
العدد )4(
ابريل 2017





3الصحيفـــة التدريبيـــة الدوريــــة   |

محتويات العدد

رزنامة البرامج 
التدريبية 

والفعاليات 
خالل شهر مايو

نوافذ ارتقاء

تطوير الذات
كامز داخل 

الكويت

كامز خارج 
الكويت

كامز 
في مرآة 
الصحافة 
واإلعالم

كامز في 
وسائل 

التواصل 
اإلجتماعي الدراسات واالبحاث في 

العمل الخيري والتطوعي

413
720

35

37

38 9



رزنامـــة البرامج التدريبية 
خالل والفعاليات 

شهر مــــــايو



5الصحيفـــة التدريبيـــة الدوريــــة   |

االربعاء الثالثاء االثنني االحد

3
- برنامج املثمن العقاري

- برنامج االستقبال

2
- برنامج اخلياطة

1 
- برنامج املثمن العقاري

- برنامج مهارة االستقبال

10
- برنامج املثمن العقاري

- برنامج االستقبال
- برنامج ادارة املشاريع وتطبيق 

معايير التميز في املؤسسات الغير 
ربحية ) ألبانيا (

9
- برنامج اخلياطة

- برنامج استطيع أن أكون 
-برنامج ادارة املشاريع وتطبيق 

معايير التميز في املؤسسات الغير 
ربحية ) ألبانيا (

8
- برنامج املثمن العقاري

- برنامج االستقبال
- برنامج ادارة املشاريع وتطبيق 

معايير التميز في املؤسسات الغير 
ربحية  ) ألبانيا (

7
- برنامج اخلياطة

- برنامج استطيع أن أكون 
PMP برنامج إدارة املشاريع -

17
- برنامج املثمن العقاري

- برنامج االستقبال

16
- برنامج اخلياطة

15
- برنامج املثمن العقاري

- برنامج االستقبال

14
- برنامج اخلياطة

24
- برنامج املثمن العقاري

- برنامج االستقبال

23
- برنامج اخلياطة

22
- برنامج املثمن العقاري

- برنامج االستقبال

21
- برنامج اخلياطة

29 28
- برنامج اخلياطة



|   النشرة التدريبيـــة الدوريــــة 6

السبت اجلمعة اخلميس

6
- برنامج القيادة والتواصل
- مشروع علمني االسالم 

5
- مشروع علمني االسالم  4

13
- برنامج القيادة والتواصل
- مشروع علمني االسالم 

12
- مشروع علمني االسالم 

- برنامج ادارة املشاريع وتطبيق معايير التميز في 
املؤسسات الغير ربحية ) ألبانيا (

11
-برنامج ادارة املشاريع وتطبيق معايير التميز في 

املؤسسات الغير ربحية ) ألبانيا (
- ورشة عمل هندسة التفكير في اخذ القرارات و 

تغيير السلوك

20
- برنامج القيادة والتواصل
- مشروع علمني االسالم 

19
- مشروع علمني االسالم 

18
-برنامج افهم نفسك ومن حولك

27
- برنامج القيادة والتواصل
- مشروع علمني االسالم 

26
- مشروع علمني االسالم  25

31 30
- برنامج اخلياطة



7النشرة التدريبيـــة الدوريــــة      |

اإلدارة االستراتيجية:
هــي العمليــة التــي تتضمــن تصميــم وتنفيــذ وتقييــم القــرارات ذات األثــر طويــل األجــل، والتــي تهــدف إلــى زيــادة 

قيمــة املنظمــة مــن وجهــة نظــر العمــالء املســاهمني واملجتمــع ككل.

تهيئة املنظمة داخلًيا . >

حتديد األولويات . >

إيجاد املعيار املوضوعي للحكم على كفاءة اإلدارة. >

زيادة فاعلية وكفاءة عمليات اتخاذ القرارات . >

التركيز على السوق والبيئة اخلارجية . >

جتميع البيانات عن نقاط القوة والضعف والتهديدات . >

وجود نظام لإلدارة االستراتيجية .. >

تسهيل عملية االتصال داخل املنظمة . >

وجـــود معيـــار واضح لتوزيع املـــوارد وتخصيصها بني البدائل  >
املختلفة.

