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رباعيـات الإنتاجيـة 
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App تطبيقات جديدة

)اإدارة االإجتماعات - فن اال�ستماع -  القراءة ال�سريعة 

- معوقات الإنتاجية - زيادة الإنتاجية(

كتب

)زيادة االإنتاجية - وقت امل�سلم - القراءة ال�سريعة - تدريبات زيادة االإنتاجية(

مترينا لإدارة الإجتماعات

اختبارات علمية

)كيف تق�سي وقتك - اال�ستماع - فريق العمل - معوقات االإنتاجية(

م�ساهد متثيلية حول »فن ال�سوؤال«

فيديو جرافيك »التنظيم الفعال«

متارين عملية لتفعيل فريق العمل

م�سهد متثيلي »فن التفوي�ض وقوانني القرود«



التدرب على حتليل القدرات وامل�ساكل الفردية يف اإدارة احلياة والوقت

دعم اخلربات با�ستعرا�ض الطرق ال�سحيحة الإدارة االجتماعات

كيفية حتقيق امل�ساريع ال�سخ�سية الرئي�سية من خالل برجمة الوقت

التدرب على مهارات زيادة االإنتاجية الفردية

حتليل اأ�سباب �سعف االإنتاجية الفردية

التدرب على الربط بني خطة احلياة واالأعمال اليومية

اال�ستفادة من قواعد التفوي�ض لتعظيم االإنتاجيةحتليل درجة االإنتاجية للقائد املوؤ�س�سي

الوقوف على معايري االإنتاجية للقائد املوؤ�س�سي

كيفية ت�سكيل فرق العمل الفَعالة

اإجادة فن اال�ستماع واإتقان فن ال�سوؤال

التدرب على رفع فاعلية االجتماعات

لكي يكون لحياتك معنى..
يت�ساءل احدنا اأنا دائما م�سغول واأ�سعى يف كل االجتاهات ولكن ال اأ�سعر باالإجناز وال اأ�سعر بالر�سا عن ذاتي! 

اإن غياب معرفة حمور حياة كل اإن�سان اأو عدم و�سوح اأهدافه هو ال�سبب وراء هذا االإح�سا�ض الذي ي�سعرنا دوما بالقلق واال�سطراب

هذا الربنامج يهدف اأوًل .. اإىل زيادة اإنتاجية الفرد ال�سخ�سية الذي هو اأ�سا�ض كل اأ�سرة اأو جمتمع اأو منظمة اأو ح�سارة، ويبداأ بت�سخي�ض ما هو ال�سبب 

وراء �سعف االإنتاجية الفردية اأو ق�سورها ثم يعمل على عالج ذلك، وي�سع لك خطة حلياتك، وجتعل اأعمالك اليومية لها ارتباط بخطة احلياة.

حتقق  التي  املقايي�ض  وتطبيق  واالأدوات،  االأ�ساليب  ا�ستخدام  خالل  من  اإال  ذلك  يتحقق  وال  املنظمة،  كفاءة  لرفع  املوؤ�س�سية  االإنتاجية  رفع   .. وثانيًا 

النتيجة النهائية وهي التميز املوؤ�س�سي، مع الرتكيز على اإدارة االجتماعات بفاعلية حيث متثل ال�سكوى الرئي�سية يف املنظمات.



اإدارة النقا�ض بفاعلية )5 متارين(
   16 جمموعة متارين لتفعيل فريق العمل  

   11 انفوجرافيك مهارات التنظيم الفعال  
   

6 كيف تق�سي وقتك؟   
   

1

االإجتماع الفعال )5 متارين(
   17 مهارات القراءة ال�سريعة   

   12 موؤ�سرات االإنتاجية القيادية  
   

7 عوائق االإنتاجية لديك  
   

2

اختبار علم فريق العمل
   18 قواعد التفوي�ض باأفالم قوانني القرود  

   13 اختبار فن اال�ستماع   
   

8 التمارين الرئي�سية حلياتك  
   

3

االختبار النهائي لفريق العمل
   19 اأ�س�ض اإدارة االإجتماعات )5 متارين(  

   14 متثيلية فن اال�ستماع   
   

9 حتديد امل�ساريع الرئي�سية للحياة 
   

4

نعي النف�ض
   

20 التحليالت امل�ساندة الإدارة االإجتماعات )5 متارين( 
   15 اأفالم فن ال�سوؤال   

   10 برجمة الوقت اليومي لزيادة االإنتاجية  
   

5

تدريبات عملية لزيادة االإنتاجية
   

5 القراءة ال�سريعة           
   

4 اإدارة االإجتماعات بفاعلية           
   

3 زيادة االإنتاجية الفردية واملوؤ�س�سية           
   

2 الوقت يف حياة امل�سلم            
   

1

املحاور التدريبية

التمارين االإلكرتونية امل�ساحبة

الكتب االإلكرتونية امل�ساحبة

ربـاعيـــات 

الإنتاجية

ال��وق��ت واإدارة  احل���ي���اة  خ��ط��ة  ب���ني  االإن��ت��اج��ي��ةال���رب���ط  ل����زي����ادة  االج���ت���م���اع���ات  اإدارة 

