسة

جرد املستودعات وتصنيف وترميز املواد
俯俯مفهوم الجرد.
俯俯متطلبات الجرد.
俯俯إجراءات الجرد.
俯俯مشكالت الجرد.
俯俯صالحية املواد.
俯俯تصنيف املواد وترميزها.
俯俯أهمية التصنيف.
俯俯أسس التصنيف.
俯俯ترميز املخزون.
俯俯طرق الترميز.

TANMYA 2016
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حقائب
االمن والسالمة

www.tanmya.co

قسم حقائب االمن والسالمة

االمن والسالمة من الحرائق

كود الحقيبة
R-1

430

اسم
الحقيبة

االمن والسالمة من الحرائق
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

ثالثة أيام تدريبية

 544شريحة

 15ساعة تدريبية

 239صفحة

العامليــن بالجهــات املعنيــة بالتفتيــش ىلع أســاليب
الحمايــة مــن الحرائــق .

حقائب االمن والسالمة

TANMYA 2016

جميــع العامليــن يف مجــال االطفــاء والســامة
واألمــن الصناعــى
مشــرفين اإلطفــاء والســامة باملنشــآت الصناعيــة
التــى بهــا شــبكات للكشــف واالنــذار عــن الحريــق .

الوحدة
التدريبية
االولي

 239صفحة
جميع الملفات قابلة للتعديل

الحرائق أسبابها وطرق الوقاية والسيطرة عليها
俯俯نظرية االشتعال – مثلث النار
俯俯أنواع الحرائق
俯俯تصنيف الحرائق
俯俯أسس مكافحة الحرائق
俯俯طفايات الحريق وطرق استعمالها
俯俯تعريفات عامة عن الحرائق
俯俯املعدات واملواد املستخدمة يف إطفاء الحرائق
俯俯الوقاية من أخطار الحرائق
俯俯شروط اآلمن الصناعي
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السعر
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الوحدة
التدريبية
الثالثة

اآلسعافات اآلولية
俯俯اآلسعافات اآلولية
俯俯اسعافات حاالت االصابة بالحروق الكهربائية
俯俯الخطوات اإلجرائية لخطة اإلخالء
俯俯الئحة اشتراطات السالمة وسبل الحماية الواجب
توافرها فى مجال اآلنشطة الفنية
俯俯اشتراطات السالمة والوقاية ومكافحة الحريق

TANMYA 2016

俯俯نظام إنذار الحريق يف املنشأت.
俯俯الهدف من استخدامه.
俯俯التصنيف.
俯俯أنواع النظام.
俯俯مكونات النظام.
俯俯مواصفات النظام.
俯俯التصميم.
俯俯أجهزة االنذار .
俯俯التجهيزات الفنية.
俯俯توصيات خاصة بنظام اإلنذار الصوتى .
俯俯الفحص واالستالم والصيانة.
俯俯نماذج التدقيق.
俯俯اآلجراءات والتدابير الوقائية يف السالمة املنزلية ضد
الحريق

حقائب االمن والسالمة

الوحدة
التدريبية
الثانية

انظمة أنذار الحريق
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حقائب
املالية واملحاسبة

www.tanmya.co

قسم حقائب المالية والمحاسبة

املحاسبة املالية
لغير املحاسبين

كود الحقيبة
S-1

434

اسم
الحقيبة

محاسبة مالية لغير املحاسبين
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

 137شريحة

ثالثة أيام تدريبية

 94صفحة

 15ساعة تدريبية

 71صفحة

حقائب المالية والمحاسبية

TANMYA 2016

املحاســبون املبتدئون  -مســؤولو وموظفو
املشــتريات واملبيعــات واملخــازن  -املدراء
ورؤســاء األقسام واملشــرفون الذين يمارسون
نشــاطات محاســبية مثــل إعــداد املوازنــات
والتقاريــر املاليــة  -جميــع الراغبين يف تعلم
املبادئ واملهارات املحاســبية .