تساعد على اتخاذ القرارات وتوحيد اجتاهاتها. >

أهداف اإلدارة االستراتيجية:

تطوير الذات
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تطوير الذات

روان الدكان : 
مــن أســباب جناحــك وحتســنك لألفضــل هــو تقديــرك لذاتــك ,, وتقديــر الــذات يعنــي أن تكــون واثقــًا 

بنفســك عاملــًا بقدراتــك

أواًل أن تنظـــر إلـــى جوانبـــك اجليـــدة وجهدك 
.. العظيم 

نفســـك لهـــا حـــق عليـــك ال تظلمهـــا بتذمرك 
وخوفـــك مـــن التجـــارب والفـــرص اجلديـــدة .

وحتـــاول  عيوبـــك  تعـــرف  أن  الـــذكاء  فمـــن 
إصالحهـــا لكـــن ال تدعهـــا تؤثر علـــى أعمالك 

اجلديـــدة

احـــذر واكتشـــف كل يوم أمـــر جديد في تطوير 
ذاتـــك ابـــذل قصـــارى جهـــدك لتكـــون شـــخص 

أفضل.

ال تنظـــر إلـــى نفســـك في املاضي بـــل انظر إلى 
نفســـك اآلن وكيف أصبحت وماذا تســـتحق !
فاأليام تتقدم إلى األمام وليس إلى اخللف .

والنصـــح  األخـــرى  والعلـــوم  النقـــد  علـــم  فـــي 
اجليد,التســـبيق باألمـــور اجليدة أواًل كذلك نفســـك 
ال تظلمهـــا فقـــط ألنـــك فشـــلت مـــرة أو أخطـــأت مرة 

أو أســـأت مـــرة .
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الدراسات واالبحاث في العمل الخيري والتطوعي

صنع القرار التنظيمي
تعــرف عمليــة صنــع القــرار التنظيمــي Organizational decision making رســميا باســم عمليــة حتديــد 
وحــل املشــكالت. والعمليــة تتضمــن اثنــني مــن مراحــل رئيســية. فــي مرحلــة حتديــد املشــكلة، يتــم رصــد املعلومــات 
حــول الظــروف البيئيــة والتنظيميــة لتحديــد مــا إذا كان األداء مرضيــا Satisfactory وتشــخيص ســبب القصــور 
Shortcomings. ومرحلــة حــل املشــكلة عندمــا تكــون هنــاك مســارات بديلــة للعمــل ويتــم اختيــار أحــد البدائــل 

وتنفيذها.

املبرمجــة  وغيــر  املبرمجــة  القــرارات  إلــى  تصنيفهــا  وميكــن  التعقيــد  فــي  التنظيميــة  القــرارات  تختلــف 
Nonprogrammed. القــرارات املبرمجــة Programmed decisions هــي متكــررة ومحــددة جيــدا، 
وتقــوم بإيجــاد إجــراءات حلــل هــذه املشــكلة. ومتــت هيكلتهــا بشــكل جيــد ملعاييــر األداء الواضحــة بشــكل طبيعــي، 
ــد النســبي لنجــاح  ــاك التأك ــل بســهولة، وهن ــد البدائ ــم حتدي ــي، ويت ــدة املتاحــة عــن األداء احلال واملعلومــات اجلي

البديــل املختــار.

وتشــمل األمثلــة علــى القــرارات املبرمجــة قواعــد اتخــاذ القــرارات، مثــال ذلــك عندمــا يتــم اســتبدال آلــة النســخ 
باملكتــب، وعندمــا يتــم تعويــض املديريــن بنفقــات الســفر، أو مــا إذا كان مقــدم الطلــب لديــه املؤهــالت الكافيــة لعمــل 

خطــوط التجميــع. والعديــد مــن الشــركات تعتمــد القواعــد التــي تســتند إلــى اخلبــرة مــع القــرارات املبرمجــة.
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الدراسات واالبحاث في العمل الخيري والتطوعي

 Staffing موجــودة بالفنــادق الكبيــرة اخلاصــة مبوظفــي احلفــالت Rule علــى ســبيل املثــال، هنــاك قاعــدة
banquets هــو الســماح خلــادم واحــد لــكل ثالثــني ضيــف Guests فــي وظيفــة اجللــوس وخــادم واحــد 

