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)1(االساسيات والخصائص        

عناصر االبداع واالبتكار             

خلو البال والتفرغ والترآيز
الملكـة العلمية واالمكانيات

ضرورة الوصول لمسـتوى 
يمكن معه االضافة والتطوير

عناصر النشاط الذاتي                

النضــــــج واالســــــــتعـداد
ز والدافـــع الداخــليــــالحاف

الحافز الخارجي ال يولــــــد 
دافـع داخلي بل يحرآه فقط



)2(االساسيات والخصائص        

مفاتيح ومتطلبات النجاح         

االخالص  
العمل الجاد

المتابعة 
فهم االساسيات 

االدارة

عناصر االختالف الشخصية      

االمكانيات 
القدرات

التوقعات 
المواجهة
الدوافع



)3(االساسيات والخصائص        

متطلبات التأهيل المناسب واألداء        
:اليجاد فرصة عمل 
المناسـب والبديـــل
الشخص المثالـــي
األفضــــل واألول

االستعداد يولد فرص
أآـثر من تخـــصص

الفرص المتاحة آثيرة الختيار         
:التخصص   

 أنشطة اقتصادية رئيسية 5
 مجال نشاط رئيسي50

 مجال نشاط فرعي500
 مجال أبجدي للمعارف 25
 مجاالت دوائر المعارف 10



المقاييس المختلفة  

مقياس المعرفـــــــــــة        
مقياس الحالة الوضعية            
مقياس الحالة النفســية         
مقياس تقييــــــم االداء          



 Knowingness    مقيــاس المعرفــــة    -1
Scale    

ing Know        عــــــــارف       
 Do not Know            مش عارف   
Heard About     سامــع عنه      
Doubt         شك أو ظن     
Confusion       ارتبــــــاك       



Conditions   مقيـاس الحالـة الوضعيـة       -2

Power   ) الممتازة(حالة القوة        
Affluence  )الجيدة جدا  (حالة االنتعاش  
Normal   )متوسطة(حالة عادية      
Emergency   ) ضعيف(حالة طوارئ    

Critical  )ضعيف جدا   ( حالة حرجة  

Non-Existence   ) ال يوجد مشروع (عدم التواجد 



Tone Scale مقيـاس الحالـة النفسيــة    -3

المشاآسة االنسجام  
    االستفـزاز       االبتهاج    

         االلـــــــم           السعـــادة   
              الغضـب               االهتمام القوى    

                   الكــره                       محافــــــــظ        
  القلــــق                         االهتمام المتوسط                                

            الخــوف                              الرضا والقناعة         
                  االختفــاء                                             غير مهتم            

البكــاء                                              بداية الملل                
    الرعـــب                                                       الرتابة                   



  Performanceمقيـاس تقييـــــم االداء          -4

 /Outstanding Super Star       متميز   / سوبر ستار    

                 Standard/ Excellentقياسي    /  امتياز    

Very Good    ) فوق المتوسط      (جيد جدا    

                   Weak Link) تحت المتوسط        ( ضعيف    
 Poor/ Out            يف جدا  ضع



عناصر البيئـة المثاليــة للعمل
Western Business Environment 

 معرفــــة– آفـاءة –فاعليــة 
 تتابع أوامـــر –مواعيـد تسليم 

 مشكـالت– تكامـل –مرونـة 
 تطبيــــق– أفكـــار –حــلول 

 تجديد  - تطوير-تحسين مستمر  
 ضغوط عمل مستمرة–تقييم   

 فترات عمل–مفهوم للعمل 

 تخطيط - انجاز–فريق عمل 
 ثقــــة– التزام –مسئوليات 
 هيئـــة – نجاـح –مشارآـة 

 رؤيـــة– مباـدرة –مظهـر 
 اتصـال– عقبـات –تحـدى  

 أجنده اجتمـــاع  –تنســيق 
 أخالقيــــات –سلوآيــا ت 



   االهتمــام والمسئوليــة   
  التحكم  / المعرفة    / المسئولية   

     Know. K      المعرفة 
 Respon. R  المسئولية
Control C       التحكــم 

KRCمثلث  

الفهم   / الحب  / االهتمام     
Affinity A    االهتمام    

Reality R      الحقيقة 
  Comm. Cاالتصال   

ARCمثلث           

 ال يمكنك الحصول على المعرفة   00بدون الفهم                            

 ال يمكنك الحصول على التحكم    00                     وبدون المعرفة 

 وعندما تفقد المعرفة يفقد التحكم    00وعندما يفقد الحب يفقد االهتمام                   



   الجـودة والقـدرة التنافسيـة   

:تصنيف الجودة   
Low Q    جودة منخفضة  
Med. Q   جودة متوسطة 
  High Q  جودة عاليــــة 
No Q منتج بال جودة   

:التنافسي    )  الحجم  (القدرة     
 مبادرة– مهارة –معرفة 

:المفهوم القديم للجودة         
االستعمال والمواصفات
الخصائص والمميزات

المفهوم الحديث للجودة      
TQ-QAالجودة الشاملة 

تحقيق متطلبات العميل 
التطوير المستمر



عناصر النجاح واستمر اريته      

اآتساب مقومات التقدم       
التميز واالختالف   

القدرة على المنافسة
القيمة المضافة العالية

القدرة على التعلم والبحث 
القدرة على إدارة الوقت
تلبية احتياجات المستقبل  

التخلص من معوقات التقدم        
الجهل
الحقد
الكسل

إهدار الوقت
تلبية احتياجات الماضى   



آيفية الحصول على الفرص المتاحة      

التدريب والتدريب والتدريب وإعادة التدريب                    : االستعداد  
 الناحية االدارية      – الناحية العلمية          –السلوآيات        :  السمات   

 االلتزام   - الكفاءة    –   النزاهة    
) حجم تنافسي        ( مبادرة   - مهارة   –معرفة  :  التنافسية      
 إرادة للنجاح    – رؤية    –أهداف محددة ذآية    : التخطيط     

) تنفيذ محلي      –فكر عالمي     ( األداء العالمي    
 . وأن تبدأ أول خطوة         المتابعة واالهتمام والمسئولية                  



 االدارة االستراتيجية للمشروع                

ومسئوليات مهمة 

تحليل داخلي  

تحليل الخيارات  

اهداف طويلة االجل االستراتيجيات 

تشكيل وترآيز وتفعيل وإعادة  تشكيل

تقييم وتحسين مستمر وتحكم    

اهداف قصيرة االجلخطط تنفيذية  سياسات  

البيئة الخارجية 

1



،،،ولسيادتكم وافر الشكر والتقدير      

       
عزت ضياء الدين       .   د                                 


