تدريب عن بعد عبر القاعة اإللكترونية

أخصائي
التخطيط التنموي

تبدأ
الدورة في
10/10/2016

تدريب عن بعد
 8أيام تدريبية
 24ساعة تدريبية

منهج علمي يستخدم لبلورة األولويات واألهداف التنموية للتجمعات السكانية وتحديد البرامج
والمشاريع القادرة على تحقيق هذه األهداف خالل فرتة زمنية معينة بما يتماشى مع تطلعات
السكان واألخذ بعين االعتبار الموارد المتاحة والمعوقات المحتملة

استثمر في نفسك 420 $ :دوالر أمريكي  /تعادل  1575ريال سعودي فقط
تشمل حضور البرنامج  + Liveالشهادات الدولية

لمزيد من المعلومات يرجى مراسلتنا
تركيا0090 50 70 70 4155 :
السعودية05 37 07 8019 :

+902 12 809 06 55
ivorytraining.com
Ivorytraining

الفئة الم ستهدفة


مدراء إدارة األعضاء والمتطوعين في مختلف المنظمات غير الربحية



مدراء المشاريع والمبادرات واللجان بمختلف أنواعها



مدراء العالقات العامة في المؤسسات الحكومية المعنية



بإطالق المبادرات التطوعية.

أهداف للدورة
سيكون كل مشارك في نهاية الدورة قادر ًا على:
 .1التعرف على المفاهيم االساسية للتنمية  ،وأبعادها النظرية والتطبيقية .
 .2تمكين المشاركين من مهارات تحديد االحتياجات التنموية .
 .3صقل مهارة المشاركين في مجال تخطيط المشاريع التنموية بناء على
النتائج المحددة ،

وتطبيق عملي أثناء الورشة على مشاريع محددة .
 .4التعرف على العمليات الرئيسية لإلدارة المبنية على النتائج للمشاريع
التنموية .
.5

التعرف على مراحل وادوات تقييم المشاريع التنموية بناء على النتائج

المحددة

المحاور األ سا سية للدورة
المحور األول  :مدخل للمفاهيم التنموية .
• مفهوم التنمية وأبعادها التطبيقية ،مجاالتها  ،عناصرها ،
قطاعاتها  ...،مفهوم تنمية المجتمع المحلي ....،
• مفهوم المشروع والبرنامج التنموي .
• دائرة حياة البرنامج التنموي .
• مفهوم التخطيط التنموي .
• اهمية المشاركة المجتمعية في البرامج التنموية .

تاريخ اللقاء  :اإلثنين 2016 /10 /10م
زمن اللقاء  11 – 8 :مساء ًا بتوقيت الرياض

المحاور األ سا سية للدورة
المحور الثاني  :مدخل للمفاهيم التنموية .
• مفهوم تحديد االحتياجات وأهميته للتخطيط التنموي .
• مداخل دراسة تحديد االحتياجات التنموية ( الكمية
والنوعية )
• مدخل تحديد االحتياجات السريع بالمشاركة .
• مزايا هذه المنهجية وتطبيقاتها العملية .
• مراحل اجراء دراسة تحديد االحتياجات .

تاريخ اللقاء  :الثالثاء 2016 / 10 /11م
زمن اللقاء  11 – 8 :مساء ًا بتوقيت الرياض

• تكوين فريق العمل للدراسة .
• االعداد للعمل الميداني .
• اساليب جمع البيانات وتحليلها .
• تحديد احتياجات المؤسسات التنموية والتطوعية .

المحور الثالث  :البرمجة والتخطيط المبني على النتائج
للم شاريع التنموية .
• مفهوم التخطيط المبني على النتائج .
• أهمية وفوائد هذه المنهجية .
• المراحل العملية إلعداد خطة المشروع .
• بناء االطار المنطقي للمشروع التنموي  ،تسلسل النتائج (
االثر  ،النتائج  ،المخرجات  ،العمليات واألنشطة  ،المدخالت
والموارد )
• االنتقال من االطار المنطقي الى الخطة التشغيلية .

تاريخ اللقاء  :األربعاء 2016 / 10 / 12م
زمن اللقاء  11 – 8 :مساء ًا بتوقيت الرياض

• ارشادات اساسية لتخطيط المشاريع التنموية .
• إعداد الوثيقة المرجعية المتكاملة للمشروع التنموي .
• معايير الخطة الجيدة .
• معايير المشاريع التنموية من حيث الفعالية  ،الكفاءة ،
الجودة .

تاريخ اللقاء  :اإلثنين 2016 /10 /17م
زمن اللقاء  11 – 8 :مساء ًا بتوقيت الرياض

المحاور األ سا سية للدورة

ال محور الرابع  :العمليات االدارية المتكاملة للم شاريع
التنموية  ،واركان العمل المؤ س سي للم شاريع .
• عناصر واركان العمل المؤسسي التي يجب توافرها في
المشاريع التنموية .
• كيفية قياس هذه االركان بشكل عملي .

• مفهوم االدارة المبني على النتائج للمشاريع التنموية
• العمليات االدارية الرئيسية للمشاريع وتوجيهها نحو
تاريخ اللقاء  :الثالثاء 2016 / 10 / 18م
زمن اللقاء  11 – 8 :مساء ًا بتوقيت الرياض

تحقيق اآلثار والنتائج المخطط لها :
• ادارة االداء .
• ادارة الموارد البشرية العاملة في المشروع .
• ادارة اتصاالت المشروع .

تاريخ اللقاء  :األربعاء 2016 / 10 /19م
زمن اللقاء  11 – 8 :مساء ًا بتوقيت الرياض

• ادارة وقت المشروع .
• ادارة عمليات الرصد والمتابعة والتوثيق .
• ادارة المشكالت والمخاطر بما يقود الى تحقيق

االهداف .

ال محور الخامس  :مدخل لتقييم الم شاريع التنموية .
• التقييم المبني على النتائج للمشاريع .
• مجاالت تقييم المشاريع التنموية ( األثر  ،الفعالية ،
الكفاءة  ،المالئمة . ).....،

تاريخ اللقاء  :اإلثنين 2016 /10 /24م
زمن اللقاء  11 – 8 :مساء ًا بتوقيت الرياض

• مراحل تقييم المشروع .
• عالقة التقييم بعمليات الرصد والتوثيق
• أساليب جمع المعلومات الالزمة للتقييم

تاريخ اللقاء  :الثالثاء 2016 /10 /25م
زمن اللقاء  11 – 8 :مساء ًا بتوقيت الرياض

منهجية الدبلوم
مدة الدبلوم  8 :أيام تدريبية  24 /ساعة تدريبية  16 +ساعات تطبيقية (المجموع  40ساعة
تدريبية)
التدريب العملي  :حضور اللقاءات االلكترونية لجميع األيام التدريبية مباشرة مع المدرب
(تعادل  18ساعة تدريبية عملية )
التطبيق العملي  :تنفيذ مشروع عملي ومراسلة المدرب للتوجيه الشخصي.
(تعادل  12ساعة تدريبية تطبيقية )
مكان انعقاد الدورة  :قاعة آيفوري االلكترونية (بإمكانك الحضور من مكتبك أو منزلك)
ال بالفيديو والصوت لحضوره في أي وقت.
في حال غيابك عن أي لقاء يتم إرساله لك م سج ً
ال شهادات  :يحصل كل مشارك بعد حضور كامل ساعات البرنامج وتسليم المشروع
على شهادة " أخصائي التخطيط التنموي "
الصادرة من أكاديمية ماستري للتدريب والتطوير – بريطانيا .وشهادة حضور من شركة آيفوري –
ترك يا .أو شهادة البرنامج التدريبي " أخصائي التخطيط التنموي " من جمعية ريادة األعمال
مصدقة من جامعة الملك سعود

الو سائل التدريبية

شرح المنهجية والنماذج
التطبيق العملي لألفراد والمجموعات
الحاالت العملية والمناقشة التحليلية
ورش العمل وجلسات التخطيط
المهام التطبيقية من واقع مؤسسة المشارك
إختبارات القدرات والمهارات
PowerPoint & Flip Chart

ال سيرة العلمية
مدرب في مجالي التنمية والتعليم.
حاصل على الدكتوراه الفخرية من المبادرة العالمية للقيادة اإلنسانية
حاصل على ماجستير المناهج واساليب التدريس

ال سيرة العملية :
مستشار إداري و تنموي لفرع عمان السابع لتحفيظ القرآن
ل 30مركز 90موظف 500متطوع
مشارك أساسي في تأليف منهاج المهارات الحياتية (
تفوق) والمطبق في األردن
مشارك في تأليف المنظومة المعرفية لالبتكار وأدلتها
والتي تم تطبيقها في وزارة التربية والتعليم في سلطنة
عمان(دليل التعلم النشط)
مشارك في تأليف منظومة العمل الشبابي لمنظمة فور
شباب(دليل الريادة المجتمعية)
مشرف على اعداد  18حقيبة تدريبية في المهارات
الحياتية للندوة العالمية
.
العضويات :
عضو مؤسس لشركة أفكار للموارد البشرية
عضو في ورشة المبادرات التنموية في االردن،
وهي مؤسسة مختصة في مجال تقديم الدعم الفني
لمنظمات التنمية ومنظمات المجتمع المدني .

التدريب :
المدرب محمد كمال الدين عبد اللطيف الجيوسي-
التدريب في برامج الدبلوم العالي ( اإلدارة المدرسية،
وتكنولوجيا المعلومات) بالتعاون مع جامعة اليرموك
دورة تدريب القادة والمشرفين التربويين في وزارة التربية
والتعليم  ،لرفع الكفايات المهنية  /األردن بالتعاون مع
2012،USAID
التدريب في برامج دمج المدرسة مع المجتمع المحلي بالتعاون
ضمن برامج ERSPبالتعاون مع USAID
اإلشراف على تدريب المعلمين الجدد لدى وزارة التربية والتعليم
بالتعاون مع المؤسسات المانحة
تدريب العاملين في مجال العمل اإلغاثي والخيري في جمعية
المجتمع المدني على مهارات االتصال والتواصل
تنفيذ ثالثة برامج تدريبية في مجال التعلم الناشط وتطوير
التعليم  ،بالتعاون مع عدة منظمات دولية وبالتنسيق مع
مؤسسة المرتقى العراقية  2015 ،في تركيا .
تدريب المثقفين والعامالت مع الطفولة على دليل الطفولة
المبكرة  ،منظمة اليونيسف وشركائها المحليين .
تدريب المدربين على دليل نحو تواصل افضل مع اليافعين ،
منظمة اليونيسف وشركائها المحليين.