.Buffet لــكل أربعــني ضيــف فــي البوفيــه

والقــرارات الغيــر مبرمجــة Nonprogrammed هــي غيــر مألوفــة وغيــر محــددة بشــكل واضــح، وعــدم 
وجــود إجــراءات حلــل املشــكلة. وهــي تســتخدم عندمــا لــم تشــهد املنظمــة مشــكلة مشــابهة مــن قبــل ورمبــا 
ال يعرفــون كيفيــة االســتجابة. وال توجــد معاييــر قــرار واضحــة املعالــم. والبدائــل غامضــة fuzzy. وهنــاك 
شــكوك uncertainty حــول مــا إذا كان احلــل املقتــرح ســوف يحــل املشــكلة. وعــادة، تكــون البدائــل قليلــة 
 custom-tailored ميكــن تطويرهــا التخــاذ قــرار العيــر مبرمجــة، لذلــك يتــم توفيــر مواصفــات محــددة

حلــل هــذه املشــكلة املنفــردة.

وتشــمل العديــد مــن القــرارات الغيــر مبرمجــة عمليــة التخطيــط االســتراتيجي، بســبب عــدم التأكــد املرتفــع 
وتعقــد القــرارات. وهنــاك أحــد األمثلــة اخلاصــة بشــركة ديــل Dell، عندمــا متــت إعــادة مؤســس الشــركة 

.Ailing إلــى منصــب الرئيــس التنفيــذي حملاولــة احيــاء الشــركة املتعثــرة Michael Dell مايــكل ديــل

كما أن املديرين في تغير سريع مع إدارة األعمال اإللكترونية، على سبيل املثال، في كثير من األحيان يقومون باتخاذ 
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الدراسات واالبحاث في العمل الخيري والتطوعي

قــرارات ســريعة باالعتمــاد علــى املعلومــات احملــدودة جــدا. ومثــال آخــر هــو العوملــة Globalization. مــن خــالل االجتــاه 
نحــو نقــل عمليــات اإلنتــاج إلــى البلــدان ذات األجــور املنخفضــة التــي لديهــا مديريــن فــي جميــع أنحــاء الشــركات األمريكيــة 
America التــي جتتهــد فــي اتخــاذ القــرارات األخالقيــة Ethical decisions املتعلقــة بظــروف العمــل فــي العالــم 

الثالــث وفقــدان فــرص العمــل فــي املجتمعــات األمريكيــة الصغيــرة حيــث هنــاك نــدرة فــي  فــرص العمــل.

Individual Decision Making صنع القرار على المستوى الفردي

صنع القرار على املستوى الفردي من قبل املديرين ميكن تناوله بطريقتني، هما:

- األول هــو املنهــج العقالنــي Rational approach، والــذي يــدل علــى األســلوب األمثــل لكيفيــة محاولــة املديريــن مــن 
اتخــاذ القــرارات.

- والثانــي هــو منظــور العقالنيــة احملــدودة bounded rationality perspective، الــذي يوضــح الكيفيــة للقــرارات 
بالفعــل التــي تكــون حتــت ضيــق الوقــت ومحدوديــة املــوارد.

واملنهج العقالني يعتبر منهجا مثاليا حيث أن املديرين قد يقومون بالعمل في اجتاهه لكن ال يصلون إليه أبدا.
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الدراسات واالبحاث في العمل الخيري والتطوعي

Organizational Decision Makings صنع القرار التنظيمي

 Rational ــة ــى حــد ســواء العقالني ــات عل ــن يتخــذون القــرارات باســتخدام العملي ــن الذي تتكــون املنظمــات مــن املديري
والبديهيــة Intuitive. ولكــن ليــس مــن العــادة اتخــاذ القــرارات علــى مســتوى املنظمــة مــن قبــل أحــد املديريــن. حيــث 
تشــمل العديــد مــن القــرارات التنظيميــة العديــد مــن املديريــن. وحتديــد املشــكلة وحــل املشــكلة ينطــوي علــى العديــد مــن 
اإلدارات، ووجهــات النظــر املتعــددة، وحتــى املنظمــات األخــرى، والتــي هــي خــارج نطــاق املديــر علــى املســتوى الفــردي.