جميع الملفات قابلة للتعديل

محاور الحقيبة
الوحدة
التدريبية
االولي

الوحدة
التدريبية
الثانية

االطار النظرى للمحاسبة
俯俯تعريف املحاسبة .
俯俯أهداف املحاسبة .
俯俯الخصائص األساسية .
俯俯االفتراضات املحاسبية.
俯俯املبادئ املحاسبية .
تسجيل العمليات املالية
俯俯نظرية القيد املزدوج .
俯俯أنواع الحسابات .
俯俯مفهوم معادلة امليزانية .
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الوحدة
التدريبية
الرابعة

俯俯النظام املحاسبى .
俯俯عناصر النظام املحاسبى .
俯俯تحديد العمليات املالية .
俯俯األخطاء التى ال يظهرها ميزان املراجعة
俯俯األخطاء فى ميزان املراجعة .
俯俯االخطاء فى دفتر االستاذ .
القوائم املاليه
俯俯القوائم املاليه .
俯俯قائمة الدخل .
俯俯قائمة املركز املالى .
俯俯إعداد قوائم مالية .
俯俯قائمة التدفقات النقدية .
俯俯أهمية قائمة التدفقات النقدية .
俯俯مكونات قائمة التدفقات النقدية .
俯俯قيود إقفال الحسابات .

TANMYA 2016

الوحدة
التدريبية
الخامسة

حقائب المالية والمحاسبية

الوحدة
التدريبية
الثالثة

الدورة املحاسبية

التسوية الجردية
俯俯مقدمة .
俯俯أنواع قيود التسويات .
俯俯ورقة العمل .
俯俯معالجة األخطاء .
俯俯أنواع األخطاء املحاسبية .
俯俯وسائل منع وأكتشاف االخطاء .
俯俯تصحيح االخطاء .
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俯俯مقدمة .
俯俯مكونات الرواتب واألجور .
俯俯القيود املحاسبيه .
俯俯املعالجة املحاسبية للتأمينات االجتماعية .
俯俯مكافأة نهاية الخدمة .
俯俯املعالجة املحاسبية ملكافأة نهاية الخدمة .
俯俯صرف مكافأة نهاية الخدمة .

حقائب المالية والمحاسبية

TANMYA 2016
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الوحدة
التدريبية
السادسة

الرواتب واالجور
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حقائب
سياحة وفنادق

www.tanmya.co

قسم حقائب
السياحة والفنادق

االستقبال الفندقي

أساسيات اإلدارة الفندقية
ادارة املكاتب االمامية
يف الفنادق

أساسيات
التسويق الفندقي
صناعة الضيافة

كود الحقيبة
T-5

440

اسم
الحقيبة

أساسيات اإلدارة الفندقية
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

يومان تدريبيان

 91شريحة

 10ساعة تدريبية

 43صفحة
 43صفحة

حقائب سياحة وفنادق

TANMYA 2016

املوظفيــن والعاملين يف الفنادق _ رؤســاء
ومديــري الفنــادق _ موظفيــن اســتقبال
وعالقات عامة بالفنادق _ مرشــدي ســياحة
والعامليــن يف مختلف مجاالت الســياحة
والفنادق

جميع الملفات قابلة للتعديل

محاور الحقيبة
الوحدة
التدريبية
االولي

املهارات االشرافية يف صناعه الفنادق
俯俯تعريف االدارة واالدارة الفندقية
俯俯تعريفات االدارة الفندقية
俯俯عناصر الفندق
俯俯أهمية االدارة للفندق
俯俯وظائف االدارة الفندفية
俯俯املستويات االدارة الفندقية
俯俯فلسفة الفندق
俯俯املشرف الفندقي وادواره
俯俯مهارات املشرف الفندقي
俯俯القيادة واالدارة الفندقية
 俯俯أساليب القيادة
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الوحدة
التدريبية
الثالثة

حقائب سياحة وفنادق

الوحدة
التدريبية
الثانية

مهارات ادارية فندقية
俯俯االدارة الفندقية واتخاذ القرارات
俯俯مهارات التحفيز
俯俯مهارات تفويض السلطة
俯俯املشرف الفندقي وادارة الوقت
俯俯املدير الناجح وبناء فريق فعال
االدارة الفندقية وعالقتها بتطور الفكر االداري

TANMYA 2016

俯俯تطور الفكر االداري
俯俯مبادئ االدارة
俯俯التعامل مع االزمات
俯俯التحفيز واثارة الدوافع
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كود الحقيبة
T-4

442

اسم
الحقيبة

أساسيات التسويق الفندقي
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

 156شريحة

ثالثة أيام تدريبية

 48صفحة

 15ساعة تدريبية

 52صفحة

حقائب سياحة وفنادق

TANMYA 2016

املوظفيــن والعاملين يف الفنادق _ رؤســاء
ومديــري الفنــادق _ موظفيــن اســتقبال
وعالقات عامة بالفنادق _ مرشــدي ســياحة
والعامليــن يف مختلف مجاالت الســياحة
والفنادق

جميع الملفات قابلة للتعديل

محاور الحقيبة
الوحدة
التدريبية
االولي

مفهوم وأهمية التسويق الفندقي
俯俯التسويق الفندقي
俯俯تطور مفهوم التسويق الفندقي
俯俯عناصر املزيج التسويقي والخدمة الفندقية
俯俯مستويات الخدمة يف الفنادق
俯俯أهمية إدارة التسويق واملبيعات بالفندق

الوحدة
التدريبية
الثانية

مفهوم وأهمية التسويق الفندقي
俯俯الهيكل التنظيمي وأنواعه
俯俯خصائص الهياكل التنظيمية
			
俯俯املركزية والالمركزية
俯俯الوصف الوظيفي

		

الدولة
السعر
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الوحدة
التدريبية
الخامسة

俯俯تعريف املزيج التسويقي
		
俯俯املنتج والخدمات الفندقية
俯俯التوزيع
俯俯الترويج
俯俯السياسة التسعيرية
俯俯العمليات
俯俯الدليل املادي
عناصر املزيج الترويجي
俯俯البيع الشخصي					
			
俯俯البيع الهاتفي
俯俯العالقات العامة
تنمية املبيعات لخدمات الفنادق
俯俯مواصفات ومهارات رجل البيع الناجح
俯俯الخصائص النفسية للعاملين يف التسويق الفندقي
俯俯الخصائص االجتماعية للعاملين يف التسويق الفندقي
俯俯الخصائص التعليمية للعاملين يف التسويق الفندقي
俯俯طريقة تنمية مبيعات الغرف الفندقية
俯俯طرق البيع الحديث

TANMYA 2016

الوحدة
التدريبية
الرابعة

حقائب سياحة وفنادق

الوحدة
التدريبية
الثالثة

عناصر املزيج التسويقي للخدمات الفندقية
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كود الحقيبة
T-3

444

اسم
الحقيبة

االستقبال الفندقي
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

 173شريحة

ثالثة أيام تدريبية

 60صفحة

 15ساعة تدريبية

 60صفحة

حقائب سياحة وفنادق

TANMYA 2016

املوظفيــن والعاملين يف الفنادق _ رؤســاء
ومديــري الفنــادق _ موظفيــن اســتقبال
وعالقات عامة بالفنادق _ مرشــدي ســياحة
والعامليــن يف مختلف مجاالت الســياحة
والفنادق

جميع الملفات قابلة للتعديل

محاور الحقيبة
الوحدة
التدريبية
االولي

مدخل عمليات املكاتب االمامية والعمليات اليومية
俯俯وظائف املكاتب اآلمامية
俯俯تصنيف أقسام املكاتب اآلمامية.
俯俯عمليات املكاتب اآلمامية.
俯俯تصميم وتجهيز املكاتب اآلمامية.
俯俯مبادئ الخدمة الجيدة.

الوحدة
التدريبية
الثانية

قسم االستقبال يف املكاتب اآلمامية
俯俯رئيس قسم االستقبال.
俯俯وصف مهمات موظفي االستقبال.
俯俯اساسيات تسجيل وتسكين القادمين
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俯俯تعريف الهاتف.
俯俯دور قسم الهاتف يف خدمة الضيوف.
俯俯الوظائف بقسم الهاتف.
التجهيزات بقسم الهاتف.
俯俯املهارات املطلوبة بقسم الهاتف.
俯俯أنواع االتصاالت.
俯俯دور قسم الهاتف يف حاالت الطورائ.
俯俯التعامل مع اتصاالت الشكاوى.
俯俯النماذج املستخدمة بقسم الهاتف
الصراف
俯俯صراف املكاتب االمامية.
俯俯التوصيف الوظيفي لوظيفة صراف امكاتب اآلمامية.
俯俯مهام وواجبات صراف املكاتب اآلمامية.
俯俯الدورة املحاسبية للعمل.
俯俯أسس املحاسبة باملكاتب اآلمامية.
俯俯القيود املالية.
俯俯طرق الدفع املستخدمة لدى الصرافين.
俯俯النماذج املستخدمة وبعض املعدات لدى الصرافين

TANMYA 2016

الوحدة
التدريبية
الرابعة

حقائب سياحة وفنادق

الوحدة
التدريبية
الثالثة

قسم الهاتف
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كود الحقيبة
T-2

446

اسم
الحقيبة

ادارة املكاتب االمامية يف الفنادق
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

