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كلمة رئي�س املجمع

اأرحب بكم يف املجمع العربي للإدارة �املعرفة.

�اأ�د اأن اأ�سكركم على ما اأظهرمتوه من الهتمام امل�ستمر مببادرتنا هذه. �اإنني اأ�سعر 
اإلى  فكرة  من  املجمع  مفهوم  برتجمة  اإياها  منحتموين  التي  الثقة  بهذه  كبري  باعتزاز 
التحدي  قدر  على  اأكون  باأن  التزامي  لكم  اأ�ؤكد  �هنا  املجتمع.  بخدمة  هادف  جتمع 

الب�سيط �الكبري بالوقت ذاته. 

اإنه حتٍد ب�سيط لأن جناحنا �سيقا�س من خلل الر�سا الذي مننحه لعملئنا �الثقة التي 
الرعاية  الآخرين على م�سداقيتنا من خلل  ��سيحكم  �سركا�ؤنا جتاهنا.  بها  �سي�سعر 
�الدعم اللذين حتظى بهما ن�ساطات املجمع �براجمه من ال�سركاء يف القطاعني العام 

�اخلا�س. 

�يف املقابل فاإن هذا التحدي املتمثل يف اإ�سفاء املنزلة الرفيعة �امل�سداقية على املجمع ل ميكن مواجهته اإل من خلل 
تنفيذ اأعمال مدر��سة �تت�سف باملهنية العالية �بعد النظر. 

��سيكون هدف املجمع خلل ال�سنوات القادمة، العمل املنظم نحو بناء طاقاتنا املهنية �قدرتنا على التدخل يف النواحي 
امل�ستهدفة �اجتذاب ال�سركاء اجلادين مل�ساركتنا �تعزيز ت�سورنا لهذه ال�سراكات ذات املنافع املتبادلة بني خمتلف الأقطار 

العربية. 

اإن الر�ؤيا التي اأرغب يف م�ساركتها معكم هو اأن ن�سع بناء الطاقات الب�سرية يف �سميم اأي عمل يقوم به املجمع باعتباره 
املحرك الفعلي نحو حت�سني كفاءة امل�سر�عات العربية �ت�سجيع اأ�سحاب ر�ؤ��س الأموال ال�ستثمارية العرب باأن يعترب�ا 

هذه امل�سر�عات �سركاء ميكن العتماد عليهم. 

�ب�سفتي رئي�سا للمجمع، اأخذت على عاتقي التزاما باأن اأي�سر �اأ�ظف اأي م�ساهمات لتطوير هذا التوجه �فقا لتوقعاتكم 
اأداة موؤثرة ُيعّول عليها يف ن�سوء �سراكات قوية  اأ�سكركم مقدما على دعمكم الفعال �الذي ي�سكل  اأن  �طموحاتكم، �اأ�د 

�طويلة الأمد بيننا. 

�لكم حتياتي،

الرئي�س 
�سعادة الدكتور طالل اأبوغزاله
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املجمع يف �سطور
تاأ�س�س املجمع العربي للإدارة �املعرفة يف عام 1989 يف نيويورك- الوليات املتحدة مببادرة من الدكتور طلل اأبوغزاله � 
مت ت�سجيله ر�سميا يف عّمان-الأردن عام 1990 حتت ا�سم “املجمع العربي للإدارة”. �يقدم املجمع خدماته املهنية املميزة 

من خلل ممثليه املنت�سرين يف 20 دولة عربية بالإ�ضافة اإلى مكاتب الإرتباط يف عدد من دول العامل.

من  العديد  �ي�سم  اأبوغزاله  الدكتور  برئا�سة  اأمناء  جمل�س  �خططه  براجمه  ي�سع  ربحية  غري  مهنية  هيئة  �املجمع 
الى  �ي�سعى  العربي  الإقليمي  بالبعد  املجمع  �املعرفة. �يحظى  الإدارة  �ستى جمالت  العربية يف  ال�سخ�سيات �اخلربات 
تعزيز التوا�سل �تبادل اخلربات يف جمالت الإدارة �املعرفة على امل�ستويني الفردي �املوؤ�س�سي من خلل املوؤمترات ��ر�س 

العمل �الربامج املهنية املتخ�س�سة �التي توجت بربنامج »مدير اجلودة املتخ�س�س«  � »ال�سهادة املتقدمة يف القيادة«.

