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من نحن
التأسيس
ايفوري شركة تدريب واستشارات ذات مسؤولية محدودة مرخصة في تركيا
بسجل تجاري رقم ( )935505-0ومقرها الرئيسي مدينة اسطنبول،
ووكيلها الرسمي في السعودية مكتب العاج الفضي للخدمات التجارية.
الرؤية
الريادة االقليمية في تطوير و تنمية ممارسة القيادة واإلدارة لعمالئنا.
الرسالة
التدريب اإلحترافي والنوعي للممارسات اإلدارية والقيادية العالمية
بما يمكن عمالءنا من إعادة صياغة مفاهيم العمل وتطوير األداء.

الجودة
والكفاءة

اإلحترافية
قيم
آيفوري
الريادة
واإلبتكار

المصداقية
واإللتزام
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لماذا أيفوري

الضمان
الذهبي

المدربين
المحترفين

البيئة
التدريبية
السياحة
الهادفة

فريق
العمل

 10أسباب
تدعوك إلحداث
شراكة مستدامة مع
آيفوري للتدريب
واالستشارات

الشراكات
العالمية

جودة التدريب
والتعليم

التطوير
التركيز

المصداقية
وااللتزام

لمزيد من التفاصيل:
يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني www.ivorytraining.com
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برامج القطاع الحكومي والخاص

إيمان ًا من آيفوري بأهمية القرارات التي
يتم اتخاذها من قبل مدراء اإلدارات العليا
وقيادات الصف األول الثاني وأثرها على
المنظمة ككل ،طورت آيفوري عدد من
البرامج المتخصصة في تحسين كفاءة
وقدرات القادة والمدراء في مختلف
الجوانب اإلدارية الهامة ،كاتخاذ القرارات
والتخطيط وتطوير األداء المؤسسي
العام وإدارة التغيير.

يسعدنا تصفحكم للبرامج المتخصصة
في القطاع الحكومي والخاص أدناه

3

برامج القطاع الحكومي والخاص
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برامج القطاع الحكومي والخاص
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برامج القطاع الحكومي والخاص
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برامج القطاع الحكومي والخاص

السعودية
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برامج القطاع الحكومي والخاص

السعودية
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برامج القطاع الحكومي والخاص

السعودية
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منهجية التدريب والتطوير
اعداد البرنامج تحديد االحتياجات التدريبية بشكل دقيق باالعتماد على
 الهدف العام للبرنامج التدريبي وفق رؤية الشركة. اختبارات واستبيانات قبل التنفيذ.قبل البرنامج

االستعداد لتنفيذ البرنامج من خالل
 موائمة المحتوى التدريبي للبرنامج مع االحتياجات المحددة. تحديد  % 70من وقت التنفيذ للجانب التطبيقي العملي و  % 30للجانب النظري. تخطيط استخدام تقنيات التدريب الحديثة حسب المتطلب التدريبي. تحديد الجدول الزمني للبرنامج التدريبي. التعرف على البرنامج التدريبي من خالل ارسال مقال تخصصي مختصر يسلط الضوء على البرنامج التدريبي. -استعراض التوقعات قبل بداية البرنامج من قبل المدرب.

أثناء البرنامج

تنفيذ البرنامج التدريبي
 المتابعة خطوة بخطوة مع مراحل التنفيذ. التأكد من حسن سير عملية التنفيذ واستخدام األساليب التدريبية المالئمة للمشاركين. متا بعة مدى رضا المشاركين. -قياس الفجوة بين ما قبل وما بعد التدريب من خالل االستبيانات واالختبارات المعرفية و المهارية.

