بسم اهلل الرمحن الرحيم

سـرية ذاتيـة
االسم حسب الهوية الوطنية

الجنسية

عدنان سعد محمد صغير عمر

سعودي

الميالد
ولد بالطائف 1385هـ واستقر منذ الصغر بمكة المكرمة

الحالة االجتماعية

األبناء

متزوج

( )5بنين وبنات

املؤهالت العلمية


حاصل على درجة الدكتوراه في إدارة الموارد البشرية تخصص تدريب عن بحث بعنوان



حاصل على درجة الماجستير من كلية التجارة في إدارة األعمال .



حاصل على درجة البكالوريوس مع إعداد تربوي في األدب العربي .



حاصل على دبلوم في إدارة األعمال .



مدرب معتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .



مدرب معتمد من معهد (  ) INTRACالبريطاني .



مستشار استراتيجي معتمد قبل المؤسسة العامة للتعليم الفني والتقني .



مستشار استراتيجي معتمد من معهد (  ) Trafalgarالبريطاني .



مستشار نظم الجودة معتمد من الهيئة الدولية العتماد المراجعين ( . ) IRCA



مستشار تعليمي وتربوي معتمد من وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية .
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اخلربات واملمارسات العملية


مالك ومدير عام مجموعة مؤسسات ومركز قوافل األعمال التجاريةة للتةدريب واالستشةارات ومةدرب ومستشةار لعةدد مةن معاهةد ومركةز
التدريب والشركات والمؤسسات الحكومية واألهلية حاليا .



مدير عام شركة نبراس الدولية للتنمية السياحية (إحدى شركات مجموعة دار السالم القابضة)  1427ــ 1430هـ .



مدير عام العمليات بشركة نبراس الدولية للتنمية السياحية 1426هـ



مدير خدمات الطالب بالكلية الصناعية بالهيئة الملكية بينبع بموجب ترقية عام 1425ــ 1426هـ .



مشرف األنشطة الطالبية بالكلية الصناعية بالهيئة الملكية بينبع بموجب ترقية عام 1421ــ 1425هـ .



معلم بالهيئة الملكية بينبع للمراحل المتوسطة والثانوية والليلية من عام 1416هـ وحتى عام1420هـ



مشرف نشاط وخدمات طالب بجامعة أم القرى من عام 1412هـ

وحتى عام 1416هـ .



أبرز اإلجنازات واملشاركات



وسام الهيئة الملكية للتميز في األداء في الزيارة الملكية الفتتاح ينبع  2تحت عنوان النهضة تستمر 1426هـ .



كرمه أمير منطقة الباحة في ندوة التنمية الريفية حيث قدم ورقة عمل "مالمح التميز في منطقة الباحة تفعيل واستثمار" 1432هـ .



منحته جامعة الباحة درع التميز للمشاركة بندوة التنمية الريفية 1432هـ .



كرمه وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة لجهوده في إعداد قيادات جمعية مراكز األحياء (تطوعي) 1431هـ .



كرمه وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة لجهوده في إدارة مركز حي الهجرة وبطحاء قريش التابع لجمعية مراكز األحياء .



اختارتهههم إةهههارة ةنة هههة ةةهههة المةرةهههة للمشهههاركة

هههمن فريهههل التخةهههتر ايجهههتراتت ي لمنة هههة ةةهههة المةرةهههة بهههديوان ا ةهههارة ة ههها

األحد1431/5/11هـ .


اختارته وزارة التربية والتعليم لقيادة ورشة التخطيط االستراتيجي لقيادات برنامج " رسل السالم " برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد هللا بن
عبد العزيز بجامعة المجمعة 1433هـ .



اختارته المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتقديم مجموعة من البرامج لقيادات ومدربي الكليات التقنية والمعاهد الصناعية في المملكة العربية
السعودية في إدارة الجودة الشاملة والتخطيط االستراتيجي وبطاقات األداء المتوازن وتحقيق الجودة في التدريب .



اختاره تعليم مكة المكرمة لقيادة الفريق االستراتيجي إلعداد الخطة االستراتيجية المتوافقة مع خطة وزارة المعارف وإمارة منطقة مكة 1434هـ .