الر�ؤية
الريادة يف تنظيم �توجيه �حتفيز �تطوير الطاقات الب�سرية �املوؤ�س�سية العربية ��سول اإلى جمتمع املعرفة العربي.

املهمة
تعميق التوا�سل املعريف �تبادل اخلربات �املعارف �املهارات يف حقول املعرفة �الإدارة بني الأفراد �املوؤ�س�سات يف العامل 
اأمام هوؤلء الأفراد �تلك  العربي من خلل تنفيذ حزمة من الربامج �الفعاليات املتخ�س�سة التي تفتح الآفاق الد�لية 

املوؤ�س�سات نحو التطور �التقدم املعريف �الإداري �التقني.

الأهداف
• تقدمي تدريب �تعليم يتميزان باجلودة العالية �يلبيان حاجات عملئنا �موظفيهم.	
• تطوير �تعزيز الأبحاث التي تتمتع مب�ستويات امتياز معرتف بها.	
• ر�سم ال�سيا�سات �املمار�سات �سمن جمالت اخلربة التي �قع اختيارنا عليها.	
• الإ�سهام الفعال يف اقت�ساديات العامل العربي.	
• تو�سيع النطاق الد�يل للمجمع �اإذاعة �سهرته.	
• تطوير املجمع من خلل النمو �التحالفات الإ�سرتاتيجية مع املوؤ�س�سات الد�لية ذات ال�سمعة اجليدة.	
• الرتكيز على جميع املفاهيم الإدارية التي ُترِبز د�ر املدير يف املوؤ�س�سة خا�سة يف العامل العربي من اأجل ال�ستغلل 	

الأمثل للموارد.
• تطوير املهارات الإدارية لأع�ساء املجمع �تو�سيح د�رهم يف عملية التنمية الإدارية.	

املجمع يف الهيئات العربية �الد�لية
املجمع ع�سو يف عدد من املنظمات �الهيئات العربية �الد�لية املتخ�س�سة يف جمالت الإدارة �املعرفة كالآتي:

• 	)Chartered Quality Institute, CQI( معهد اجلودة القانوين الربيطاين
• 	)ISO TC 176( جلنة الآيز� الفنية 176 للمقايي�س �املوا�سفات العاملية
• 	)ICANN At-Large Structure(  سركة الإنرتنت املعنية بالأ�سماء �الأرقام املخ�س�سة�
• 	)The Arab Information Club, ARABCIN( النادي العربي للمعلومات
• 	)AROQA( املنظمة العربية ل�سمان اجلودة يف التعليم
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الع�سوية
يحظى اأع�ساء املجمع العربي للإدارة �املعرفة ) اأفراد �موؤ�س�سات ( بالمتيازات التالية: 

• اخل�سومات:	
يوفر املجمع خ�سومات ت�سجيعية على اأ�سعار الربامج املهنية �الد�رات التدريبية �املطبوعات املهنية.

• مركز املعلومات:	
يت�سمن مركز املعلومات اخلا�س باملجمع العربي للإدارة �املعرفة كمية كبرية من املواد التعليمية �التدريبية �املقالت 

املهنية �الن�سرات اخلا�سة.
• ق�سم اأع�ساء املجمع:	

توفر قاعدة بيانات املجمع اإمكانية اإن�ساء ملفات خا�سة باأع�ساء املجمع، حيث باإمكان الع�سو اإن�ساء امللف اخلا�س به 
ليتفاعل �يت�سل مع الأع�ساء الآخرين �الذين يتبادلون الهتمامات �املعلومات يف جمالت الإدارة �اجلودة �املعرفة.

• مركز التوظيف:	
يوفر مركز التوظيف اخلا�س باملجمع �بالتعا�ن مع �سركة طلل اأبوغزاله للتوظيف لأع�ساء املجمع العربي للإدارة 
�املوؤهلت  الباحثني عن اخلربات  العمل  اأ�سحاب  قبل  �املتوفرة من  املتاحة  الوظائف  البحث عن  اإمكانية  �املعرفة 

العربية.
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الربامج املهنية املعتمدة من معهد القيادة �الإدارة الربيطاين
Institute of Leadership and Management, ILM

• 	PROFESSIONAL QUALITY MANAGER برنامج مدير اجلودة املتخ�س�س

برنامج مدير اجلودة املتخ�س�س هو برنامج مهني تاأهيلي يهدف اإلى تز�يد امل�ساركني فيه باملعرفة �املهارات ال�سر�رية 
للقيام مبمار�سات جودة فعالة يف نطاقي اجلودة ��سبط اجلودة. 

 Institute of Leadership and Management( الربنامج معتمد من املعهد الد�يل للقيادة �الإدارة الربيطاين
.)ILM

اأهداف الربنامج
• اك�ساب امل�ساركني املهارات اللزمة لتحليل م�ساكل اجلودة �تنفيذ ا�سرتاتيجيات حللها.	
• ت�سجيع امل�ساركني لرت�يج ثقافة اجلودة �سمن الثقافة التنظيمية ملوؤ�س�ساتهم.	
• تعزيز قدراتهم يف تطوير �تعزيز الأبحاث �التطبيقات يف جمال مبادئ �ممار�سات اإدارة اجلودة	
• م�ساعدة الفراد على النجاح يف حياتهم من خلل منحهم موؤهًل معرتف به يعزز قدراتهم املهنية.	

اللغة:
الإجنليزية/ العربية

الت�سجيل 
ميكن للراغبني باجللو�س لمتحانات برنامج مدير اجلودة املتخ�س�س تعبئة منوذج الت�سجيل املوجود على موقع املجمع 

بالإ�سافة اإلى �ثائق الت�سجيل املطلوبة.

مواعيد المتحانات
• �ضباط	
• حزيران	
• اأيلول	

املوؤهالت املطلوبة
يجب اأن يكون املتقدم للمتحان حا�سًل على درجة البكالويو�س �باإمكان احلا�سلني على هذه الدرجة يف كافة املجالت 

الت�سجيل للمتحان.

متطلبات الت�سجيل
• �سورة �سخ�سية	
• �سورة عن ال�سهادات الأكادميية	
• �سورة عن �سهادات اخلربة	
• ع�سويات مهنية اإن �جدت	

ر�سوم المتحان
400 د�لر اأمريكي
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دفع الر�سوم
ميكن للم�سارك دفع ر�سوم المتحان باختيار اإحدى الطرق التالية:

• حوالة بنكية الى احل�ساب التايل: 	
املجمع العربي للإدارة �املعرفة

البنك الأهلي الأردين- ال�سمي�ساين
رقم احل�ساب: . )152727 - 02(

• اإر�سال �سيك با�سم املجمع العربي للإدارة �املعرفة	

الأطر املعرفية للربنامج
اأد�ات اإدارة اجلودة ال�ساملةاأ�سا�سيات اإدارة اجلودة

• املنظمة: التعريف �الغر�س �فكرة النظام املفتوح.	
• مبادئ الإدارة.	
• الهيكل التنظيمي �الت�سميم.	
• التوظيف �تقييم الأداء.	
• نظام اجلودة.	
• مناذج اجلودة.	

• خ�سائ�س اجلودة.	
• اأد�ات اإدارة اجلودة ال�ساملة.	
• مداخل الإدارة العملية.	
• اأد�ات الإدارة �التخطيط.	
• القيا�س: التقييم �املقايي�س.	
• ال�سدق �الثبات.	
• التقييم النوعي.	
• حتليل �ا�ستعمال نتائج امل�سموحات.	
• 	.)Six Sigma( نظرية احليود ال�سدا�سي
• املقارنة املرجعية: داخليًا �خارجيًا.	

التخطيط ال�سرتاتيجي يف اإدارة اجلودةاملفاهيم الأ�سا�سية للقيادة �اإدارة الأفراد
• التطوير التنظيمي.	
• الثقافة التنظيمية.	
• القيادة التنظيمية.	
• اأ�ساليب اإدارة التغيري التنظيمي.	
• اإدارة املعوقات.	
• نظريات الدافعية.	
• حل النزاعات.	
• التمكني.	
• اإدارة الفرق.	

• ن�ساطات التخطيط ال�سرتاتيجي.	
• التحليل البيئي.	
• التقييم �التخطيط ال�سرتاتيجي.	
• النت�سار �التطبيق.	

الرتكيز على العمالء للتميز يف الأعمالبناء القدرات �التدريب )درا�سة ذاتية(
• تقييم الحتياجات التدريبية.	
• اأ�سا�سيات بناء الفريق.	
• كيف تتعامل مع متطلبات التدريب.	
• حتليل متطلبات التدريب.	
• املفاهيم اخلاطئة حول التدريب.	
• اأ�ساليب التدريب.	
• تقييم التدريب �النتائج.	
• م�ستويات كريك باتريك الأربعة حول تقييم التدريب.	
• اإر�سادات لتقييم فعالية التدريب.	
• اإدارة اجلودة ال�ساملة –التدريب � تطوير املوارد الب�سرية.	

• الزبائن الداخليون )العاملون(.	
• الزبائن اخلارجيون.	
• جتزئة ال�سوق.	
• اإدارة علقات الزبائن �اللتزام.	
• حت�سني خدمة الزبائن �تقوية �لئهم �الحتفاظ بهم.	
• اإدارة حمفظة الزبائن.	

اإدارة �سل�سلة التز�يد
• اختيار املز�د.	
• متطلبات املنظمة من املز�د.	
• تقييم اأداء املز�د.	
• ا�سرتاتيجيات حت�سني اأداء املز�د.	
• تاأهيل املز�د.	
• ال�سراكة مع املز�دين.	
• الإدارة اللوج�ستية �اإدارة الإمداد �التز�يد.	
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الد�رات التدريبية للربنامج
يعقد املجمع العربي للإدارة �املعرفة د�رة تدريبية )ما يعادل 60 �ساعة تدريبية( حت�سريية لمتحان الربنامج ، �ت�ساعد 

امل�سارك على اجتياز امتحان الربنامج.

موا�سفات المتحان
يعقد المتحان باللغتني العربية �الإجنليزية �ذلك ح�سب رغبة امل�سرتك، �يق�سم اإلى اختيار من متعدد �اأ�سئلة حتليلية.

عالمات المتحان
احلد الأدنى للنجاح يف كل جل�سة من جل�سات المتحان هي%65.

نتائج المتحان
يح�سل الطلبة املتقدمني على نتائجهم بعد �سهر من تقدمي المتحان، �يقوم املجمع بار�سال النتائج الى الربيد اللكرت�ين 

اخلا�س بكل طالب.

اإعادة اجللو�س لالمتحان 
يف حال عدم اجتيازك لأحد جل�سات المتحان يتوجب عليك اعادة اجللو�س لهذا المتحان خلل موعد المتحان القادم.

ر�سوم الإعادة: 100 د�لر اأمريكي لكل جل�سة.

ا�ستالم �سهادة الربنامج 
تعر�س  حال  يف  اأق�سى،  كحد  المتحان  نتائج  اعلن  تاريخ  من  �سهر  غ�سون  يف  العتماد  �سهادة  بت�سليم  املجمع  يقوم 
ال�سهادة الى التلف اأ� ال�سياع فيمكن مرا�سلة املجمع على الربيد الإلكرت�ين للح�سول على ر�سالة تفيد بح�سولك على 

�سهادة العتماد.
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• 	ADVANCED CERTIFICATE IN LEADERSHIP ال�سهادة املتقدمة يف القيادة
برنامج »ال�سهادة املتقدمة يف القيادة« هو برنامج تاأهيلي يهدف اإلى تز�يد امل�ساركني فيه باملعرفة �املهارات ال�سر�رية 
املتعلقة بالقيادة يف املنظمة �الثقافة التنظيمية، �الطرق التي ميكن تطبيقها لقيادة التغيري التنظيمي، بالإ�سافة اإلى 
حتديد �معاجلة املعوقات، �حتديد تقنيات حت�سني الدافعية للموظفني، �تعريف امل�سارك باغرا�س �حواجز عملية 

التمكني يف املوؤ�س�سة، �فهم ا�ساليب ال�ستجابة �معاجلة ال�سراع فيها. 

 Institute of Leadership and( �الإدارة  للقيادة  الد�يل  املعهد  من  معتمد  الربنامج 
.)Management ILM

الأطر املعرفية

القيادة �اإدارة � حتفيز العاملنيمهارات التعامل �الت�سال مع الر�ؤ�ساء �املر�ؤ��سنيتقييم الذات لدى املدراء 

اإدارة املعرفةالإدارة بالأهداف �الإدارة بالنتائجتقييم اأداء العاملني

التدريب لتح�سني الأداءالتمكني �التفوي�س الفعال

ر�سوم الربنامج: 300 دينار اأردين

النتائج املعرفية

حتديد اأد�ار كل م�ستوى من م�ستويات الإدارة يف املوؤ�س�سة��سف بع�س الق�سايا التي تدفع القيادة التنظيمية

فهم د�ر �كيل التغيريالقدرة على حتديد الثقافة التنظيمية

معرفة كيفية حتديد �معاجلة املعوقات��سف العديد من الطرق التي ميكن تطبيقها لقيادة التغيري التنظيمي

التعرف على اأغرا�س �احلواجز للتمكني يف املوؤ�س�سةحتديد التقنيات لتح�سني الدافع للموظفني

التعرف على احلواجز  اأمام الأداء التنظيمي، �كيف ميكن معاجلتهافهم الأ�ساليب خمتلفة لل�ستجابة لل�سراع

الإطار الزمني:
20�ساعة تدريبية

اللغة:
الإجنليزية/ العربية

دفع الر�سوم
ميكن للم�سارك دفع ر�سوم المتحان باختيار اإحدى الطرق التالية:

• حوالة بنكية الى احل�ساب التايل: 	
املجمع العربي للإدارة �املعرفة

البنك الأهلي الأردين- ال�سمي�ساين
رقم احل�ساب: . )152727 - 02(

• اإر�سال �سيك با�سم املجمع العربي للإدارة �املعرفة	
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• 	ISTO �امتحان موا�سفات الآيز

خلفية عامة
ت�ساعد امتحانات منظمة التقيي�س الد�لية املهنيني على فهم اختبارات �سل�سلة اأيز� الد�لية 9000:2000 �14000: 2004 

� اكت�ساب موؤهلت اإ�سافية توؤكد على امل�ستوى املهني يف جمال الآيز� للم�ساركني من الأفراد �املوؤ�س�سات. 

مواعيد المتحانات )�سنوياً(

26 اأيار24 اآذار27 كانون ثاين

17 ت�سرين ثاين15 اأيلول14 متوز

لغة المتحان:
اللغة الجنليزية 

ر�سوم المتحان:
400 د�لر اأمريكي

ال�سهادة:
يح�سل املتقدمون الذين يجتاز�ن المتحان على �سهادة اجناز معتمدة من منظمة التقيي�س الد�لية ت�سري اإلى ا�ستيعابهم 

�فهمهم ل�سل�سة معايري اأيز�. 

   www.isto.ch ملزيد من املعلومات يرجى ت�سفح موقع الإمتحان
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• الد�رات التدريبية	
يعمل املجمع على تنفيذ �سل�سلة من الد�رات التدريبية امل�سممة �املوجهة للمهنيني الذين ي�سعون لتعزيز خرباتهم 
�مهاراتهم يف جمال الإدارة �اجلودة با�ستخدام اأحدث طرق التعليم �اي�سال املعلومات. كما يعمل املجمع على ت�سميم 
د�رات تعاقدية ح�سب الإحتياجات التدريبية لل�سركات �املوؤ�س�سات �ت�سميم املواد التدريبية �منهجية التدريب مبا 

يلبي احتياجات هذه املجموعات.