بعد البرنامج

تقييم أثر التدريب بعد نهاية كل برنامج
 تمرين تفاعلي يسلم للمشاركين للتطبيق العملي. عمل لقاء أون الين من خالل قاعة آيفوري االلكترونية لمدة ساعتين الستعراض التطبيقات بشكل مباشر من قبل المشاركين وتبادل الخبرات والتوصياتمن قبل المدرب.
 تمرين دراسة حالة عملية في نفس محتوى البرنامج. عمل لقاء أون الين من خالل قاعة آيفوري االلكترونية لمدة ساعتين الستعراض الحالة والحلول التي تمت بشكل مباشر من قبل المشاركين وتبادلالخبرات والتوصيات من قبل المدرب.
 تزويد المشاركين بقائمة المراجع المعرفية المتخصصة والفيديوهات المتخصصة في نفس مجال البرامج. -تجهيز منتدى متخصص لتبادل الخبرات والمعارف واآلراء واالستشارات واالستفسارات خالل فترة البرنامج.
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قياس الفجوة بين ما قبل وما
بعد التدريب من خالل االستبيانات
واالختبارات المعرفية والمهارية

منهجية التدريب والتطوير
الهدف العام للبرنامج
التدريبي وفق رؤية المنظمة

بعد انتهاء البرنامج
اعداد البرنامج

أسبوع قبل بداية البرنامج

أيّام بعد انتهاء البرنامج

متابعة مدى رضا
المشاركين

أثناء البرنامج

التأكد من حسن سير عملية
التنفيذ واستخدام األساليب
التدريبية المالئمة للمشاركين

أسبوع قبل بداية البرنامج

المتابعة خطوة بخطوة مع
مراحل التنفيذ

قبل بداية البرنامج

أسبوع قبل بداية البرنامج

استعراض التوقعات قبل بداية
البرنامج من قبل المدرب

لقاء أون الين الستعراض الحالة
والحلول وتبادل الخبرات بين
المشاركين والمدرب
أسابيع بعد انتهاء البرنامج

تزويد المشاركين
بقائمة المراجع

أسابيع بعد انتهاء البرنامج

أسبوع قبل بداية البرنامج

تخطيط استخدام تقنيات
التدريب الحديثة حسب المتطلب التدريبي
أسبوع قبل بداية البرنامج

تمرين دراسة حالة عملية
أسابيع بعد انتهاء البرنامج

موائمة المحتوى التدريبي للبرنامج مع
االحتياجات المحددة

تحديد  % 70من وقت التنفيذ للجانب
التطبيقي العملي و
 % 30للجانب النظري

لقاء أون الين الستعراض
التطبيقات بين المشاركين والمدرب
أيّام بعد انتهاء البرنامج

أسبوع قبل بداية البرنامج

اختبارات واستبيانات
قبل التنفيذ

تمرين تفاعلي يسلم
للمشاركين للتطبيق العملي

تحديد الجدول الزمني للبرنامج التدريبي
أسبوع قبل بداية البرنامج

التعرف على البرنامج
التدريبي من خالل ارسال
مقال تخصصي
أسبوع قبل بداية البرنامج

تجهيز منتدى متخصص لتبادل
الخبرات والمعارف واآلراء
واالستشارات واالستفسارات
أسابيع بعد انتهاء البرنامج
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برامج منظمات العمل المجتمعي والخيري
تعد منظمات العمل المجتمعي والخيري دعامة قوية في استقرار
المجتمعات المتقدمة.
حيث يشكل المجتمع المدني القطاع الثالث للحياة الحديثة مع الحكومة
واالقتصاد ،ووصف منظمات المجتمع المدني يطلق على المنظمات غير
الحكومية وغير الربحية،كما أنها في جانب آخر تخفف جزء من األعباء عن
الدولة ،وتحمل المواطن جزء من المسؤولية.

طورت ايفوري العديد من البرامج التدريبية التي تنهض بمنظمات العمل
المجتمعي والخيري في الجوانب المالية والتسويق والمشاريع وسعي ًا منا
للوصول بهذه المنظمات الى االستمرارية و األداء المتميز.
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برامج منظمات العمل المجتمعي والخيري
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برامج منظمات العمل المجتمعي والخيري

السعودية
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برامج منظمات العمل المجتمعي والخيري
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برامج مؤشرات األداء
نتفهم في آيفوري أن نجاح األعمال يبدأ مع األشخاص األكفاء ،وأن تطوير أي
فعال للمهنيين المختصين.
مهارة جديدة ال بد له من تدريب َ
تعمل آيفوري من خالل برامج مؤشرات األداء المعتمدة من معهد مؤشرات
األداء  KPI Instituteعلى تقديم مجموعة من الحلول العملية لتحسين
األداء التنظيمي ،مؤكدين على أن هذه البرامج هي نتاج الخبرات العملية
والخبرات المكتسبة والبحوث والمراجعات األكاديمية.
تضمن لكم آيفوري شهادات هذه البرامج والدورات المعتمدة عالمي ًا.