تم اختتاره ةتحدثا رجمتا في المؤتمر الوطني الثالث لل ودة والم ام ب اةعة الملك عبدالعزيز "برعاية خادم الحرةتن الشريفتن الملك عبد
هللا بن عبد العزيز" وقدم ورقة عمل  " :قةار المشاعر وةعايتر ال ودة العالمتة "1431 .هـ



شارك في فعالتات المؤتمر الوطني األول لل ودة بمدينة الرياض .
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تل ى دعوة ةعالي ةحافظ الهتئة ال عودية للمواصفات والم ايتس وال ودة لحضور فعالتات ةؤتمر ال ودة الوطني الرابع ب اةعة حائل  ،وقد
حضر وتشرف باجتماع ثنائي ةع ةعالي ةحافظ الهتئة  ،وفي ختام المؤتمر قدم درعي ةةة العالمتة لل ودة إلى ةعالي ةحافظ هتئة
المواصفات والم ايتس وإلى ةعالي ةدير جاةعة حائل .



شارك عضوا أجاجتا



قدم عددا من المحاضرات للمجلس السعودي للجودة ولهيئة المواصفات والمقاييس والجودة ولغيرها في كل من المستشفى السعودي األلمةاني وهيئةة

من فريل التخةتر ايجتراتت ي لشركة دار ال الم ال ابضة عام 1429هـ .

المواصفات  ..عن عدد من القضايا االستراتيجية الوطنية ؛ من أهمهةا طةرق وأسةاليب تفعيةل الرؤيةة االسةتراتيجية الوطنيةة لخةادم الحةرمين الشةريفين
للمملكة العربية السعودية والتي تنص على " :أن تكون المملكة العربية السعودية بمنتجاتها وخدماتها معيارا عالميا ً للجودة واإلتقان في 2020م" .



شارك

من فريل التخةتر ايجتراتت ي المةلف بو ع الخةة ايجتراتت تة لةلتة ينبع الصناعتة إلى عام 2040م وكان ذلك عام

1423هـ


حصل على وجاةي التمتز ةن جمعتة الةشافة ال عودية لعاةي 1425 / 1424هـ ل ادة ةع ةرات الخدةة العاةة لح اج بتت هللا الحرام .



نظم وشارك واجتشتر في إعداد الةثتر ةن الخةر ايجتراتت تة وورش العمل وبراةج التدريب ايجتراتت ي والتتشغتلي والتةتتةي لعدد ةن
ال هات الحةوةتة واألهلتة والتةوعتة .



أجس "ةشروع ةةة العالمتة لل ودة" باعتماد الهتئة ال عودية للمواصفات والم ايتس وال ودة عام 1427هـ  ،ويزال المشروع ة تمرا .



تل ى شةر ةدير عام الهتئة الملة تة بتنبع لما قدةم ةن تةوير لألنشةة الةالبتة بالةلتة الصناعتة  ،كما أوصى المدير العام بإرجال ن خ
الت رير ال نوي الذي أعده إلى رئاجة الهتئة الملةتة بالرياض  ،وإلى الهتئة الملةتة بال بتل .



قدم أكثر ةن  100برناةج تدريبي في كثتر ةن المهارات ا دارية  ،وحضر براة م ةا ي رب ةن  30،000شخص .



ةن أبرز رواد ا ع از ا داري في ال رآن الةريم وال نة المةهرة  ،وقدم في ذلك عددا ةن البراةج العلمتة .



شارك في كثتر ةن ةناجبات التةوير الوطنتة لةثتر ةن ال هات الحةوةتة المدنتة والع ةرية .



جاهم في حتاتم العملتة في تنظتم أكثر ةن ثالثتن ةناجبة وطنتة كبرى .



حصل في حتاتم الدراجتة والعملتة على حوالي ( )400وثت ة شةر وت دير ةن كبار الم ئولتن في كثتر ةن المنظمات ال عودية .



تم تةريمم في المهرجان الوطني للتراث والث افة بال نادرية 1415هـ  ،كما كرةم ةعالي ةدير جاةعة أم ال رى لذات المناجبة .



كرةم أةتر المنة ة الشرقتة لتح تل المركز األول ل اةعة أم ال رى في ةع ةر التفوق لل اةعات ال عودية  1409هـ .

األنشطة والعضويات
عضو بكثير من لجان تطوير األعمال بمدينة ينبع الصناعية سابقا ً وبمنطقة مكة المكرمة حاليا ً ومن أهم العضويات :


مؤسس ورئيس مشروع مكة العالمية للجودة ومتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في كثير من برامج الجودة الوطنية .



