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رزنامـــة البرامج التدريبية 
خالل والفعاليات 

شهر أغسطس 2017
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رزنامة البرامج التدريبية والفعاليات خالل شهر أغسطس 2017

تطوير الذات / القطاع الثالث

نادي الداعية الصغير
) النادي الصيفي ألبناء اجلاليات (
خالل الفترة من 16 /7 إلى 8/31

االيام : 
السبت – األثنني- األربعاء- اخلميس

الساعة :4:30 – 7:30 مساًء
األفرع :

 الساملية ) بنات (            
املركز الفلبيني -الفروانية ) ذكور ( 
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رزنامة البرامج التدريبية والفعاليات خالل شهر أغسطس 2017

الفرق التطوعية

اليوم / الوقت الفريق البرنامج

اليوم : السبت
الساعة 5 – 7 مساء صحبة خير التطوعي  القيادة والتواصل

اليوم : الثالثاء 8/1
الساعة 4.30 – 8.30

بشراكم للتنمية 
املجتمعية

عزمية وثبات
املدرب : أ. محمود يوسف

اليوم : االحد 6 / 8
االثنني 7 / 8
الثالثاء 8 / 8

الساعة 4.30 – 8.30

االمناط الشخصية والتوجهات املهنية
املدرب : أ. محمد عفيف القرفان

اليوم : السبت 12 / 8
الساعة 4.30 – 8.30

إنقاذ حياة 
املدرب : أ. خلود الوحش

اليوم : الثالثاء 15 / 8
الساعة 4.30 – 8.30

نحو العال ماضون 
املدرب : أ. بسام احلنفي 

اليوم : الثالثاء 22 / 8
الساعة 4.30 – 8.30

فوبيا الطيران
املدرب : كابنت م. مصطفى حمدو

اليوم : االحد 27 / 8
االثنني 28 / 8
الثالثاء 29 / 8

الساعة 4.30 – 8.30

اخلريطة الذهنية احلديث
املدرب : د. بالل علوان



|   النشرة التدريبيـــة الدوريــــة 6

الوقت اليوم الفرع )النساء( الوقت اليوم الفرع ) الرجال (

7.30 – 5
االحد – االثنني – الثالثاء – 
االربعاء – اخلميس – اجلمعة 

دار النوري
) الساملية  (

 11.30- 9.00
 8.30 – 4.00

اجلمعة املال صالح ) العاصمة (

 10.30 -9.00
12.00 – 10.30

االحد 

املركز الفلبيني

 10.30 -9.00
12.00 – 10.30

االحد 

املركز الفلبيني

 8.30 – 7.00 االثنني

 8.30 – 7.00 االثنني
 6.30 – 5.00
8.00 – 6.30 الثالثاء

6.30 – 5.00
8.00 – 6.30

الثالثاء
6.30 – 5.00

 7.30 – 6.00
اخلميس

المشروع التدريبي ) علمني االسالم ( لجنة التعريف باإلسالم
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الوقت اليوم الفرع )النساء( الوقت اليوم الفرع ) الرجال (

من 8.00 ص
إلى 6.30 م

اجلمعة املركز الفلبيني

6.30 – 5.00
 7.30 – 6.00

اخلميس
املركز الفلبيني

من 8.00 ص
إلى 6.30 م

اجلمعة

7.30 – 4.30
االحد – االثنني

الثالثاء - االربعاء دار امليلم ) الفروانية (

9.30-7.00 االحد

دار امليلم   ) الفروانية (
7.00-5.00 االثنني - اخلميس

7.00-5.00
10.00- 8.00

االربعاء

8.30 – 10.30ص
6.30 – 4.30

اجلمعة

7.30 – 4.30
االحد – االثنني

الثالثاء – االربعاء – دار النوري  ) اجلهراء (
6.30 – 5.30 االحد - االربعاء

دار النوري  ) اجلهراء (
10.30 – 11.30 ص

1.30 – 3.30 م 
اجلمعة

المشروع التدريبي ) علمني االسالم ( لجنة التعريف باإلسالم
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الوقت اليوم الفرع )النساء( الوقت اليوم الفرع ) الرجال (

7.30 – 5
االحد – االثنني

الثالثاء – االربعاء –اخلميس – 
اجلمعة

املنقف

 7.00 – 5.00 السبت 

املنقف

 8.00 – 6.30 االحد - الثالثاء

 9.00 – 8.00 االثنني – االربعاء – اخليمس

اجلمعة  8.30– 11.30 ص

7.30 – 5.00
االحد – االثنني

الثالثاء – االربعاء –اخلميس – 
اجلمعة

الروضة

المشروع التدريبي ) علمني االسالم ( لجنة التعريف باإلسالم
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تطوير الذات # القطاع الثالث

املصدر : مجلة تطوير الذات .
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االبتسامة : هي »الكلمة« 
الوحيدة التي تفهمها كل 

شعوب األرض !

المصدر أ. محمد الرطيان
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أوال: مفهوم اجلدارة اإلدارية.
أســلوب اجلــدارة هــو مدخــل حديــث نســبًيا )1971( إلدارة املــوارد البشــرية، إرتبــط مولــده بحــل مشــكلة صادفتهــا وزارة اخلارجيــة األمريكيــة 
تتعلــق بإختبــارات القبــول لشــغل إحــدى الوظائــف احلساســة، كانــت إختبــارات القبــول لشــغل هــذه الوظيفــة )علــى دقــة هــذه اإلختبــارات 
وتعقيدهــا( غيــر كافيــة لعمــل إختيــارات صحيحــة بــني املتقدمــني لشــغل الوظيفــة، حيــث ثبــت بعــد إســتخدامها لســنوات عديــدة عــدم وجــود 

عالقــة بــني نتائــج إختبــارات املتقدمــني لشــغل الوظيفــة ومســتوى األداء الفعلــي للناجحــني منهــم )بعــد التعيــني( فــي ميــدان العمــل ..

لــذا جلــأت اخلارجيــة األمريكيــة إلــى اخلبيــر اإلداري )مــاك ماكيالنــد( للمســاعدة فــي حــل املشــكلة التــي متــت صياغتهــا علــى الصــورة 
التاليــة: »إذا لــم تكــن تلــك االختبــارات كافيــة للتعــرف علــى ذوي األداء الطيــب قبــل التعيــني، فكيــف ميكننــا إذن أن نتعــرف علــى ذلــك؟« طلــب 
»مــاك ماكيالنــد« قائمتــني بأســماء بعــض شــاغلي الوظيفــة، علــى أن تقتصــر القائمــة األولــى علــى أســماء املوظفــني املشــهود لهــم بالتفــوق 
الفعلــي )بغــض النظــر عــن نتائجهــم فــي اختبــارات القبــول( بينمــا تشــتمل الثانيــة علــى أســماء ذوي األداء املتدنــي فقــط، ثــم قــام بعقــد دراســة 

ميدانيــة بهــدف التعــرف علــى اخلصائــص املشــتركة التــي يتمتــع بهــا املتفوقــون فــي العمــل وال يتمتــع بهــا اآلخــرون ..

إعداد : أحمد السيد كردي

مفهوم وخصائص الجدارة اإلدارية

الدراسات واألبحاث في العمل الخيري والتطوعي
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ــا »منــوذج اجلــدارة« لتلــك الوظيفــة، وقــد توســعت  وبذلــك إســتنبط ماكيالنــد قائمــة اخلصائــص )اجلــدارات( التــي متيــز املتفوقــني عــن الباقــني والتــي أطلــق عليهــا الحًق
ــز 1982،  ــك 1982، وبويتزي ــي 1980، وبالن ــود فول ــا جه ــوارد البشــرية، ومنه ــي إدارة امل ــق »منــاذج اجلــدارة« ف ــنّي اجلــدارات وتطبي ــي أســاليب تب ــك ف ــد ذل الدراســات بع

ــز بجســيك 1991، والطريــف أن أكثرهــم مــن علمــاء النفــس والتربويــني. ــرج 1985، ومكالجــان 1990 وكولوي ــو ووينب وزمــك 1982، ومارل
وهناك عدة تعريفات للجدارة اإلدارية، منها ما يلي:

فــي مؤمتــر عقــد فــي جوهانســبرج عــام 1995م، مت تعريــف اجلــدارة الوظيفيــة بأنهــا: مجموعــة مــن الســمات واملؤهــالت الشــخصية والعلميــة والعمليــة والتــي متكــن املوظــف 
مــن حتقيــق معــدالت أداء متميــزة وقياســية، تفــوق املعــدالت العاديــة. )لوســيا، وليبزجنــر، 2000م، ص: 1(

ويرى آخرون أن اجلدارة الوظيفية تعني: أداء العمل الصحيح، وبطريقة صحيحة، ومن قبل الشخص الصحيح. )لوسيا، وليبزجنر، 2000م، ص: 1(
ويرى كال من Fen& Tsue أن اجلدارة الوظيفية: هي القدرة على األداء بكفاءة داخل بيئة العمل، وكذلك القدرة على اإلستجابة للتحديات في نطاق بيئة العمل.

بينما أكد ماركوس على ثالثة مداخل لتحديد اجلدارة الوظيفية:
األول: املدخــل العلمــي؛ حيــث أن اجلــدارة تســتند أساســا علــى حتليــل وتوصيــف الــدور، وتكــون نتائــج هــذا التحليــل والتوصيــف هــو حتديــد املهــارات واملعــارف واإلجتاهــات 

املطلوبــة ألداء الــدور، وتقيــم هــذه اجلــدارات مبعاييــر غالبــا مــا تكــون معاييــر ســلوكية.
الثانــي: املدخــل النفســي؛ حيــث أن اجلــدارة تســتند علــى مميــزات الشــخصية مبــا متتلكــه مــن ذخيــرة فنيــة وســلوكية ودوافــع ومعامــل ذكاء، حيــث تعتبــر أفضــل الوســائل 

لتوقــع النجــاح املهنــي.
الثالث: مدخل األعمال؛ حيث أن اجلدارة ميزة تنافسية، فاألداء األعلى هو الذي يحدد اجلدارات الوظيفية.

أما فرانك الند فيرى أن اجلدارة هي: مجموعة من السلوكيات املتعلمة واملكتسبة واملطلوبة ألداء العمل في األنشطة املختلفة.
ويرى ربيعي أن اجلدارة الوظيفية هي: مجموعة من املعارف واملهارات والقيم واإلجتاهات والتي ميتلكها املوظف، والتي تتحد معا لتشكيل سلوك معني مطلوب ألداء 

الدراسات واألبحاث في العمل الخيري والتطوعي
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مجموعــة مــن املهــام الوظيفيــة بكفــاءة وفاعليــة، ويعــد جتديــد املعــارف وتنميــة املهــارات والتمســك بالقيــم البنــاءة واإلجتاهــات املالئمــة للتنظيــم، مــن أساســيات متتــع املوظــف 
باجلــدارة الوظيفيــة بصفــة مســتمرة. )ربيعــي، 2007م، ص: 268(

ويــرى كــردي أن اجلــدارة اإلداريــة هــي مجموعــة مــن العوامــل اإليجابيــة جتعــل الفــرد املناســب جديــر بالعمــل فــي املــكان املناســب، وهــذه العوامــل منهــا شــخصية ومنهــا 
ــني والعمــالء. )كــردي، 2013م، ص: 9( ــة كال مــن العمــل والعامل ــى كفــاءة وفاعلي ــر مباشــر عل ــر مباشــر وغي ــة، لهــا تأثي ــرة العملي مكتســبه باخلب

ويــرى أشــتيوي أنــه باملفهــوم البســيط فــإن مصطلــح اجلــدارة يقتــرن مبصطلــح اجلديــر واجلديــر بالشــيء هــو مــن يســتحقه، ومــن يســتحق الشــيء يفتــرض ان ميتلــك مقومــات 
اســتحقاقه، فاجلديــر بجائــزة معينــة يفتــرض ان يكــون ممتلــكا ملتطلبــات احلصــول علــى تلــك اجلائــزة.

ــدرات  ــالك الق ــز، أي امت ــى عناصــر التمي ــى احلصــول عل ــادا عل ــز اال اعتم ــك التمي ــأت ذل ــن، وال ي ــرد دون االخري ــز لف ــوم التمي ــن مفه ــي ضم ــراد تأت ــد األف واجلــدارة عن
واالمكانــات التــي ال ميتلكهــا االخريــن. وفــي ضــوء هــذا املفهــوم حــري بنــا التركيــز علــى العناصــر املميزيــن فــي منظمــات االعمــال واجلديريــن بنيــل االشــياء التــي ال يحــق 

لآلخريــن نيلهــا ســواء ماديــا او معنويــا.
فــي ضــوء ذلــك يــرى أشــتيوي ان عامــل اجلــدارة والتميــز عنــد االفــراد لــه مجموعــة مــن اخلصائــص التــي يجــب ان تتوفــر فــي الفــرد اجلديــر ميكــن االشــارة اليهــا علــى النحــو 

التالي:
- املعرفة: هي تعبير عن كم املعارف التي ميتلكها الفرد في تخصص معني.

- الصفات الشخصية: متثل اخلصائص الشخصية التي متيز الفرد عن غيره مثل سرعة البديهة والذكاء وبعد النظر والكياسة والقدرة على ادارة املواقف.
- اإلجتاهات: هي تعبير عن قناعات ومعتقدات الفرد التي حتكم وتضبط سلوكه.

- املهارات: قدرة الفرد على استغالل املعارف التي اكتسبها وتوظيفها في اجلانب التطبيقي العملي.
- الدافعية: تعبر عن مستوى القوة الداخلية التي تدفع الفرد باجتاه ممارسة سلوك معني.

الدراسات واألبحاث في العمل الخيري والتطوعي
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جميــع اخلصائــص املذكــورة مــن شــأنها أن جتعــل الفــرد مميــزا مــن بــني األخريــن إعتمــادا علــى مســتوى إكتســابه لهــذه اخلصائــص، واجلديــر ذكــره بــأن الشــخص اجلديــر أو 
املميــز بالشــيء غالبــا مــا يتجــه نحــو املســتويات العليــا فــي ادارة املنظمــات، فاملســتوى االداري الــذي يســتحقه الفــرد اجلديــر هــو مســتوى االدارة األعلــى مــن املســتوى الــذي 

هــو فيــه، اعتمــادا علــى متيــزه وامتالكــه اخلصائــص والصفــات التــي ال ميتلكهــا االخريــن.