اإلعتراف الدولي
لكفاءات مجتازيها وإثبات القدرة على مراقبة وتحسين مستويات األداء الحالية
وفعالة.
في منظماتكم ضمن سيناريوهات مختلفة وبطريقة موحدة
َ
الميزة التنافسية
باعترافها كشهادات عالمية بجميع المهارات المكتسبة والتي تساعد في
تحسين األداء ضمن عمليات التوظيف.
تعزيز األداء
وذلك بتحسين األداء في سيناريوهات عدة ،انطالقا من المستوى الشخصي
إلى سياق العمل من خالل مراجعة أفضل الممارسات ووضع إطار سليم
لتنفيذ مبادرات التطوير.
16

برامج مؤشرات األداء

17

برامج المصرفية اإلسالمية
فرض القطاع المصرفي اإلسالمي نفسه على قطاع المال العالمي وبات انتشار المصارف اإلسالمية واضح ًا للعيان كما باتت أدوات هذه
المصارف أكثر فاعلية وتلقى إقبا ًال واسع ًا من مختلف شرائح المجتمع ،ال يزال قطاع المال اإلسالمي مستمراً في منهجية التوسع.
وألهمية العمل المصرفي اإلسالمي قامت آيفوري للتدريب واالستشارات بالتركيز على تقديم حلول المصرفية اإلسالمية الحديثة
متمثلة في الدورات التدريبية والمؤتمرات الهامة.
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برامج المصرفية اإلسالمية

السعودية
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التدريب اإللكتروني
تسعى أيفوري الى تهيئة بيئة تفاعلية غنية
بالتطبيقات المعتمدة على تقنية الحاسب
اآللي وشبكاته ووسائطه المتعددة ،التي
تُمكن المتدرب من بلوغ أهداف العملية
التدريبية من خالل تفاعله مع مصادرها ،وذلك
في أقصر وقت ممكن ،وبأقل جهد مبذول،
وبأعلى مستويات الجودة من دون تقيد
بحدود المكان والزمان.

20

القطاع
الحكومي
والخاص

المصرفية
اإلسالمية

قطاع العمل
المجتمعي
والخيري

الخدمات االستشارية
تسعى أيفوري  -في ظل المتغيرات السريعة ومع تزايد حدة المنافسة
وتنوع اإلحتياجات وإزدياد الحاجة إلى تطوير النظم والهياكل واإلستراتيجيات -
إلى وضع كافة إمكانياتها لتمكين عمالئها من تطوير األداء وبناء وتحسين

التوظيف
واإلختيار

بناء
نظام الموارد
البشرية
بالكفايات
تقييم
وتطوير مستوى
خدمة العمالء

إدارة
األداء

التخطيط
اإلستراتيجي

السياسات
واإلجراءات

األعمال وتوفير الخدمات المبتكرة والمميزة بما يلبي إحتياجاتهم الخاصة
ويمكن لهم تحقيق أهدافهم المنشودة وخلق التغيير اإليجابي وذلك
باستخدام أحدث األنظمة واألدوات واستحداث أفضل الحلول:

الخدمات
االستشارية

تقييم
اإلحتياجات
التدريبية

إستطالعات
الموظفين

إدارة
التغيير
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الدبلومات الدولية International Diploma
تقدم آيفوري عدد من الدبلومات التدريبية المتخصصة المعتمدة من:
كارير إنترناشونال ،بنك التمويل الدولي Business Edge Program ،Career International & IFC the World Bank Group ،IFC

التدريب اإلحترافي
 30ساعة تدريبية

يبدأ الدبلوم بالتدريب داخل القاعة على المنهاج الخاص من قبل مدرب محترف
ومعتمد من بنك التمويل الدولي  IFCبمعدل  6ساعات يومي ًا
( 5أيام تدريبية  30 /ساعة تدريبية).