)اجلماعي���ة(م��������ه��������ارات االإن������ت������اج������ي������ة ال�����ف�����ردي�����ة املوؤ�س�س���ية  االإنتاجي���ة  مه���ارات 

الت�سخي�ض: حتليل قدراتك وم�ساكلك يف اإدارة احلياة والوقت
   

1

ال�سورة الكبرية: اإىل اأين تتجه حياتك؟ وما هي م�ساريعك؟
   

2

الربط والربجمة: برجمة الوقت اليومي لتحقيق امل�ساريع الرئي�سية
   

3

كيف: ا�ستعمال االأدوات والتقنيات احلديثة؟
   

4

االأ�س�ض الرئي�سية الإدارة االجتماعات
   

1

حتليل النف�سيات واجلل�سات وحتليل االأمناط للنا�ض
   

2

اإدارة النقا�ض بفاعلية )فنون ال�سيطرة(
   

3

طرق اإدارة االجتماعات لزيادة الفاعلية
   

4

فن ومهارات القراءة ال�سريعة
   

1

مهارات تنظيم املكتب واالأوراق واملحيط
   

2

اإدارة املقاطعات والت�سويف )التاأجيل(
   

3

قوانني ون�سائح لزيادة االإنتاجية الفردية
   

4

معايري االإنتاجية القيادية
   

1

قواعد التفوي�ض )قوانني القرود(
   

2

اإدارة فرق العمل اجلماعي بفاعلية
   

3

مهارات االت�سال )فن اال�ستماع، فن ال�سوؤال(
   

4



                                                       رباعيات الإنتاجية الفردية واجلماعية  

منوذج الت�سجيل

gulf_innovation @gulf_innovation gulf-innovation g.innovation gulfinnovation1

Head Office State of Kuwait
Tel.:  (965)   22404883
Fax:  (965)   22404852

State of Qatar
Tel.:  (974)   44660526
Fax:  (974)   44821787

Sultanate of Oman
Tel.:  (968) 91770559

info@gulfinnovation.com gulfinnovation.com(965) 98853311

بيانات اجلهة :

ا�سم اجلهة: 

ا�سم ال�سخ�ض امل�سوؤول: 

امل�سمى الوظيفي: 

الهاتف:  

الربيد االإلكرتوين: 

بيانات امل�سارك )1(:

اال�سم: 

امل�سمى الوظيفي: 

الهاتف:  

الربيد االإلكرتوين: 

بيانات امل�سارك )2(:

اال�سم: 

امل�سمى الوظيفي: 

الهاتف:  

الربيد االإلكرتوين: 

بيانات امل�سارك )3(:

اال�سم: 

امل�سمى الوظيفي: 

الهاتف:  

الربيد االإلكرتوين: 

التكلفة والت�سجيل :

�سعر الربنامج  1690 $ اأو 510 د.ك )�ساملة املادة، �سهادة ح�سور الربنامج وال�سيافة يوميًا والغداء خالل الربنامج(

اخل�سومات :

1500 $  اأو  450 د.كعند الت�سجيل املبكر حتى 25 دي�سمرب 102018%خ�������س���م ال���ت�������س���ج���ي���ل امل���ب���ك���ر

املجموعات خ�سم 

1435 $  اأو  430 د.كلكل م�سارك15%3 م�ساركني

1350 $  اأو  410 د.كلكل م�سارك اأو م�سارك خام�ض جماين20%4 م�ساركني

1270 اأو  اأو  380 د.كلكل م�سارك اأو م�سارك جماين لكل اأربع م�ساركني 25%5 م�ساركني اأو اأكرث

الدفع :

Gulf  Innovation Company :اإ�سدار �سيك اأوحتويل بنكي با�سم

الدفع  طريقة 

ــار  ــ ــن ــ ــدي ــ ــال ــ ب

ال����ك����وي����ت����ي

IBAN )KW56KFHO0000000000011010195808(

Kuwait Finance House - H.O. Branch - Kuwait
Swift Code: KFHOKWKW

الدفع  طريقة 

بـــــــالـــــــدولر 

االأم����ري����ك����ي

IBAN (KW58KFHO0000000000091010158908)
Kuwait Finance House - AL-Fiha Branch - Kuwait
Swift Code: KFHOKWKW

الدفع االإلكرتوين:

تفا�سيل امل�ساركة:

  وقت انعقاد الربنامج : 3:00 - 8:30 م�ساءً     لغة الربنامج : اللغة العربية 

  مكان انعقاد الربنامج : املغرب - اأغادير     تاريخ انعقاد الربنامج : 25 - 29 يناير  2018

�سروط الت�سجيل :

  برج��اء اأن يك��ون الت�س��جيل عل��ى النم��وذج املعتم��د 
وموقع من ال�سخ�ض امل�سوؤول

  االإلغاء يكون بكتاب خطي ولي�ض �سفهيًا

  يف حال��ة االإلغ��اء بعد ا�س��تالم النم��وذج تدفع اجلهة 
500 $  ر�سوم اإدارية

  يف حالة الغياب تدفع قيمة الر�سوم كاملة

املوافقة على الت�سجيل:

اأوافق اأنا ال�سخ�ض امل�سوؤول على امل�ساركة يف الربنامج املدون 

اأعاله وقد اطلع����ت على كافة �سروط الت�سجيل واالإلغاء

التوقيع:


