
 

 

  

 المنتدي لتطوير الهوية المؤسسية بالتعاون مع منظمة األسرة العربية

 

 الناجح التخطيط االستراتيجي من خالل الهوية الوطنية قيمة بناء
 

 

 وتعزيز الهوية المؤسسية ورشة عمل التخطيط اإلستراتيجى فى بناء الهوية الوطنية

 تطوير العمل المؤسسي التنموي"منهجية في "

 )للمؤسسات الحكومية والعامة والخاصة والقطاعات اإلقتصادية(

 (2015/  11/  25 – 23 (أيام ثالثة

دولة اإلمارات العربية المتحدة –الشارقة   

EMPOWERING NATIONAL IDENTITY – تمكين الهوية الوطنية 
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 ورشة الوصف 

 .ان كنت مؤسسة حكومية، شبه حكومية، خيرية، عامة، خاصة، تعليمية، دولية، أو إعالمية فهذه الورشة لك 

 بتطوير أوبتعزيز الهوية الوطنية فهذه الورشة لك. اان كنت مهتم 

 ة أو المجتمعية فهذه الورشة لك.ان كنت مهتما بتطوير أوبتعزيز الهوية االقتصادية المجتمعية ألحد القطاعات االقتصادي 

 .ان كنت مهتما بتطوير أوبتعزيز الثقافات العامة أوالخاصة فهذه الورشة لك 

 .ان كنت مهتما بتطوير مدخالت ومخرجات التعليم العالي فهذه الورشة لك 

 .ان كنت مهتما  بتطوير أو بتعزيز هويتك المؤسسية فهذه الورشة لك 

  بتعزيز برامج المسؤولية االجتماعية التي تنسجم مع التوجه اإلستراتيجى لمؤسستك والطموحات ان كنت مهتما بتطوير أو

 المجتمعية واالقتصادية الوطنية فهذه الورشة لك.

  :قيمة العالمة الوطنية

 الهوية الوطنية، تفكر في الوحدة االجتماعية كسب عندما تفكر في •

 الهوية الوطنيةالحكومة، تفكر في و للقيادةالمجتمع  والء كسب عندما تفكر في •

  الهوية الوطنيةفي  والحكومة، تفكرقيادة للبكافة أطيافه  جميع أفراد المجتمع كسب احترام عندما تفكر في •

  الهوية الوطنية، تفكر في االحترام الدولي كسب عندما تفكر في •

 الهوية الوطنيةفي  جتماعي ثقافى، تفكراي نطاق اقتصاد على تنافسية دولية ميزة إكتساب عندما تفكر في •

تطور  أنه يؤدي إلى و القيادة، بما ينسجم مع طموح واألمة الشعب وطموح اهتمام أنها تعكس .أمة تطور أي هي مفتاح الوطنية الهوية

 . العالم بين دوليحتذى به  لتصبح الدولة نموذجا القويتنمية رأس المال البشري و الحضارات

 .والشعب الدولةتقف عليه  كل شيء آخرل المعيار تصبح والمجتمع ككل  لتطوير منصة الوطنية الهوية توفر

 :لبدء تطوير الهوية الوطنية يجب أن تبدأ في النظر في مجمل مكوناتها

 
 . مع ككللتحديد األولويات االجتماعية والمبادئ التوجيهية التي تؤدي إلى تطوير المجت -االجتماعية / اإلنسانية . الهوية 1
لصون وتعزيز القيم األساسية للمجتمع للعيش دوما فى القيم الثقافية المقبولة في المجتمع والتي تجعل المجتمع  -الهوية الثقافية العامة . 2

 .المحلي فريدا من نوعه وفي انسجام تام مع المجتمعات المحيطة به
اإلنسانية نبدأ في تطوير الهوية االقتصادية الوطنية و مختلف  / االجتماعية بعد وضع المبادئ التوجيهية للهوية -الهوية االقتصادية  .3

 .القطاعات االقتصادية المتفرعة منه
بعد تحديد الهوية االقتصادية وخصائصها،   يتم تطوير الثقافة االقتصادية المطلوبة لتتماشى مع المبادئ  –الهوية الثقافية االقتصادية  .4

 مثل متطلبات التعليم ، والمهارات ، والتدريب ، واإلعالم، والتمويل ومختلف فعاليات المجتمع ... الخ –التوجيهية للهوية االقتصادية 
لتركيبة االجتماعية، و االقتصادية، و الثقافية ،   يتم تطوير الهوية القانونية لتطوير و الحفاظ على الهوية بعد تحديد ا –الهوية القانونية  .5