مـنهـجـيـة الـدبـلومــات التدريبية الدولية ( 75ساعة
تدريبية وتطبيقية):
بصحبة خبراء في المجال يتم التخطيط الجيد لزيارة مؤسسات ناجحة في مجال الدبلوم
تعتمد أي ًا من الدبلومات الدولية التالية على
ومناقشة هذه الزيارات من خالل ورشة عمل تُعقد في الفترة المسائية
الزيارات الميدانية
منهجية علمية ذات طابع تطبيقي مكثف،
( 1يوم تدريبي كامل  10 /ساعات).
 10ساعات تدريبية
وصممت هذه المنهجية لتلبي حاجة
المنظمات المختلفة لتدريب الموظفين
يطلب من كل مشارك تقديم مشروع تخرج وفق المعايير والمهارات التي تعلمها خالل الدبلوم
وتطوير معارفهم العلمية باإلضافة
بما يتفق وواقع التطبيق العملي في المؤسسة التي يعمل بها وتقدم المشاريع خالل شهرين
مشروع التخرج
إلى المتابعة والتطبيق العملي،
عقب البرنامج التدريبي (تعادل  25ساعة تدريبية).
 25ساعة تدريبية
ومن هذا المنطلق تؤكد آيفوري
لجميع عمالئها التزامها مع
بعد تسليم جميع المشاريع من قبل المشاركين تنسق إدارة الدبلومات التدريبية لقاء إلكتروني مع
شركاءها في كارير انترناشونال
عرض المشاريع
جميع المشاركين من خالل قاعة آيفوري اإللكترونية بحيث ال يحتاج المشاركون للسفر ويتم ذلك في بيئة
وبنك التمويل الدولي IFC
Online
تدريبية الكترونية ميسرة تضمن تقديم العروض بطريقة سهلة وفعالة في نفس الوقت ،والهدف من هذه
تدريبية
ساعات
10
على تقديم أفضل خدمات
الخطوة هو تعميم التجارب ومناقشة التحديات العملية التي واجهها المشاركون (تعادل  10ساعات تدريبية).
التعليم والتدريب وفق
المنهجية التالية:
22

الدبلومات الدولية International Diploma
إن التجارب المحلية واإلقليمية والعالمية لتطبيق نماذج التميز
في األداء المؤسسي ،هي من أنجح الوسائل في تحقيق قفزة
نوعية بمستوى أداء مؤسسات القطاع العام والخيري والخاص

02

01

ما هو فريق العمل عالي األداء؟ ما الذي
يجعل الفريق فريق ًا جيداً؟ إنها أسئلة
بسيطة ،ونميل إلى الظن بأننا نعرف
الردود ،إلى أن يطرح أحد هذه األسئلة.
إن أول سؤال يطرحه شخص ما ،أكان
قائداً ،أم مرشح قائد ،أو عضو في
فريق ،على نفسه ..
هل فريق العمل ضروري؟ هل يتطلب هذا
العمل جهود متكاملة من الناس؟ ولماذا
وجود الفريق أساس ًا؟ ما هي نوعيات
المهمات التي تحتاج إلى فريق عمل؟
هذه األسئلة سوف يجيب عنها هذا الدبلوم
الدولي الذي يجمع بين التدريب داخل القاعة
والتدريب الخارجي في الهواء الطلق.

01

من حيث تقديمها خدماتها للمتعاملين ومساهمتها في تحقيق
التنمية المستدامة من خالل نماذج تميز وفق ًا ألفضل الممارسات
العالمية وتحديداً األوروبية والتي باتت اليوم تشكل منهاج ًا
عالمي ًا ومعياراً يقاس من خالله نجاح المؤسسات وتطورها.