ثانيا: خصائص الجـدارة اإلدارية.
من خالل العرض السابق  نالحظ أن اجلدارة تتكون من ثالث عناصر رئيسية وهى: )رياض، 2009، ص: 8 -11(

)1( اخلاصية الضمنية:

تعنــى أن اجلــدارة عميقــة ومتأصلــة فــى شــخصية الفــرد بصــورة كافيــة ألن متكنهــا مــن التنبــؤ بالســلوك فــى العديــد مــن احلــاالت واملهــام الوظيفيــة، وتعتبــر اجلــدارات خــواص 
ضمنيــة للشــخص وتشــير إلــى طــرق للتصــرف أو التفكيــر أو التعميــم عبــر املواقــف، وتتميــز بثباتهــا لفتــرة زمنيــة معقولــة.

من هنا جند أن للجدارة مجموعة من اخلواص، وهى:

1- الدوافـع:

هــى األشــياء التــى يفكــر أو يرغــب الفــرد فيهــا بإســتمرار وتتســبب فــى إقدامــه علــى تصــرف مــا. وتقــوم الدوافــع بإختيــار الســلوك وقيادتــه وتوجيهــه نحــو أفعــال وأهــداف 
معينــة، »مثــال« )دائمــا مــا يقــوم أصحــاب دوافــع اإلجنــاز العاليــة بوضــع أهــداف صعبــة التحقيــق ألنفســهم وحتمــل املســئولية الشــخصية إلجنازهــا(، كمــا يســتفيدون مــن 
التغذيــة املرتــدة فــى حتســني العمــل بصــورة مســتمرة، والدوافــع واجلــدارات عوامــل مؤثــرة جوهريــة أو صفــات أساســية ذاتيــة التوليــد تنبــئ عمــا يفعلــه النــاس فــى أعمالهــم 

)53 :P ,1991 ,.Mc Cleland, D(  .علــى املــدى الطويــل دون رقابــة لصيقــة
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2- الصـفات:

هــى اخلصائــص املاديــة واإلســتجابة للظــروف أو املعلومــات، »مثــال« )زمــن اإلســتجابة وقــوة اإلبصــار تعتبــران صفتــني ماديتــني للطيــار املقاتــل(، كمــا أن التحكــم الذاتــى فــى 
املشــاعر واملبــادرة مــن الصفــات التــى البــد أن يتســم بهــا املديــر الناجــح.

3- المفهوم الذاتى:

وهــى توجهــات الفــرد أو قيمــه أو صورتــه الذاتيــة، »مثــال« )تعتبــر الثقــة بالنفــس أى إعتقــاد الشــخص أن بإمكانــه أن يكــون فعــاال فــى أى حالــة تقريبــا جــزءا مــن املفهــوم 
الذاتــى للشــخص(، وقيــم الشــخص عبــارة عــن دوافــع منعكســة أو إســتجابية ميكنهــا أن تنبــئ عمــا ســيفعله الشــخص علــى املــدى القريــب فــى احلــاالت التــى تكــون فيهــا 

املســئولية فــى يــد غيــرة.

4- المعرفة:

هــى املعلومــات التــى لــدى الشــخص فــى مجــال معرفــى معــني، »مثــال« )معرفــة اجلــراح باألعصــاب والعضــالت فــى اجلســم البشــرى(، واملعرفــة جــدارة مركبــة فالدرجــات 
فــى إختبــار املعرفــة عــادة مــا تفشــل فــى التنبــؤ مبســتوى أداء العمــل ألنهــا تهتــم بقيــاس املعلومــات واملهــارات ال بالطريقــة التــى تســتخدمها املعلومــات فــى العمــل، ويالحــظ 

أن العديــد مــن إختبــارات املعرفــة تقيــس قــدرة الذاكــرة علــى اإلســترجاع فــى حــني أن مــا يهــم هــو القــدرة علــى إيجــاد املعلومــات.
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5- المهارة:

هــى القــدرة علــى أداء مهمــة  ذهنيــة أو ماديــة، »مثــال« )املهــارة املاديــة لطبيــب األســنان هــى أن يقــوم بحشــو الضــرس بــدون أن يتلــف العصــب(، كمــا تشــمل اجلــدارات الذهنيــة 
أو العقليــة التفكيــر التحليلــى )أى معاجلــة املعلومــات والبيانــات وحتديــد الســبب والنتيجــة وتنظيــم البيانــات والتخطيــط(، والتفكيــر املفاهيــم أى التعــرف علــى األمنــاط فــى 

بيانــات معقــدة.
 ومن السهل نسبيا تطوير جدارات املعرفة السطحية واملهارات لذلك فإن التدريب هو الطريقة األقل تكلفة لتأمني هذه القدرات لدى املوظف.

أما جدارات الدوافع الكامنة واخلصائص الذى ميثل الشخصية فإنها أصعب تقييما وتطويرا، لذلك فأنة من األجدى إقتصاديا أن يتم اإلختيار وفقا لهذه امليزات.
وتقــع جــدارت املفهــوم الذاتــى فــى مــكان باملنتصــف، ومــن املمكــن تغييــر املواقــف والقيــم مثــل الثقــة بالنفــس )كأن يــرى الشــخص نفســه مديــرا بــدال مــن فنــى متخصــص(، 

وذلــك عــن طريــق التدريــب أو العــالج النفســى أو التجــارب التطويريــة اإليجابيــة وإن كان ذلــك يشــكل صعوبــة أكبــر ويتطلــب وقتــا طويــال.
وتقــوم العديــد مــن املؤسســات باإلختيــار علــى أســاس جــدارات املعلومــات الســطحية واملهــارات )كأن يقــال مثــال: نحــن نعــني خريجــني مــن أحســن الكليــات اإلداريــة(، ثــم 
يفترضــون أن لــدى املعينــني فــى الوظائــف اجلديــدة جــدارات الدافــع الكامــن واخلصائــص أو انــه ميكــن غــرس هــذه امليــزات عــن طريــق اإلدارة اجليــدة، لكنــه مــن احملتمــل 

أن يكــون العكــس هــو الصحيــح إقتصاديــا.
فعلــى املؤسســات أن تختــار وفقــا جلــدارات الدافــع الكامــن واخلصائــص ثــم تقــوم بالتدريــب علــى املعلومــات واملهــارات الالزمــة ألداء العمــل، أو كمــا قــال احــد مديــرى شــئون 
املوظفــني »بإســتطاعتك أن تعلــم الديــك الرومــى أن يتســلق ولكنــه مــن األســهل أن توظــف ســنجابا«، وتــزداد أهميــة اجلــدارات فــى التنبــؤ بــاألداء املتفــوق فــى الوظائــف املعقــدة 

مقارنــة بأهميــة الــذكاء أو مهــارات العمــل أو الشــهادات الدراســية.
)2( العالقات السـببية:

العالقات السببية معناها أنه: بإمكان اجلدارة أن تتسبب أو تتنبأ بالتصرف واألداء حيث تنبئ جدارات الدوافع والصفات واملفهوم الذاتى عن أعمال سلوكية للمهارة، 
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والتى تنبئ بالتالى عن نتائج أداء العمل، وذلك كما يوضح منوذج سريان السببى املنطلق من الدافع / اخلصائص واملار بالتصرف واملنتهى إلى النتائج.
دائمــا مــا تشــتمل اجلــدارة علــى نيــة وهــى الدافــع أو قــوة اخلاصيــة التــى تســبب التصــرف فــى اجتــاه نتيجــة مــا، فعلــى ســبيل املثــال دائمــا مــا تشــمل جــدارات املعلومــات 

واملهــارات دافعــا أو صفــة أو مفهومــا ذاتيــا يكــون مبثابــة احملــرك أو القــوة الدافعــة للمعلومــات أو املهــارة التــى تســتخدم.
إن الســلوك بــدون نيــة ال يحــدد جــدارة، فعلــى ســبيل املثــال فإنــه بــدون معرفــة الســبب الــذى مــن أجلــة يتجــول املديــر فــى املنظمــة، فانــك ال تســتطيع معرفــة أى مــن اجلــدارات 
ميــارس هــذا املديــر هــذا أن كان ميــارس جــدارة أصــال. قــد تكــون نيــة املديــر هــى التخلــص مــن امللــل أو مــن تشــنج مــن عضــالت الرجــل أو مراقبــة العمــل ليــرى مــا إذا كانــت 

اجلــودة مرتفعــة أو الرغبــة فــى أن يكــون ظاهــرا للعمــال.
وقــد تكــون األفــكار جــزءا مــن الســلوك املبنــى علــى الفعــل حيــث التفكيــر يســبق التصــرف وينبــئ عنــه لنضــرب علــى ذلــك أمثلــه الدوافــع )مثــال: التفكيــر فــى أداء شــئ مــا 

بطريقــة أفضــل( أو أفــكار التخطيــط أو أفــكار حــل املشــكالت.

 )3( املرجع املعيارى:
واملرجع املعيارى معناه انه بإمكان اجلدارة أن تتنبأ بالشخص الذى يجيد أو ال يجيد القيام بعمل ما .وذلك قياسا على معيار أو مواصفات معينة.

ويعتبــر املرجــع املعيــارى أمــرا فــى غايــة األهميــة فــى تعريفنــا للجــدارة فاخلاصيــة ال تعتبــر جــدارة إال إذا أنبــأت عــن شــئ لــه معنــى فــى العالــم احلقيقــى. فاخلاصيــة أو 
الشــهادة التــى ال تــؤدى إلــى فــارق فــى األداء ليســت بجــدارة وال يجــب اســتخدامها لتقييــم اإلفــراد. واملعاييــر األكثــر إســتخداما فــى دراســات اجلــدارة هــى:

1- األداء املتفوق:

ويعرف إحصائيا بانحراف قياسى واحد فوق األداء املتوسط وهو مساو تقريبا للمستوى الذى يحققه صاحب اعلى أداء ضمن عشرة أشخاص فى مجال عمل معني.
2- األداء الفعال:

واملعنى احلقيقى له عادة هو »ادنى مستوى مقبول« من العمل أو احلد األدنى الذى لو انخفض عنه املوظف لم يعتبر ذا جدارة الجناز هذا العمل.

الدراسات واألبحاث في العمل الخيري والتطوعي



|   النشرة التدريبيـــة الدوريــــة 18

الدولة : اململكة العربية السعودية
اجلهة : جامعة اإلمام محمد بن سعود بالتعاون مع جمعية العون املباشر 

أقامــت جمعيــة العــون املباشــر  بالتعــاون مــع كرســي ابــن دايــل – جامعــة االمــام محمــد 
بــن ســعود فــي الريــاض، حلقــة نقاشــية عــن مــدى اســتخدام املؤشــرات املختلفــة لقيــاس 
أداء الوقــف وأثــره فــي مجــال االســتثمار وتوزيــع الريــع.  وقــد اســتعرض د. فــؤاد العمــر 
عضــو مجلــس االدارة فــي اجلمعيــة أهــم محــاور الدراســة وذلــك  وبحضــور أكثــر مــن 15 
ــة مــن داخــل الكويــت باإلضافــة  ــاًل ملؤسســات ومنظمــات إنســانية وجمعيــات خيري ممث

إلــى متخصصــني مــن بعــض املؤسســات احلكوميــة واجلامعــات.

وقد عقدت احللقة النقاشــية  ملناقشــة واستكشــاف أهم عناصر  الدراســة االستشــرافية  
ــن  ــة بجامعــة اإلمــام محمــد ب ــل للدراســات الوقفي ــن داي ــى كرســي راشــد ب واملقدمــة إل

ســعود فــي اململكــة العربيــة الســعودية والتــي  أعدهــا فريــق مــن املتخصصــني يضــم
د. فؤاد العمر و أ.د.غامن الشاهني  ود. عبد العزيز العصيمي..

حلقة نقاشية 
حلقة نقاشية عن مؤشرات قياس أداء الوقف في صرف الريع و العائد االستثماري

نوافذ ارتقاء
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الدولة : اململكة العربية السعودية
اجلهة : مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات 

االسالمية
مركــز امللــك فيصــل يوقــع اتفاقيــة تعــاون مــع جامعــة 
ــي مشــترك  ــدن إلطــالق مشــروع بحث كينجــز فــي لن
لدراســة اجلهــات غيــر احلكوميــة  فــي العالــم العربي

بحوث ودراسات

نوافذ ارتقاء
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الدولة : دولة الكويت
اجلهة : جمعية الشيخ عبد اهلل النوري - جلنة البعوث الطالبية 

قامــت جلنــة البعــوث الطالبيــة بجمعيــة الشــيخ عبــد اهلل النــوري بتخريــج كوكبــة 
مــن طلبــة املنــح الدراســية مــن مختلــف دول العالــم ومت حفــظ وختــم القــرآن 
الكــرمي كامــاًل مــع الشــيخ متقــن حافــظ  والشــيخ أحمــد احلمــد بالتعــاون مــع 

اجلمعيــة اخليريــة الكويتيــة خلدمــة القــرآن الكــرمي وعلومــة )حفــاظ(.
الشخصيات املشاركة بالتكرمي : 

عضو مجلس االدارة/ عبد اهلل نادر النوري 
رئيس مجلس االدارة/ محمد املرشد - اجلمعية اخليرية 

عضو جمعية الشيخ عبد اهلل النوري/ وصفي الشهاب
مدير اجلمعية اخليرية / الشيخ قيس الرفاعي

تخريج كوكبة من طلبة 
البعوث الطالبية 

نوافذ ارتقاء
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نوافذ ارتقاء

للتسجيل : لجـنة التعـريف با�سـالم : 97541315 - 25733263
معهد كامز :97288897

40 د.ك
ريع الدورة لوقف علمني ا�سالم

 يقدمها معلم فن الخط العربي في المسجد الكبير

( جاسر الشمري )

8-10 أغسطس 2017م من الساعة 5-7ممواعيد الدورة
السالمية ، قطــعة 4 ، شــارع 2 ، جـادة 2 ، منــزل 17 
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تخصص الخياطة

تخصص مثمن عقار

تخصص االستقبال

إنجازات المشروع التدريبي خله منتج 2 

استفدت جداً وعرفت أقص واستخدم املاكينة	 

تعلمت أسس التقييم العقاري ومعرفة اإليجارات والبيع والشراء	 

تعلمت كيف استقبل العميل وأحافظ على االبتسامة وأقدم 	 
خدمة ممتازة

دورة مفيدة واحلني أقدر أسوي دراعة	 

استفدت جداً في التدريب امليداني وتعلمت كيفية تثمني العقارات	 

التركيز والدقة واالبتسامة أهم ما تعلمته في الدورة	 

تعلمت اخذ املقاسات والقص واستخدام املكينة ونبي نحضر 	 
املستوى الثاني لنتقن اخلياطة

واحلني 	  االستقبال  عن  جديدة  أشياء  الدورة  في  تعلمت 
أستطيع التقدمي في أي شركة للعمل في االستقبال

كامز داخل الكويت
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برنامج يحقق للمشاركني مهارات التواصل اإليجابي والفعال
حيث يتم التدريب على فنون احلديث واالصغاء والتفكير أيضا 
،وبالتالي يساعد البرنامج على  حتقيق الشعور بالثقة ،باإلضافة 
الى  التي حتتاج  و  القوة  إلى تطوير اإلمكانيات ومعرفة نقاط 
تطوير ،وتسهيل توصيل اآلراء واألفكار بطريقة سلسلة ومرنة 

،و التعرف على كيفية محاورة أصحاب اآلراء املخالفة.

اجلهة : فريق صحبة خير التطوعي
الفترة :   يوليو  2017 

برنامج القيادة والتواصل

بالتعاون مع فريق صحبة خير التطوعي

كامز داخل الكويت
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إنجازات مشروع صناعة العمل التطوعي )المرحلة الرابعة(  برعاية البنك اإلسالمي للتنمية 

أراء المشاركين في البرامج التدريبية 

البرنامج التدريبي األول ) القيادة الفاعلة في المؤسسات غير الربحية ( 

كيفية التخطيط السليم وفق منهج علمي.	 كيفية التخطيط الزمني ووضع برامج حتفيزية للموظفني.	 

أليات وضع وتطبيق اللوائح .	 

أهمية وضع رؤية ورسالة واضحة للمنظمة.	  كيفية تطوير أداء العاملني في اجلمعية التي أرأسها.	 

كيفية وضع الهياكل التنظيمية بشكل بسيط.	 القيادة علم وفن	 

كيف أضع خطة كاملة لفريق العمل وأحفزهم على حتقيق 	 
األهداف.

كامز داخل الكويت
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بالتعــاون مــع جلنــة التعريــف باإلســالم أطلــق املعهــد النســخة الثانيــة مــن النــادي الصيفــي 
ــي  ــة املتواجــدة ف ــات االجنبي ــاء اجلالي ــرJunior Daeiah Club (  ( ألبن ــة الصغي نــادي الداعي
ــة التعريــف باإلســالم .  الكويــت بهــدف االهتمــام بهــم وهــو أحــد االهــداف الرئيســية للجن
ويحمــل  النــادي قيــم فئــة الناشــئة واألطفــال وهــي اســتغالل فتــرة اإلجــازة الصيفية فــي تعليم 
وترفيــه أبنــاء اجلاليــات املســلمة وتعزيــز ثقتهــم بأنفســهم وتفاخرهــم بدينهــم واملســاهمة فــي 
زرع حــب الدعــوة إلــى اإلســالم وتعزيــز القيــم اإلســالمية لديهــم ، ومــن أهــداف النــادي 
ــر وحتســني املهــارات  الصيفــي هــي رفــع قــدرات املشــاركني فــي التحــدث وااللقــاء ، وتطوي

احلياتيــة . 
والفئــات  العمريــة املســتهدفة فــي النــادي : 10 – 14 ســنة مــن الذكــور واإلنــاث، وســتكون 
مــدة  البرنامــج التدريبــي خــالل الفتــرة مــن 2017/07/15   حتــى تاريــخ  2017/08/31 

فــي أفــرع جلنــة التعريــف باإلســالم . 
و طبيعــة البرامــج التدريبيــة واألنشــطة فــي النــادي الصيفــي وهــي ) القيــم القرآنيــة – اللغــة 

العربيــة – املهــارات احلياتيــة واألنشــطة والرحــالت الترفيهيــة ( . 
ولقد شارك في النادي الصيفي أكثر من )90( من الذكور واالناث من أبناء اجلاليات .

 Junior Daeiah Club نادي الداعية الصغير
برعاية لجنة التعريف باإلسالم 

كامز داخل الكويت
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 Junior Daeiah Club نادي الداعية الصغير
برعاية لجنة التعريف باإلسالم  كامز داخل الكويت
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تحفيز الدعاة والدارسين
حرصاً من معهد كامز على جتديد نشاط املهتدين، ورفع همم الدعاة واملهتدين وتشجيعاً لهم على االستمرار في طلب العلم واملواظبة على حضور 
الفصول الدراسية داخل جلنة التعريف باإلسالم فقد مت تنفيذ بعض األنشطة واملسابقات والرحالت باإلضافة إلى التقييم الشهري للدعاة واملهتدين 

كما يلي:

أواًل: األنشطة والمسابقات:
مسابقة اإلسراء واملعراج  	

تنفيذ  مت  واملعراج(  )اإلسراء  ذكرى  العظيمة،  املعجزة  هذه  ذكرى  في 
مسابقة على مستوى أفرع جلنة التعريف باإلسالم، حيث قام الدعاة 
بتقدمي شرح مبسط عن هذه املناسبة، توقيتها وأحداثها وكيف صار 
اإلسراء بالنبي ] وكيف عرج به إلى السماء، وما شاهده النبي ] 
في هذه الرحلة واطلع عليه. ومت بعد ذلك إجراء مسابقة لقياس مدى 

الفائدة املتحققة، ثم تكرمي الفائزين من املهتدين. 