وتتأثــر العمليــات التــي يتــم مــن خاللهــا اتخــاذ القــرارات فــي املنظمــات بعــدد مــن العوامــل، ال ســيما الهيــاكل الداخليــة 
ــى  ــع القــرار عل ــة. وقــد حــددت البحــوث فــي عمليــة صن ــة اخلارجي للمنظمــة ودرجــة االســتقرار أو عــدم اســتقرار البيئ
مســتوى املنظمــة أربعــة أنــواع أساســية مــن عمليــات صنــع القــرار التنظيميــة: املنهــج العلمــي اإلداري، ومنــوذج كارنيجــي، 

ومنــوذج القــرار التدريجــي، ومنــوذج ســلة املهمــالت.
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نوافذ ارتقاء

بين التقويم والتنويم
إعداد / عثمان يعقوب الثويني

لســنوات طويلــة لــم يقــم الســيد الفاضــل صاحــب القــرار فــي املنظمــة اخليريــة بتطويــر مهاراتــه فــي القيــاس 
ــة  ــم فــي تنمي ــه العل ــة مســتجدات مــا توصــل إلي ــكادر البشــري العامــل معــه، وهــذا التأخــر فــي مواكب والتقــومي لل
املــوارد البشــرية مبختلــف مجاالتهــا ســينعكس بــال شــك علــى مســتوى الكفــاءة والــوالء لــدى املوظــف او املتطــوع فــي 

ــة. املنظمــة اخليري

إن املســألة ليســت مبســألة تقييــم لــأداء الوظيفــي مــن خــالل كشــف احلركــة اليومــي الــذي يتــم اصــداره مــن قبــل 
جهــاز )البصمــة(، وليســت املســألة مســألة مبنيــة علــى مــدى التــزام املوظــف بتوجهــات املديــر املباشــر لــه والســير 
حتــت ظلــه دون ابــداع أو متيــز، بــل املســألة الفعليــة هــي عــدم امتــالك املنظمــة اخليريــة ألدوات فاعلــة بالقيــاس 
ــة األطــراف  ــادرة والتواصــل الفاعــل مــع بقي ــكار واملب ــى قيــاس االجنــاز واالبت ــي تنبنــي عل والتقــومي الوظيفــي والت

العاملــة بفــرق العمــل داخــل املؤسســات واملنظمــات اخليريــة.

ومن البديهيات التي ال ينبغي اطالة احلديث حولها هي احلرية التي تعطى للموظف من أجل أن يستخرج 
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كل مــا ميلــك مــن طاقــات وقــدرات حتــى يســخرها نحــو حتقيــق أهــداف املنظمــة اخليريــة مــن موقعــه الوظيفــي، 
فمتــى مــا كان املوظــف يشــعر بانــه متحــرر مــن قيــود ســاعات العمــل اليوميــة ومــن االلتــزام بتأديــة املهــام فــي مقــر 
عملــه ســيجد متســعاً مــن اخلبــرات التــي ميكــن ان يطلــع عليهــا واالبداعــات التــي ســيأتي بهــا بســبب صفــاء الذهــن 

وحتقيــق التقديــر الذاتــي وارتفــاع معــدل الرضــا الوظيفــي.

ال أريــد مــن حديثــي هــذا أن يفهــم أن املنظمــات اخليريــة ســتنجح باحلفــاظ علــى مواردهــا البشــرية إذا ألغــت 
النظــام الــذي يديــر شــئون العاملــني فيهــا، بــل أريــد ان أضــع بــني أيــدي اإلدارة العليــا بعــض األدوات التــي ستســاعد 

علــى تقــومي األداء الوظيفــي بــدالً مــن تنوميــه علــى النحــو التالــي:

ــه الــذي  1- ادراج نظــام التقييــم املتبــادل بــني االفــراد العاملــني فــي إدارة مشــتركة، بحيــث يقيــم كل موظــف زميل
يعمــل معــه بنفــس اإلدارة علــى أســس مــدى رضــاه عــن االجنــاز والتواصــل معــه.

2- تضمــني جلســات عــرض املشــاريع واالجنــازات الفرديــة للموظفــني فــي جــدول األعمــال الشــهرية داخــل املنظمــة، 
ويحضــر املديــر العــام أو مــن ينــوب عنــه مــن أجــل حتقيــق املثــل الــذي يقــول )اســمع منــي وال تســمع عنــي(.
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3- وضــع نظــام خــاص لتقييــم املبــادرات التــي يتقــدم بهــا املوظفــني أو املتطوعــني، وعقــد جلســات حواريــة وورش 
عمــل مــن اجــل تقوميهــا ووضــع علــى جــادة الطريقــة، ويقــاس جــزء مــن األداء الوظيفــي علــى مــا يقدمــه املوظــف 

مــن مبــادرات ومقترحــات.

4- عقــد جلســات العصــف الذهنــي وحــل املشــكالت، ويتــم دعــوة كل مــن يرغــب باحلضور واملشــاركة بتلك اجللســات 
وابــداء رأيــه، ومــن خــالل تلــك اجللســات ســيتم اكتشــاف املوظــف الــذي قــد ال يظهــر مــا لديــه مــن قــدرات ألي ســبب 

مــن االســباب األخرى.

5- تطبيــق نظــام تبــادل األدوار داخــل املنظمــة، بحيــث يعمــل املوظــف مبوقــع وظيفــي أعلــى منــه مرتبــه أو أســفل مــن 
مرتبــه بشــكل تبادلــي مــع احــد املوظفــني، ويتــم تقييــم االداء واالجنــاز مــن خــالل مــدى تكيــف املوظــف مــع موقعــه 

اجلديد.

ــا يتناســب مــع منظمــة وال  ــرة، وبعضه ــة كثي ــني فــي املنظمــات اخليري ــدة فــي تقــومي أداء العامل إن األفــكار اجلدي
يتناســب مــع منظمــة أخــرى، ولكــن مــن حــق املوظــف علــى اإلدارة العليــا أن توفــر لــه أدوات متعــددة لقيــاس أدائــه 
حتــى ال يبخــس حقــه وال تهــدر امكاناتــه، فمنظماتنــا اخليريــة ســترتقي بكوادرهــا البشــرية متــى مــا ارتقــت هــي 

بالنظــام الــذي يحتــوي تلــك الكــوادر حتــى ال تخســر الكفــاءات منهــا.
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مبادرة اثر

الدولة : الكويت 
اجلهة : الهيئة اخليرية االسالمية العاملية

اقامــت الهيئــة اخليريــة االســالمية العامليــة عــرض 
باالبتــكار  تعنــي  عربيــة  مبــادرة  اول   ) ســيمنار   (
مــع  بالتعــاون  االنســاني  العمــل  فــي  التكنولوجــي 
البعثــة االقليميــة للجنــة الدوليــة للصليــب االحمــر 
التنفيــذي  الرئيــس  عويــر  الكــرمي  عبــد  للمهنــدس 
للمبــادرة بحضــور نخبــة مــن اجلهــات واملهتمــني فــي 

االنســاني    العمــل 
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ندوة مستقبل العمل الخيري

الدولة : قطر

اجلهة : مؤسسة عيد اخليرية 

اقامــت مؤسســة عيــد اخليريــة نــدوة بعنوان مســتقبل العمــل اخليري 
للدكتــور محمــد االحمــري وتركــزت النــدوة علــى احملــاور عــدة محاور 
منهــا ان العمــل اخليــري باملاضــي كان قطاعــا صغيــرا واصبــح اليــوم 
قطاعــا كبيــرا يغطــي كافــة املجــاالت حــول العالم وان النــاس يتجهون 
االن للمشــاريع  اخليريــة املتميــزة و نحتــاج لبــذل اجلهــود لزيــادة 
وعــي املتبرعــني باملشــاريع التــي حتتــاج إلــى دعــم وتغييــر الطريقــة 
النمطيــة فــي التبــرع للمشــاريع التقليديــة وتقــع علــى العاملــني  فــي 
مجــال اخليــري مســؤولية القنــاع املتبــرع باملشــاريع اخليريــة االكثــر 

اهميــة وتاثيــرا واســتمراية .  
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اإلعالم والتطوع
الدولة : الكويت 

اجلهة : ملتقى االعالم العربي
الفترة : 22 ابريل 2017 

اقيــم البرنامــج التدريبــي اإلعــالم ووالتطــوع علــى هامــش ملتقــى 
االعــالم العربــي مبشــاركة نخبــة مــن املختصــني بالعمــل التطوعي 
وقدمــت عــدد مــن احملاضــرات و التجــارب مثــل ) أ. معالــي 
العسعوســي ) جتربــة اليمــن ( - أ. أروى الوقيــان ) اإلعــالم 
ــاء فــرق العمــل (  -  ــي املنيعــي ) بن والعمــل التطوعــي ( - أ.هان
د. خالــد الشــطي ) فنــون ومهــارة جمــع املــوارد املاليــة للفــرق 
التطوعيــة ( و أ. ســمية امليمنــي ) اإلبــدع فــي العمــل التطوعــي ( . 
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المنتجات وخدمات المعهد التدريبية