04

التخطيطاالستراتيجي
وإدارة األداء المؤسسي
باستخدام بطاقة األداء
المتوازن

التميز المؤسسي
وفق معايير
الجودة األوروبية 2013

Strategic Planning and
Performance Management
using Balanced Score
)Card (BSC

Organizational
Excellence – EFQM
Criteria 2013

التميز في قيادة
الفريق وفق معايير
الجودة األوروبية EFQM

التميز في خدمة
العمالء وفق معايير
الجودة األوروبية EFQM

Team Leadership
Excellence – EFQM
Criteria 2013

Customer Service
Excellence – EFQM
Criteria 2013

02

أصبحت جودة الخدمات في منظمات القطاع الخاص والقطاع العام
ومنظمات المجتمع المدني والخيري ،تشكل عامل منافسة
وتحدي يؤثر بشكل كبير على استمرارية وديمومة هذه المنظمات.

03

03

04
إن االهتمام بعملية التخطيط االستراتيجي
وقياس األداء المؤسسي في اآلونة
األخيرة يأخذ اهتمام ًا كبيراً نظرا لما يمثله
ذلك من قدرة المنظمة من تقييم
الممارسات الحالية ومدى ارتباطها بتحقيق
األهداف الموضوعة.

ويعد قياس األداء منهج ًا إستراتيج ًا ييهدف
إلى زيادة كفاءة أداء المنظمات من خالل
تطوير أداء العاملين وفرق العمل وزيادة
قدراتهم ،وهو بعبارة أخرى يهدف إلى ربط
إدارة أداء األفراد باألهداف واإلستراتيجيات
الموضوعة للمنظمة.

لذا يستوجب على المنظمات المختلفة أن تتبنى وتطبق معايير
للتميز في خدمة العمالء وذلك وفقا ألفضل الممارسات
العالمية وبما يتوافق مع الواقع المحلي لبيئة هذه المنظمات.
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الدبلومات الدولية International Diploma

يساهم هذا الدبلوم الدولي في إدارة الموارد البشرية إلى
إحداث تطوير جذري وفعال ،وإحداث تنمية حقيقية في اتجاهات
ومفاهيم ومهارات العاملين في مجال الموارد البشرية ،من
خـالل إمـدادهم بـكافة الـخبرات التطبيقية والمـعارف والمـهارات

05

الضرورية لتحقيق التميز والريادة ،بما يحافظ بشكل كبير على
استمرارية وديمومة مؤسساتهم ،من خالل تبنى وتطبيق معايير
للتميز في إدارة الموارد البشرية وذلك وفقا ألفضل الممارسات
العالمية وبما يتوافق مع الواقع المحلي لبيئة هذه المؤسسات.

07

06
يساهم هذا الدبلوم الدولي في إدارة
المشتريات والتفاوض مع الموردين إلى
إحداث تطوير جذري وفعال ،وإحداث تنمية
حقيقية فى اتجاهات ومفاهيم ومهارات
العاملين في مجال المشتريات ،من
خالل إمدادهم بكافة الخبرات التطبيقة
والمعارف والمـهارات الـضرورية لـتحقيق

الـتميز والريادة ،بما يحافظ بشكل كبير على
استمرارية وديمومة مؤسساتهم ،من
خالل تبنى وتطبيق معايير للتميز في إدارة
المشتريات وذلك وفقا ألفضل الممارسات
العالمية وبما يتوافق مع الواقع المحلي
لبيئة هذه المؤسسات.
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يساهم هذا الدبلوم الدولي في إدارة
التسويق والمبيعات إلى إحداث تطوير جذري
وفعال ،وإحداث تنمية حقيقية فى اتجاهات
ومفاهيم ومهارات العاملين في مجال
التسويق والمبيعات ،من خالل إمدادهم
بــكافـة الــخبرات التـطبيقـية والمــعارف

05
التميز في إدارة
الموارد البشرية
International Diploma in
Human Resource
Management

06

التميز في إدارة
المشتريات والتفاوض
مع الموردين

International Diploma
in Procurement and
Suppliers
Management

التميز في إدارة
التسويق والمبيعات
International Diploma
in Marketing and
Sales Management

07

والمهارات الضرورية لتحقيق التميز والريادة،
بما يحافظ بشكل كبير على استمرارية
وديمومة مؤسساتهم ،من خالل تبنى
وتطبيق معايير للتميز في إدارة التسويق
والمبيعات وذلك وفقا ألفضل الممارسات
العالمية وبما يتوافق مع الواقع المحلي
لبيئة هذه المؤسسات.