عضو المجلس السعودي للجودة .



عضو لجنة الجودة بالغرفة التجارية .



عضو اللجنة العليا إلدارة مرور العاصمة المقدسة 1432هـ .



عضو متعاون مع لجنة التعليم العالمي برابطة العالم اإلسالمي 1431هـ .



عضو متعاون مع جمعية أم القرى الخيرية النسائية بمكة المكرمة .
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عضو فريق تأهيل قيادات جمعية مراكز األحياء (سابقاً) .



مدير مركز حي الهجرة وبطحاء قريش (سابقاً).



قائد كشفي مؤهل من جمعية الكشافة السعودية منذ أكثر من ( )20عاما ً وشارك بقيادة مناسبات كبرى محلية وخليجية .



عضو لجنة االستثمار واألنشطة الخدمية بكلية ينبع الصناعية (سابقاً) .



عضو اللجنة العليا الحتفاالت الهيئة الملكية بينبع (سابقا) .



عضو لجنة إعداد معرض الزهور والحدائق ومؤسس مهرجان الشباب بمدينة ينبع الصناعية (سابقا).



منسق الكلية الصناعية لبرنامج تنمية عالقات موظفي الهيئة الملكية التابع للعالقات العامة بالهيئة الملكية (سابقا)  ..الخ .

أبرز الجهات التدريبية واالستشارية التي تعامل معها
م

البرنامج

الجهة التدريبية

1

المركز البريطاني للتدريب

تأهيل مديري مكتب القيادات العليا لألداء العصري

2

معهد المحترفون للتدريب

إدارة الموارد البشرية

3

معهد جدة الدولي

إدارة الجودة الشاملة

4

مركز صناعة الحياة للتدريب

إدارة الجودة الشاملة

إدارة الموارد البشرية

أسس القيادة وتنظيم العمل

إدارة الوقت والذات والضغوط

5

مركز إبداع األصيل للتدريب

6

شركة الخليج (نيوهورايزن)

مهارات التعامل واالتصال وبعض البرامج االستشارية

7

مركز قطاع األعمال للتدريب

إدارة الموارد البشرية

8

مركز بوصلة اإلبداع للتدريب

عدة برامج في إدارة الموارد البشرية ونظام العمل السعودي

9

مركز ثقات للتدريب

مجموعة برامج استراتيجية وبرامج جودة وقيادة وتخطيط تشغيلي

10

مركز وظيفتي النسائي للتدريب

مهارات االتصال الفعال وخدمات العمالء في المنشآت الصحية

11

أبعاد بيزنس للتدريب واالستشارات

إدارة الموارد البشرية

12

مركز سمارت للتدريب

إدارة الجودة الشاملة

13

مركز قوافل األعمال لإلشراف والتدريب التربوي

إدارة الجودة الشاملة

14

مركز ساعد لالستشارات

مجموعة برامج في الجودة والتخطيط االستراتيجي والتشغيلي

15

مركز الملكة لإلشراف والتدريب التربوي

إدارة الجودة الشاملة واستشارة في تأسيس مراكز التدريب .

15

بيت الخبرة الدولي

عضو فريق تأهيل  ISOومحاضر ومدرب جودة

16

شركة الحلول اإلدارية

ممثل تأهيل منشآت لمعايير الجودة العالمية

17

مركز بهادر لإلشراف والتدريب التربوي

إدارة الجودة الشاملة

مجموعة برامج في إدارة الموارد البشرية

إدارة الجودة الشاملة

السكرتارية التنفيذية وإدارة المكاتب اإلنتاجية الوظيفية
التميز واإلبداع في خدمة العمالء تأهيل موظفي الصفوف األمامية

الوظائف الرئيسة إلدارة الموارد البشرية

فن التعامل مع الموهوبين والمبدعين تحقيق الجودة في العمل
بطاقات الداء المتوازن
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برامج استشارية لعمالء فرديين في اإلدارة والتخطيط والتربية

18

مركز د .عدنان سعد صغير لإلستشارات التربوية والتعليمية

19

األكاديمية السعودية البريطانية للتدريب

تحقيق إدارة الجودة الشاملة في إدارة الموارد البشرية

20

المركز الريادي للتدريب والتطوير

برامج سكرتارية وعالقات عامة وصفوف أمامية

والتعليم والمواهب واألنشطة والتجارة وحل المشكالت .

أبرز الجهات الحكومية واألهلية والتطوعية التي تعامل معها
البرنامج

الجهة

مشاركة في مجموعة ورش العمل االستراتيجية

إمارة منطقة مكة المكرمة
إمارة منطقة الباحة

استثمار مالمح التميز في منطقة الباحة

الهيئة الملكية بينبع

عدد كبير من البرامج أثناء العمل وبعد التفرغ في اإلدارة واإلبداع
واألنشطة وإدارة االحتفاالت وخدمات العمالء

وزارة الداخلية (مركز المعلومات الوطني)

إدارة الجودة الشاملة

وزارة الصحة

إدارة الموارد البشرية التميز في خدمة العمالء اإلنتاجية الشخصية

األمن العام مستشفى قوى األمن بالرياض

إدارة الموارد البشرية

إدارة المرور بالعاصمة المقدسة

عضوية المجلس األعلى ومساهمة في التخطيط والتطوير

جامعة الملك عبد العزيز

تنمية مهارات مدراء مكاتب القيادات "مدير المكتب العصري"
وعضوية بيت الخبرة والسالمة .

جامعة أم القرى

أكثر من ( )6برامج متنوعة في الجودة واالتصال وإدارة العمليات
واإلبداع الوظيفي .

جامعة الباحة

ندوة التنمية الريفية

شركة أرامكو المنطقة الشرقية

مؤتمر اإلبداع واالبتكار برنامج اإلبداع اإلداري والوظيفي

الكلية التقنية بمكة المكرمة

مجموعة برامج في الجودة والتخطيط لعدة سنوات

الكلية التقنية بالطائف

مجموعة برامج في الجودة والقيادة والتخطيط

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

مجموعة برامج لمدربي المؤسسة العامة لعدة سنوات

أمانة العاصمة المقدسة

تحقيق مبادئ الجودة الشاملة في أعمال الحج

أمانة المدينة المنورة

إدارة الجودة الشاملة

شركة الكهرباء بمكة المكرمة

تحقيق مبادئ الجودة الشاملة في أعمال الحج والقيادة اإلدارية

وزارة التربية والتعليم

مجموعة من البرامج لإلداريين والمعلمين والطالب في اإلدارة
والجودة والتميز واإلبداع  .وقيادة فريق التخطيط االستراتيجي
بالشؤون التعليمية بمكة المكرمة .
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وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات

نشر الثقافة والمعرفة الرقمية في  30مجرسة بمكة وجدة والطائف

مركز حي الهجرة وبطحاء قريش بمكة المكرمة

مجموعة من البرامج اإلدارية والتربوية

مهرجان الملتقى

مجموعة من البرامج الشبابية والتحفيزية

مركز تقني للتدريب

تحقيق الجودة في أداء المدربين

مكتب الدعوة وتوعية الجاليات بجنوب مكة

مجموعة برامج في الجودة والتخطيط والتأهيل لجوائز التميز

شركة مكيون مطورون عمرانيون

مجموعة برامج لتأهيل وتطوير الكادر الوظيفي

شركة منافع الدولية

إدارة الجودة الشاملة

معهد خادم الحرمين ألبحاث الحج

مساهمة في إنجاح مجموعة من األبحاث العلمية

الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة

عضوية لجنة الجودة والتمثيل في بعض المناسبات

الغرفة التجارية الصناعية بالطائف

مجموعة برامج لتطوير وتأهيل أداء الموظفين

إدارة الدفاع المدني بمكة المكرمة

تعاون في تنفيذ بعض البرامج والفعاليات االجتماعية

الدوريات األمنية بمكة المكرمة

مجموعة برامج تطويرية كالجودة وحضور أسبوع الجودة الوطني

شركة المياه الوطنية بمكة والطائف

مجموعة من برامج إدارة الموارد البشرية

المجلس السعودي للجودة

عضوية لحوالي  6سنوات ومشاركة وتمثيل في ملتقيات وطنية

مشروع مكة العالمية للجودة

المؤسس والرئيس وقدم أكثر من  30برنامج تطويري

مشروع تأهيل قيادات العمل الخيري بالجموم

مجموعة من البرامج لتأهيل وتطوير الموظفين

مدارس شعاع المعرفة األهلية بمكة المكرمة

مجموعة من البرامج اإلدارية والتربوية

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالطائف

مجموعة من برامج التخطيط االستراتيجي والتشغيلي

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة

برامج إدارية وتطويرية للمعلمين والمشرفين

جمعية أم القرى الخيرية النسائية بمكة المكرمة

تأهيل  ISOومجموعة برامج إدارية وتسويقية

أكاديمية نفيسة شمس بجدة

إدارة المكاتب ومهارات االتصال الكتابي

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

مالمح الجودة والتميز في التراث اإلسالمي والعربي

جمعية الكشافة العربية السعودية

عضوية وتمثيل في مناسبات كثيرة ألكثر من  20عام

المكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد بأبها والربوعة

جمعية البر بأبها والربوعة .

وهناك الكثير من الجهات والبرامج والمشاركات اليتسع المقام لذكرها
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أهم الربامج التدريبية والتطويرية التي يقدمها

برامج اإلدارة والقيادة وما يلحق بها
1

أسس القيادة وتنظيم العمل

9

2

إعداد القائد اإلداري ( )15ساعة

 10إعداد القائد االستراتيجي ( )15ساعة

3

القيادة بإدارة الجودة الشاملة ( )15ساعة

 11تأهيل القيادات لتحقيق الجودة الشاملة ( )25ساعة

4

فن تنظيم وإدارة المناسبات والبرامج ( )25ساعة

 12إدارة األزمات والمخاطر

5

تحقيق القيادة الفعالة والعمل الجماعي للمنظمات ( )5ساعات

 13تحقيق القيادة الفعالة والعمل الجماعي للمنظمات ( )15ساعة

نظري

القرار الفعال

جديد

تطبيقي
 14اإلبداع الوظيفي بالعصف الذهني وتوليد األفكار

6
7

إدارة الوقت واألولويات

 15إدارة الضغوط في بيئات األعمال

8

إدارة االجتماعات

 16التفويض الفعال

1

منع وتصحيح األخطاء في بيئة العمل ( )5ساعات نظري

2

التحسين المستمر والشامل للمنظمات ( )5ساعات

3

الخدمات المتميزة لموظفي خدمات العمالء ( )15ساعة

 15طرق وأساليب استطالع أراء العمالء ( )15ساعة عملي

4

الهندرة وطرق وأساليب تحسين العمليات ( )5ساعات

 16إدارة الجودة الشاملة في بيئة الحج ( )15ساعة

5

الدورة التعريفية إلدارة الجودة الشاملة ( )5ساعات

 17إدارة الجودة الشاملة ( )15ساعة

6

الدورة المتقدمة إلدارة الجودة الشاملة ( )25ساعة

 18بناء الجودة في المنظمات ( )15ساعة

7

) )5sكمدخل من مداخل الجودة الشاملة ( )5ساعات

 19ورشة  :تحقيق مبادئ الجودة الشاملة في واقع األعمال

8

تأهيل موظف الصفوف األمامية

 20تنفيذ حلقات الجودة بفاعلية

9

استراتيجية كايزن اليابانية للتحسين المستمر

 21ورشة عمل تحقيق الجودة الشاملة في واقع األعمال

برامج إدارة الجودة الشاملة وما يلحق بها
 13ورشة عمل منع وتصحيح األخطاء في بيئة العمل ()10
ساعات
 14القياس والمعايرة في المنظمات اإلنتاجية والخدمية ()5
ساعات

()5ساعات

 10منع الهدر في المنظمات الخدمية واإلنتاجية

 22أثر القياس والمعايرة على ربحية المنظمات

 11إدارة اإلنتاج والعمليات في المنظمات الخدمية واإلنتاجية

 23التميز في خدمات العمالء
التفكير والعمل اإلبداعي

12
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برامج إدارة الموارد البشرية وبعض مجاالت األعمال وما يلحق بها
1