ورشة عمل هندسة التفكير في اخذ 
القرارات و تغيير السلوك

المدرب / أحمد محمد ابو هزاع
محتويات الورشة 

التعرف على سلوك املدعويني في التفكير >

اتخاذ القرارات املناسبة في طريقة الدعوة >

التقرير االيجابي املبني على طرائق التفكير نحو سلوك املدعويني >

يوم اخلميس 11 مايو 2017

الساعة 9 ص - 12 ظهراً

العنوان : دار النوري  - الساملية
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البرنامج التأهيلي لسوق العمل ) خله منتج 2 (
ــي لســوق العمــل  ــذ البرنامــج التأهيل يقــوم معهــد كامــز بتقــدمي وتنفي
ــي  ــل اإلنســاني للدعــم القانون ــز العم ــج 2 ( بإشــراف مرك ــه منت ) خل
و رعايــة منــاء للــزكاة واخليــرات بالتخصصــات التاليــة ) اخلياطــة 

للنســاء فقــط - اإلســتقبال - املثمــن العقــاري (  

ورش العمل في برنامج اخلياطة ضمن مشروع خله منتج 2 
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البرنامج التأهيلي لسوق العمل ) خله منتج 2 (

التدريب امليداني لبرنامج املثمن العقاري 

للبرنامــج  أهــداف  عــدة  كامــز  معهــد  وضــع  ولقــد 
 : بينهــا  مــن   ) منتــج  خلــه   ( التأهيلــي 

1-تأهيــل وتدريــب الشــباب وبنــاء قدراتهــم مبــا يتوافــق 
مــع احتياجــات ســوق العمــل .

ــؤدي  ــي ت ــة الت ــى البطال ــي القضــاء عل 2-املســاهمة ف
إلــى اإلنحــراف الســلوكي والوجدانــي لــدى الشــباب

علــى  احلصــول  فــي  للمشــاركني  الفرصــة  3-اتاحــة 
وظائــف فــي املؤسســات اخلاصــة واألهليــة مبــا يتوافــق 
مــع مهاراتهــم وقدراتهــم املكتســبة مــن خــالل البرنامــج .
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البرنامج التدريبي رابح ... رابح بالتعاون مع لجنة التعريف باإلسالم

باإلســالم  التعريــف  جلنــة  مــع  بالتعــاون  املعهــد  أقــام 
الدكتــور  قدمــه   ،، رابــح   .. رابــح  التدريبــي  البرنامــج 
صــالح اجليمــاز وشــارك بالبرنامــج عــدد مــن الفــرق 
التطوعيــة ومت تخصيــص ريــع هــذا البرنامــج لصالــح 

االســالم علمنــي  مشــروع 

اجلهة : جلنة التعريف باإلسالم
الفترة : 12 ابريل 2017  

تقدمي : د. صالح اجليماز 
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كامز يشارك برعاية ملتقى العطاء الثاني للفرق التطوعية

شــارك معهــد كامــز برعايــة ملقتــى عطــاء الثانــي حتــت شــعار عطــاء ومنــاء حتــت رعاية 
معالــي الســيدة / هنــد الصبيــح وزيــر الشــؤون اإلجتماعيــة والعمــل ووزيــر الدولــة 
للشــؤون اإلقتصاديــة مبشــاركة كبيــرة مــن الفــرق التطوعيــة مــن داخــل وخــارج الكويــت 
ومت خــالل امللتقــى اقامــة العديــد مــن ورش العمــل التــي تهتــم بالعمــل التطوعــي وهــي  

عنوان البرنامجاحملاضر
تسويق التطوعهاني املنيعي

جتربة فريق التعريف باإلسالمعبد اهلل الدوسري
اإلعالم والتطوعيوسف االنصاري

االستراتيجات اخلمس للفرق التطوعيةيحيى راهي
بناء العالقاتأحمد بوعركي
IHH تأسيس املنظمات االغاثيةممثل من

الثقافة املالية وعالقاتها بالطفلعبد الرحمن الفالح
العديد من التجارب الشبابية من الفرق التطوعية
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كامز داخل الكويت
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كامز داخل الكويت

ورشة عمل مهارات التفوق

اجلهة : مدرسة ثانوية غرب الصليبيخات
الفترة : 11 ابريل 2017 

تقدمي : أ. عثمان الثويني 

قــام مديــر عــام املعهــد أ. عثمــان الثوينــي بتقــدمي ورشــة 
ــة العامــة ملدرســة  ــة الثانوي عمــل مهــارات التفــوق لطلب

غــرب الصليبيخــات  
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كامز داخل الكويت

البرنامج التدريبي  ) أستطيع أن اكون ( 

اجلهة : فريق بشراكم التطوعي
الفترة : 11 ابريل 2017 

تقدمي : أ. حوراء آل بورنو 

تقــدمي  مت  التطوعــي  بشــراكم  فريــق  مــع  بالتعــاون 
البرنامــج التدريبــي ) اســتطيع أن أكــون ( بهــدف توعيــة 

اجلمهــور باالضرابــات النمائيــة لــدى االطفــال 
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كامز داخل الكويت

اقــام معهــد كامــز بالتعــاون مــع أكادمييــة الريــادة فــي العمــل االنســاني البرنامــج العاملــي ) اســفير  ( الذي 
يهــدف إلــى حتســني جــودة االعمــال االنســانية وبرنامــج مقدمــة املعيــار األساســي فــي العمــل اإلنســاني 
ومت التدريــب إلكترونيــا علــى منصــة كايــا التعليميــة  ولقــد شــارك فــي البرنامــج أكثــر مــن 25 مشــارك 

مــن عــدد جهــات تطوعيــة وانســانية وخيريــة وهــي :
جمعية الهالل األحمر الكويتي - فريق صحبة خير               >

الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية - فريق مجموعة خير الكويت >

مركز العمل االنساني للدعم القانوني - جمعية النجاة اخليرية  >

املعهد العربي للتخطيط -  الرحمة العاملية >

مناء للزكاة واخليرات >

جمعية الشيخ عبد اهلل النوري اخليرية  >

وفــي نهايــة البرنامــج قــام املعهــد بتكــرمي أكادمييــة الريــادة وتبــادل الــدروع و اســتطالع أراء املشــاركني 
بالبرامــج

بالتعاون مع اكاديمية الريادة في العمل االنساني كامز 

يقدم برنامج اسفير وبرنامج مقدمة المعيار االساسي 

في العمل االنساني 
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كامز داخل الكويت

بالتعاون مع اكاديمية الريادة في العمل االنساني كامز يقدم برنامج 

اسفير وبرنامج مقدمة المعيار االساسي في العمل االنساني 

آراء المشاركين
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كامز داخل الكويت

بالتعاون مع اكاديمية الريادة في العمل االنساني كامز يقدم برنامج 

اسفير وبرنامج مقدمة المعيار االساسي في العمل االنساني 

صور تذكارية
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كامز داخل الكويت

البرنامج التدريبي ) أمن المعلومات 
في االجهزة الذكية  (

اجلهة : فريق بشراكم التطوعي 
الفترة : 22 ابريل 2017 

تقدمي : م. علي محمد الصلخدي 

البرنامــج  تقــدمي  مت  التطوعــي  بشــراكم  فريــق  مــع  بالتعــاون 
 ) الذكيــة   االجهــزة  فــي  املعلومــات  أمــن   ( التدريبــي 

ويهــدف البرنامــج إلــى التعــرف علــى اعــداد اخلصوصيــة وأمــن 
املعلومــات واســتخدام التطبيقــات واحلمايــة فــي األجهــزة الذكيــة. 
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كامز داخل الكويت

البرنامج التدريبي ) القيادة والتواصل (
اجلهة : فريق صحبة خير التطوعي 

الفترة : 22 ابريل 2017 

ــر التطوعــي مت تقــدمي  ــة خي ــق صحب بالتعــاون مــع فري
البرنامــج التدريبــي ) القيــادة والتواصــل ( 
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كامز داخل الكويت