الدبلومات الدولية International Diploma
جميع دبلومات البنك الدولي  IFCتستهدف المعنيين والمختصين من مؤسسات القطاع العام والخاص
والمنظمات غير الربحية.
يمكن التعاقد لتنفيذ الدبلوم الدولي لصالح مؤسسة واحدة في نفس المكان الذي تعمل فيه دون
االضطرار للسفر لحضور البرنامج الدولي بشرط توفر عدد  12مشارك على األقل.
بعد إنهاء متطلبات الدبلوم الدولي يحصل كل مشارك على شهادة دبلوم تدريبي دولي من بنك التمويل
الدولي  IFCوكارير انترناشونال وتعد واحدة من أعلى الشهادات رفعة وموثوقية في صناعة التدريب حول العالم.
لطلب التفاصيل بكل دبلوم أو التعاقد يرجى التواصل مع إدارة الدبلومات الدولية لـ  IFCضمن فريق آيفوري
IFC@ivorytraining.com
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الدبلومات الدولية International Diploma
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السعودية

المؤتمرات والملتقيات
تسعى آيفوري لتقديم المؤتمرات والندوات العملية التي توفر المعلومات
الحديثة من ذوي االختصاصات والخبرة كما تقدم هذه المؤتمرات المناقشات
مادة علمية قلما تجدها في الكتب المتخصصة وخاللها يتم تبادل
األراء بين المشتركين في المؤتمر.
ثم إن هذه المؤتمرات العلمية ،التي يتحدث فيها نخبة
من الشخصيات العالمية البارزة ،تعد إحدى الوسائل
التعليمية المستمرة المهمة ،فهي فرصة
مهمة للباحثين والمتخصصين للمراجعة والتقييم

ومواكبة أحدث التطورات والمستجدات العلمية العالمية ،واالستفادة من
الدراسات والخبرات والتجارب العالمية ،وتوطيد العالقات العلمية والعملية
بين المراكز العلمية ،مما يساهم في زيادة الوعي والفهم ،ورفع
المستوى التعليمي واألكاديمي للباحثين ،ومن ثَم الوصول
إلى أفضل المعايير العالمية.
من هذا المنطلق تسعى أيفوري لتقديم عدد من
المؤتمرات الهامة ضمن القطاعات التي نعمل بها
وبالتعاون مع أفضل الخبرات العالمية.

ملتقى التخطيط اإلستراتيجي
ورؤية المملكة العربية السعودية
( 2030ما بين الغاية والتطبيق)

التمويل االسالمي ومهارة بناء
وإدارة المشروعات الصغيرة
والمتوسطة

5-7/2/2017

6/8/2017

المنظمات غير الحكومية
التركية الواقع والخبرة

التجربة التركية في إدارة المناطق
التاريخية والتراث الثقافي

6-8/2/2017

3-5/4/2017
27

برنامج رحلة القيادة
ألجل بقاء منظمات األعمال وكي تنمو وتبقى مربحة يجب على فريق هذه المنظمة أن يتقن المهارات الحاسمة في
اإلدارة والقيادة بابداع وتميز وعندما تحدث األزمات االقتصادية تتميز المنظمات التي لديها قيادات أكثر ابتكارا وابداعا
وفعالية داخل المنظمة.
برنامج رحلة القيادة موجه لتطوير المهارات القيادية المتقدمة لدى قادة المنظمة كي يكونوا قادرين
على قيادة منظماتهم في مختلف الظروف نحو التميز واالستقرار.

يركز معسكر رحلة القيادة على تنمية المهارات القيادية من أجل تعزيز المهارات
الفردية والجماعية والقدرة التنظيمية ،ولكي تكون المنظمة فعالة يجب أن يكون
هناك وضوح في الهدف واالستراتيجيات وخطط العمل ،جنبا إلى جنب مع األدوار
والمسؤوليات الفردية ألعضاء الفريق.
وبنفس القدر من األهمية تنمية الصفات الشخصية للقائد كالثقة ،والشجاعة،
المسؤولية .
هذه المهارات تحدد قدرة الفريق على تحقيق األهداف بفعالية وكفاءة عالية
واستدامة األداء المتميز وكل ذلك عالمة تميز المنظمة.
28

أهداف رحلة القيادة
زيادة الوعي للرؤية
والقيادة العالمية
ممارسة القيادة في الحياة
الشخصية والتجارية
خلق الوعي في اسلوب
القيادة الفردية وسلطة القيادة
التعلم على اكتشاف المعتقدات الموجودة في
العقل الالواعي الخاص بالقائد وكيفية ازالتها او
استخدام المهارات القيادية بشكل افضل

زيادة مستوى الثقة والشجاعة،
العمل والمساءلة
الوعي العميق حول ما هو
مطلوب في الوقت الحاضر والمستقبل
29

برنامج رحلة القيادة

يوم لتعلم مهارات اإلرشاد والتوجيه القيادي

يوم لممارسة الثقة والشجاعة في الهواء الطلق
اربعة أيام في تطوير وتنمية المهارات القيادية

يتكون المخيم القيادي من ستة أيام

MCPA, Leadership
Potential Assessment

MCPA

اسطنبول  -تركيا
11-16/07/2017
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أدوات تقييم المهارات القيادية
قبل وبعد البرنامج

توسكني  -إيطاليا
5-10/04/2017

CPA, Leadership
Capability Assessment

CPA

برنامج بناء القدرات

تعاني المجتمعات العربية بشكل عام من ضعف واضح في تنبي
المفاهيم التنموية ومن غياب شبة كامل وانعدام الشراكات مع
الجهات الرسمية ،مما يبقي دور المجتمعات ضمن إطار محدد
في االستجابة لالحتياجات المختلفة مما يشكل عائق في تقدم
المجتمعات المحلية .
لذلك تبرز الحاجة الى المنظمات القادرة على تنفيذ مهمتها بفعالية
عالية واستثمار أفضل للموارد لتحقيق استدامة فعالة للمنظمة
وبالتالي يكون لها أثر إيجابي على حياة األفراد والمجتمعات.
ومن هنا فإن آيفوري تسعى من خالل ذلك لتنفيذ كل ماهو مطلوب
لنقل هذه المنظمات إلى المستوى التالي من النضج في التشغيل،
والبرامج ،و التنظيم بفعالية أكثر وكفاءة أكبر .
ونركز على استراتيجية التحسين المستمر نحو إنشاء منظمة
مستدامة وفعالة.

الرسالة والرؤية
واالستراتيجية
تقديم الخدمة وقياس األثر

اإلدارة الداخلية
والعمليات

تنمية الموارد

العالقات
االستراتيجية

الحوكمة والقيادة

آيفوري تسعى الى معالجة
القدرة التنظيمية للمنظمات
في ستة مجاالت أساسية
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قصة نجاح (المؤتمر األول)
وسعت آيفوري نطاق خدماتها في عام  2016م لتضيف لعمالئها قيمة فريدة ومهمة
من حيث االستفادة من التجارب الناجحة ونقلها للمشاركين من خالل مؤتمرات علمية
وعملية مركزة.

وأطلقت شركة آيفوري مؤتمرها األول تحت عنوان «التجربة التركية في إدارة
وتطوير أعمال البلديات» والذي القى نجاح ًا كبيراً ،حيث التقى المشاركون
في المؤتمر بشكل مباشر مع قادة ومدراء العموم في أكبر وأنجح
البلديات التركية.
32

قصة نجاح (مع الكبار)
استطاعت آيفوري أن تكسب ثقة عمالئها بوقت قياسي نظراً لقدرتها الكبيرة على إدارة عمليات التدريب،
واستقطاب المدربين ذوي الكفاءة العالية ،والتعاون الفعال مع الشراكات الدولية مما يسهم في زيادة جودة
خدماتها التدريبية المقدمة لعمالئها.