المشروع التدريبي علمني اإلسالم
)انجازات الفصل الربيعي( كامز داخل الكويت
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كامز داخل الكويت
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مسابقات شهر رمضان 	
بحلول شهر اخلير والبركة، شهر رمضان املبارك، كان للمهتدين نصيب 
التي قدمها معهد كامز وذلك في مسابقات  التحفيزية  من اجلوائز 
هذه  وهدفت  األفرع.  كل  في  أقيمت  والتي  )رمضان(  بشهر  خاصة 
املسابقات إلى ترسيخ املعلومات التي يدرسها املهتدي أو املهتدية من 
خالل طرح أسئلة مرتبطة مبا يدرس في الفصول الدراسية، أو مبا 
سمع من الداعية في خاطرة إميانية قبل اإلفطار، مع توزيع كوبونات 

هدايا للفائزين مباشرة في هذه املسابقات.

كامز داخل الكويت
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ثانيًا: التقييم الشهري للدعاة والدارسين
جتربـــة حتفيزيـــة جديـــدة طبقت فـــي الفصـــل الربيعي للعـــام 2017 
/ 2018، أال وهـــي إجـــراء تقييـــم شـــهري للدعـــاة واملهتديـــن واختيار 

الداعيـــة املميـــز واملهتـــدي املميز في كل فرع بحســـب نتائـــج التقييم 
وتكرميهـــم في حفل شـــهري، فخالل شـــهر مايو مت تقييـــم املهتدين، 
والدعـــاة، وكذلـــك املشـــرفني لتحديـــد املتميزيـــن منهم، وفـــق مناذج 
تقييـــم محـــددة مت تصميمهـــا خصيصـــاً للمشـــروع، وذلـــك لقيـــاس 
أدائهـــم، ونتائجهـــم، والوقوف على ســـبل حتســـني وتطوير املشـــروع 

جوانبه. كافـــة  في 
وقـــد كانت أبرز محـــاور تقييم ) املهتدي ( هي : عـــدد الفصول التي 
يحضرهـــا ، وعـــدد احلصـــص فـــي كل فصـــل ، والتفاعل والنشـــاط 

الدراســـي ، وااللتزام 
بالســـلوك واآلداب ، واملظهـــر العـــام . أمـــا تقييم ) الداعيـــة ( فأبرز 
محـــاوره هـــي : عـــدد الفصـــول املفتتحـــة ، ومتوســـط عـــدد حضور 
الدارســـني ، ونســـبة اجتيـــاز الـــدورات ،وااللتـــزام مبناهـــج اللجنة ، 

واســـتخدام الوســـائل التعليمية .

كامز داخل الكويت
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أمـــا تقييـــم ) املشـــرف( فقد كانت أبرز محـــاوره هي : إدارة وضبط حركة الدورات ، ســـرعة إجناز 
املهـــام ، اجلهـــود املبذولـــة لزيارة عـــدد الدارســـني ، متابعة التـــزام الدعاة باحلضـــور واالنصراف 

وااللتـــزام باملناهج ، والتعاون مـــع إدارة الفرع .
وانطالقـــاً مـــن رؤيـــة معهد ) كامـــز ( فـــي التقييم الذاتـــي ، فقد اشـــتملت التقييمـــات على نقاط 

يحددهـــا ويقييمهـــا مديـــر الفرع ومديـــر الدعوة . 
ثـــم مت حتديـــد موعـــد حفل لتكـــرمي املتميزين مـــن جميع األفرع، ومـــن جميع اللغـــات املوجودة في 
جلنـــة التعريف، بحضور جميع املشـــرفني في األفرع، ورئيس قســـم الفصـــول، ومدير التدريب في 
املعهـــد، حيـــث مت توزيع هدايا نقدية للمميزين من املهتدين واملشـــرفني والدعـــاة، وكذلك مت إقامة 

مأدبـــة إفطار صائم جلميـــع احلضور في أجـــواء طيبة ومباركة.

كامز داخل الكويت
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كامز داخل الكويت
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كامز في مرآة الصحافة واالعالم
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كامز في وسائل التواصل اإلجتماعي
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كامز في وسائل التواصل اإلجتماعي
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كامز في وسائل التواصل اإلجتماعي