الد�رات التدريبية

املوارد الب�سرية �التدريب

• التقييم �التحليل الوظيفي	
• تدريب املدربني	
• اإدارة املوارد الب�سرية	
• بناء القدرات �التدريب	

اجلودة

• مبادئ اإدارة اجلودة 	
• اأد�ات اإدارة اجلودة ال�ساملة	
• بطاقات الأداء املتوازن	
• احليود ال�سدا�سي	

د�رات اإدارية

• املفاهيم الأ�سا�سية للقيادة �اإدارة الأفراد	
• التخطيط ال�سرتاتيجي يف اإدارة اجلودة	
• املهارات الإدارية للمدراء اجلدد	
• �سبكات الأعمال �اإدارة الوقت	
• ا�سرتاتيجيات اإدارة الأداء بني الت�سميم �التنفيذ	
• اإدارة �سل�سة التز�يد	
• ت�سميم العمليات �حت�سني الأداء	

الت�سويق

• قيا�س ر�سى العملء �اتخاذ القرارات	
• متيز اخلدمة	
• ا�سرتاتيجيات الت�سويق �التخطيط	
• الرتكيز على العملء للتميز يف الأعمال	
• اإدارة املبيعات	
• مهارات البيع �البحث الت�سويقي	
• مهارات موظفي الإ�ستقبال	
• خدمة العملء �اإدارة ال�سكا�ي	
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• الإ�سدارات:	
               

دليل د�ائر الأعمال اإلى النظام التجاري العاملي 
هذا الكتاب �سدر يف الوقت الذي تتزايد فيه عوملة التجارة العاملية اأكرث فاأكرث �يزداد معها تدقيق القواعد التي حتكم 
النظام التجاري العاملي، �هذه الطبعة الثانية من الدليل التي حتمل عنوان الكتاب �تاأتي ا�ستجابة لطلبات �اقرتاحات 
��سلت من خمتلف امل�ستفيدين من الطبعة الأ�لى. �هو دليل �سديق للم�ستفيد منه �يوؤكد على جوانب مهمة للعاملني يف 

التجارة اخلارجية اأ� املهتمني بها.

معجم اأبو غزاله للمحا�سبة �الأعمال
هذا املعجم من الإ�سدارات اجلديدة. �يتميز ب�سمولية ميكنها اأن تلبي حاجات املهنيني من: املحا�سبني، مدققي احل�سابات، 
امل�سارف، رجال الأعمال، ال�سركات، �سائر امل�ستغلني يف ميادين القت�ساد �القانون �الد�لة. ف�سل عن كونه عونا لطلبة 

اجلامعات �الكليات �املعاهد �الدرا�سات العليا، �مرجعا اأ�سا�سيا لهم يف درا�ستهم �عملهم.

الد�لية  املهنية  �اللجان  الهيئات  ال�سادرة عن  املحا�سبية  امل�سطلحات  ت�سمل  األف م�سطلح  اثنا ع�سر  املعجم  �يت�سمن 
من  �املعرفة  املعلومات  ثورة  اأدخلته  �ما  �الإنرتنت  احلا�سوب  اأجهزة  يف  امل�ستخدمة  �تلك  التجارية.  �امل�سطلحات 

م�سطلحات جديدة.
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معلومات الإت�سال

املجمع العربي لالإدارة �املعرفة
هاتف: 0096265100900
فاك�س: 0096265100901

akms@akms.org:بريد الكرت�ين
www.akms.org :موقع الكرت�ين