تدريب وإعداد المدربين ( )25ساعة

 17مهارات إعداد الحقائب التدريبية ( )15ساعة

2

تحليل احتياجات التدريب ( )15ساعة

 18قياس أثر التدريب ( )15ساعة

3

السكرتارية التنفيذية وإدارة المكاتب ( )15ساعة

 19مدير المكتب العصري ومدير مكتب القياديين ( )25ساعة

4

إدارة وتنفيذ برامج تحفيز العاملين ( )15ساعة

 20الدورة التعريفية لنظام العمل السعودي ( )15ساعة

5

الدورة الشاملة لتطبيق نظام العمل السعودي ( )25ساعة

 21تقييم األداء الوظيفي ( )5ساعات

6

فن ومهارات تخطيط وتنفيذ مقابالت التوظيف ( )5ساعات

 22رسم المسار الوظيفي للعاملين ()5ساعات

7

فن ومهارات إعداد األوصاف الوظيفية ( )5ساعات

 23تقييم األداء الوظيفي ( )15ساعات

8

اإلدارة التأهيلية إلدارة الموارد البشرية ( )15ساعة

 24الدورة المتقدمة إلدارة الموارد البشرية ( )25ساعة

9

تحقيق الجودة في برامج التدريب ( )15ساعة

 25تصميم وتنفيذ مقابالت التوظيف
 26تخطيط الموارد البشرية

 10تصميم الهياكل التنظيمية
مهارات إعداد المراسالت والتقارير
 11الوظائف الرئيسية إلدارة الموارد البشرية

 27تصميم أنظمة المزايا والحوافز

 12فن الحصول على وظيفة

 28التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية

 13اإلشراف الفعال على موظفي االستقبال والصفوف األمامية

 29إضاءات على نظام التأمينات االجتماعية

 14تدريب المدربين

 30تحقيق الجودة في التدريب

 15استراتيجيات المدرب المتميز

 31تحليل احتياجات التدريب

 16قياس األثر وتقييم برامج التدريب

 32استقطاب واختيار وتعيين الموارد البشرية

برامج التخطيط االستراتيجي وما يلحق بها
1

مهارات إعداد وتنفيذ الخطط التشغيلية ( )15ساعة

6

بناء الصورة الذهنية للمنظمات

2

اإلدارة االستراتيجية للمنظمات

7

تأهيل العاملين للتخطيط االستراتيجي

3

استراتيجيات التطوير الذاتي ( لكي أكون ) ( )5ساعات

8

( لكي أكون ) ( )15ساعة

4

الدورة المتقدمة الستراتيجيات التطوير الذاتي لكي أكون

9

دور التخطيط التكتيكي في نجاح التخطيط

( )15ساعة
5

تحقيق الجودة في أداء فرق التخطيط

التخطيط االستراتيجي ببطاقات األداء المتوازن
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برامج التربية والتعليم
1

فن التعامل مع الموهوبين والمبدعين ( )10ساعات

7

فن ومهارات اإللقاء والتحدث والخطابة ( )15ساعة

2

الدورة التأهيلية إلعداد مشرفي األنشطة الطالبية ( )15ساعة

8

الدورة المتقدمة إلعداد مشرفي األنشطة الطالبية ( )25ساعة

3

إعداد مشرف النشاط المسرحي المتميز ( )25ساعة

9

فن كتابة النص المسرحي ( )10ساعات

4

تنظيم الحفالت والمناسبات المدرسية

 10اإلذاعة المدرسية

5

تحقيق الجودة في اإلدارة المدرسية

 11إعداد المعلم العصري المتميز

6

مهارات التفكير اإلبداعي

1

فن ومهارات التعامل واالتصال الفعال ( )5ساعات

6

2

فن ومهارات التعامل واالتصال الفعال ( )15ساعة

7

3

فن التعامل مع المراهقين والمراهقات ( )5ساعات نظري

8

فن التعامل مع المراهقين والمراهقات ( )10ساعات تطبيقي

4

فن ومهارات التعامل واالتصال الفعال في بيئة الحج ()15

9

فن ومهارات التعامل واالتصال الفعال في بيئة الحج ()5

برامج االتصال والحوار والتعامل والتفاوض

ساعة

5

االتصال الفعال في بيئات األعمال

فن ومهارات التعامل واالتصال الفعال ( )10ساعات

ساعات

10

برامج التسويق والمبيعات
1

التخطيط االستراتيجي لتسويق األعمال التطوعية

3

التسويق الفعال

2

اإلثبات وتسويق الذات

4

مهارات البائع المتميز

برامج أخرى
1

التميز في إتمام الصفقات العقارية ( )15ساعة

3

أسس وأصول االستثمار العقاري

2

التسويق العقاري الفعال ()15

4

الشباب ومشاريع األعمال

هذا ونسأل اهلل التوفيق والسداد
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
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