فقد نجحت في كسب ثقة أكبر هيئة للتدريب والتأهيل في المملكة العربية
السعودية وهي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، tvtcحيث تعاقدت
المؤسسة العامة مع شركة آيفوري لتدريب عدد  90مدرب محترف تزيد خبراتهم
عن  5سنوات في برنامج متقدم (تدريب المدربين التقنيين والمهنيين) والذي قدم
لعدد ست دفعات بمعدل  10أيام تدريبية لكل دفعة.
33

قصة نجاح (آيفوري أون الين)
باإلضافة إلى نجاح آيفوري في تقديم خدمات التدريب المباشر فإن آيفوري استطاعت أن تقدم التدريب االلكتروني (عن بعد) بطريقة حديثة ومتميزة لعمالئها
مما حقق نجاح ًا كبيراً في إنجاز البرامج التدريبية التالية عبر قاعة آيفوري االلكترونية:
 26مشارك

 60مشارك

 68مشارك
دورة مبادئ
اإلحصاء

دبلوم إدارة الموارد
البشرية واعداد
الكفايات

دورة أساسيات
ومهارات تصميم
الملصقات العلمية
األكاديمية

دورة اطالق
المبادرات المجتمعية
وادارتها
 27مشارك

 50مشارك
دورة اإلضافات
العلمية

 70مشارك
دورة البحث
التربوي خطوة
بخطوة
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 8مشاركين

دورة إدارة الموارد
البشرية واعداد
الكفايات

 60مشارك
الماجستير المهني
المصغر في إدارة
األعمال

قصة نجاح (آيفوري وبينار)
ولم تقتصر خدمات آيفوري في التدريب االلكتروني على البرامج التدريبية والتميز المؤسسي والعمل الخيري ،وتركت آيفوري لعمالئها حرية العودة لها
المدفوعة بل قدمت لعمالئها طوال عامي  2015و  2016م أكثر من  16ومشاهدتها في أي وقت.
برنامج تدريبي مصغر مجاني (وبينار) حول عدد من المواضيع الهامة في القيادة
رحلة التفكير اإل بداعي

(آيفوري وبينار

التجر بة التركية في اإلدارة والنمو االقتصادي الفعال

اطالق المبادرات المجتمعية وادارتها

المنهج الحديث إلعداد مدير فرع إسالمي

كتا بة خطة التدريب السنوية

جوائز التميز المؤسسي والوظيفي

كيف تبني القدرة على االبتكار في مؤسستك؟

القيادة الموقفية

استراتيجيات جديدة لنجاح التغيير

التفكير النقدي

بناء وتفعيل المسؤولية المجتمعية

تقييم المشروعات االستثمارية واتخاذ القرار

التمويل اإلسالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

تطوير األداء المؤسسي لمنظمات المجتمع المدني

اإلدارة االستراتيجية ومؤشرات األداء الرئيسية ()KPIs

التميز المؤسسي وفق معايير الجودة

األوروبية EFQM
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من عمالؤنا

سلطنة
عمان

قطر

وزارة البلديات
اإلقليمية
وموارد المياه

وزارة
المواصالت
واإلتصاالت

المملكة
العربية
السعودية

المملكة
العربية
السعودية

36

المملكة
العربية
السعودية

المملكة
العربية
السعودية
مجلس التنسيق
بين الجمعيات
الخيرية بمنطقة
المدينة المنورة

المملكة
العربية
السعودية
جمعية مستودع
المدينة المنورة
الخيري

أمانة
جدة

المملكة
العربية
السعودية

المملكة
العربية
السعودية
جمعية التوعية
والتأهيل
اإلجتماعي
(واعي)

مستشفي
الملك خالد
التخصصي
للعيون

المؤسسة
العامة للتدريب
المهني والتقني

مؤسسة سليمان
بن عبد العزيز
الراجحي الخيرية

صندوق التنمية
الصناعية
السعودي

المملكة
العربية
السعودية
شركة
سدافكو

وزارة الشؤون
البلدية
والقروية

المملكة
العربية
السعودية

المملكة
العربية
السعودية
شركة
علم

المملكة
العربية
السعودية

المملكة
العربية
السعودية

المملكة
العربية
السعودية

وزارة العمل
والتنمية
اإلجتماعية

هيئة تطوير
مكة المكرمة
والمشاعر
المقدسة
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