ورشة عمل ) تحديد االحتياجات 
البحثية لجمعية النجاة الخيرية (

اجلهة : فريق صحبة خير التطوعي 

الفترة : 22 ابريل 2017 

أقــام املعهــد بالتنســيق مــع جمعيــة النجــاة اخليريــة ورشــة عمــل 
ــة بتقــدمي  ــة النجــاة اخليري ــة جلميع ــد اإلحتياجــات البحثي حتدي

ــر املعهــد  األســتاد . عثمــان الثوينــي مدي

وتهــدف الــدورة إلــى حتديــد اإلحتياجــات البحثيــة مــن حيــث 
العمــل  قطاعــات  بتطويــر  العالقــة  ذات  واألبحــاث  الدراســات 

اخليــري فــي جمعيــة النجــاة اخليريــة  
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كامز داخل الكويت

برنامج تحليل االحتياجات التدريبية مع 
الهيئة الخيرية واسالميك ريليف

بالتعــاون مــع مركــز اخليريــة التابــع للهيئــة اخليريــة اإلســالمية العامليــة و بالتعــاون مــع اســالميك ريليــف البريطانيــة 
مت تنفيــذ مشــروع حتليــل وحتديــد االحتياجــات التدريبيــة للكــوادر البشــرية العاملــة فــي اجلمعيــات اخليريــة الكويتيــة.

 وقــد شــارك فــي هــذا املشــروع عــدد 9 مؤسســات خيريــة مــن املؤسســات العاملــة فــي دولــة الكويــت ، وهــدف املشــروع 
إلــى حتديــد االحتياجــات التدريبيــة للمؤسســات املشــاركة مــن أجــل تطويــر كوادرهــا البشــرية فــي مجــال عملهــم. 

 ومت ذلــك مــن خــالل النمــاذج اخلاصــة التــي مت إعدادهــا وزيــارات ومقابــالت مــع املعنيــني، كــي يتــم الوقــوف علــى 
االحتيــاج الفعلــي للموظفــني مــن برامــج تدريبيــة عامــة وتخصصيــة تســاعد علــى رفــع الكفــاءة ومتكــني املوظفــني مــن 

أداء أعمالهــم املنوطــة بهــم بأعلــى جــودة وفاعليــة

وخلــص املشــروع فــي النهايــة إلــى خطــة تدريبيــة شــاملة لــكل مؤسســة مت وضعهــا مــن قبــل الفريــق االستشــاري 
املتخصــص الــذي عمــل فــي هــذا املشــروع .
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كامز داخل الكويت

استقبال المدرب أ. أحمد هزاع من 
مملكة البحرين 
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كامز خارج الكويت

برعاية البنك اإلسالمي للتنمية برنامج 
التخطيط اإلستراتيجي للمؤسسات الخيرية 

الدولة : أندونيسيا
اجلهة : مؤسسة الهجرة

الفترة : 7 - 10 ابريل 2017 
تقدمي : د. جمال ناصر الشطي 

أقــام املعهــد برنامــج التخطيــط اإلســتراتيجي للمؤسســات 
العمــل  مشــروع صناعــة  اندونيســيا ضمــن  فــي  اخليريــة 
التطوعــي مبرحلتــه الرابعــة بعنــوان تطويــر قيــادات الصــف 
الثانــي مبشــاركة فعالــة مــن عــدد مــن اجلهــات اخليريــة 
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الدولة : الصومال
اجلهة : الرحمة العاملية - قطاع افريقيا

الفترة :  4 ابريل 2017 
تقدمي : أ. سعد مرزوق العتيبي

أقــام املعهــد بالتعــاون مــع جلنــة الرحمــة العامليــة - قطــاع 
افريقيــا ورشــة عمــل بعنــوان االعــالم االغاثــي فــي الصومــال 
لعــدد 100 مشــارك ومشــاركة وتلخصــت الورشــة التدريبيــة 

حــول احملــاور التاليــة :

الساســيات والضوابط اإلعالمية - التخطيط اإلســتراتيجي 
لإلعــالم اإلجتماعــي وأهميتــه - اإلعــالم اإلغاثــي وبنــاء 

الســمعة 

كامز خارج الكويت

ورشة عمل االعالم اإلغاثي
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كامز في مرآة الصحافة واإلعالم
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كامز في وسائل التواصل اإلجتماعي
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كامز في وسائل التواصل اإلجتماعي
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