 111شريحة

يومان تدريبيان

 64صفحة

 10ساعة تدريبية

 63صفحة

حقائب سياحة وفنادق

TANMYA 2016

املوظفيــن والعاملين يف الفنادق _ رؤســاء
ومديــري الفنــادق _ موظفيــن اســتقبال
وعالقات عامة بالفنادق _ مرشــدي ســياحة
والعامليــن يف مختلف مجاالت الســياحة
والفنادق

جميع الملفات قابلة للتعديل

محاور الحقيبة
الوحدة
التدريبية
االولي

صناعه الفنادق
俯俯تعريف صناعة الفنادق
俯俯االنواع املختلفة للفنادق ونوعية نشاطها
俯俯خصائص الصناعة الفندقية واثارها
俯俯االقسام الفرعية التي تقع تحت مسؤلية املكاتب االمامية

الوحدة
التدريبية
الثانية

قسم املكاتب االمامية
俯俯مسؤوليات قسم املكاتب االمامية
俯俯املهارات الالزمة للموظفين بقسم املكاتب االمامية
俯俯الجودة يف املكاتب االمامية
俯俯التعامل مع شكاوي العمالء

الدولة
السعر

107

00201004741126

402

393

32

info@tanmya.net
sales@tanmya.net

42

41
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الوحدة
التدريبية
الرابعة

俯俯عالقة قسم املكاتب االمامية بأقسام قطاع الغرف.
俯俯عالقة قسم املكاتب االمامية بباقي أقسام الفندق.
قسم الحجز يف املكاتب االمامية

TANMYA 2016

俯俯الحجز الفندقي وكيفيه اجرائه
俯俯أنواع الحجز وأشكاله
俯俯مصادر الحجز الفندقي
俯俯مفاهيم الحجز الفندقي.

حقائب سياحة وفنادق

الوحدة
التدريبية
الثالثة

عالقة قسم املكاتب االمامية بأقسام الفندق
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كود الحقيبة
T-1

448

اسم
الحقيبة

صناعة الضيافة
مكونات الحقيبة

البيانات التعريفية

 125شريحة

ثالثة أيام تدريبية

 66صفحة

 15ساعة تدريبية

 65صفحة

حقائب سياحة وفنادق

TANMYA 2016

املوظفيــن والعاملين يف الفنادق _ رؤســاء
ومديــري الفنــادق _ موظفيــن اســتقبال
وعالقات عامة بالفنادق _ مرشــدي ســياحة
والعامليــن يف مختلف مجاالت الســياحة
والفنادق

جميع الملفات قابلة للتعديل

محاور الحقيبة
الوحدة
التدريبية
االولي

مدخل يف صناعة الضيافة
俯俯ملحة تاريخية عن صناعة الضيافة.
俯俯تعريف صناعة الضيافة.
俯俯خصائص صناعة الضيافة.
俯俯التحديات التي تواجه صناعة الضيافة.
俯俯متطلبات النجاح يف صناعة الضيافة.

الوحدة
التدريبية
الثانية

عالم السياحة
俯俯تعريف السياحة.
俯俯فوائد السياحة.
俯俯عناصر ومقومات الجذب السياحي.
俯俯أنواع السياحة.

الدولة
السعر

134

00201004741126

503

492
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الوحدة
التدريبية
الرابعة

الوحدة
التدريبية
الخامسة

俯俯تعريف السياحة.
俯俯فوائد السياحة.
俯俯عناصر ومقومات الجذب السياحي.
俯俯أنواع السياحة.
اتجاهات صناعة الضيافة
俯俯االتجاهات الحديثة يف صناعة الضيافة.
俯俯مقومات صناعة الضيافة يف اململكة العربية السعودية.
خدمات األغذية واملشروبات يف صناعة الضيافة
俯俯تعريف صناعة خدمة األغذية.
俯俯املطاعم وتصنيفها.
俯俯طرق الخدمة باملطاعم.
俯俯وظائف الخدمة باملطاعم.
俯俯قوائم الطعام وأنواعها.
俯俯أسباب فشل العديد من املطاعم.
俯俯التموين.
俯俯التسمم الغذائي وبعض اإلجراءات الضرورية ملنع تلوث األطعمة.
صناعة الفنادق

TANMYA 2016

الوحدة
التدريبية
الخامسة

حقائب سياحة وفنادق

الوحدة
التدريبية
الثالثة

اتجاهات صناعة الضيافة

俯俯مقدمة.
俯俯تعريف الفندق.
俯俯انتشار وتوسع صناعة الفنادق.
俯俯العوامل التي تساعد ىلع نجاح الفندق.
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حقائب
العقارية وادارة االمالك

www.tanmya.co

قسم حقائب
االمن والسالمة