 . الوطنية وأهدافها
وبعد ذلك  يم البدء في تطوير مؤسسات الدولة ومختلف قطاعاتها على أساس تنظيمي ومؤسسى لتطوير وإدارة هذه  -الهوية التنظيمية  .6

 ة الجديدة.الهوية الوطني
لتعزيز قدرات المجتمع بكافة شرائحه على بناء الهوية الوطنية المؤسسية من خالل تطوير وتنفيذ سياسات حكيمة  -. المبادرات الوطنية 7

 .ومرنة لضمان النجاح واستدامة النمو

 
األساسية لضمان نجاح عوامل ، وهى الرة أعالهالمذكواألركان السبعة يع على أساس جمستراتيجية لتطوير الهوية الوطنية تم بناء الخطة اإلي

بانسجام مع بعضها البعض للبناء والمحافظة على هوية وطنية قوية قادرة  بناء الهوية الوطنية التى تعمل فى ظلها هذه األركان السبعة لتعمل 
 .ستراتيجية طويلة األجلعلى تحقيق طموحات كافة شرائح المجتمع وقطاعاته االقتصادية با
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  من أهم ما ستطرحه هذه الورشة
 
  الهوية الوطنية مفهوم مقدمة عن. 1
 القانونية،، والهوية ية قتصاداال الهوية الهوية الثقافية العامة، ية،اإلنسان / يةجتماعاال الهوية  - المؤسسية الوطنية الهوية مكوناتلمقدمة . 2

  الحكومية، والمبادرات الوطنية ./التنظيمية والهوية
  ستراتيجيالتخطيط اإلعمليات مقدمة ل. 3

 . مقدمة لبناء قيمة الهوية المؤسسية.4
  وتعزيز الهوية المؤسسية.  لتطوير الهوية الوطنية ستراتيجيةلخيارات اإلل مقدمة. 4
 .عملال فرق من خالل  النماذج المقدمة علىتطبيقا التدريب العملي . 5

 

  الفوائد التى ستحصل عليها من خالل المشاركة بهذه الورشة

عجلة تطوير جميع الهويات المتفرعة من الهوية الوطنية لكافة  لدفع من هذا البرنامج المعرفة والمهارات المكتسبة االستفادة من كيفية •

 قطاعات الدولة العامة والخاصة.

 بشمولية. الهوية الوطنيةبناء  وكيفية والقيم األساسية رؤية المجتمع تقوية الروابط بين • 

 العمل على تطوير وتسخير أهم القطاعات االقتصادية بما يخدم المصلحة الوطنية. لمساعدتك علىالالزمة  دواتاأل ستمنحك • 

 ومقبول من قبل الجميع.ل منهج واضح مفهوم الخاصة بك من خال الهوية الوطنية كيفية ترسيخ فهم ستساعدك على • 

 يتحقق ما يأتي: ورشة العمل هذه بحلول نهاية يعد هذا البرنامج

  .لديك معروفة أو منظمة، الخاصةمؤسستك ل الهوية الوطنيةستراتيجية العناصر الرئيسية إل جميع تكون قد طبقت سوف • 

 المعرفة استوعبتوستكون قد أولية  استراتيجية خطة إنشاءفكرة  رشةفريق العمل فى الو مجموعة مع تقاسمتتكون قد  سوف • 

  الخاصة بك.على خلق اإلستراتيجية والمهارات الالزمة لتصبح قادرا 

فريقك على مستوى عال من الحرفية والتى سيقدمها  إستراتيجية للهوية الوطنية فريق العمل خالل الورشة بتطوير سوف تقوم مع  •

  التنفيذمنهجية و، واألهداف، للنقاش خالل الورشة والتى ستشمل الخيارات الرئيسية

 عالية العمل بكفاءة ستمكنك منالتقنيات التي جميع األدوات و من خالل تطبيق أسلوب تعلم كل استخدمتتكون قد  سوف • 

 المنظمون

 .بالتعاون مع منظمة األسرة العربيةالمنتدى لتطوير الهوية المؤسسية  من قبل هذه الورشة تنظم 

 دربالم

خبير في تطوير الهوية المؤسسية والنظم االقتصادية  –المنتدى لتطوير الهوية المؤسسية رئيس مجلس إدارة ، مؤسس وبيدس عبدد. 
 المجتمعية.
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 الرسوم
 

 .أيام الثالثعلى مدار  قهوةالاستراحات  وغداء الات جبو وعمل الورشة أيام  الثالثكافة نشاطات تشمل  –للشخص الواحد  دوالر 1350
 

 ملحوظة:
دوالر للشخص الواحد تخصم من قيمة رسوم التسجيل فقط ألعضاء  500بقيمة  منظمة األسرة العربيةمنحة خاصة مقدمة من قبل  .1

 المؤسسات األسرية والنسائية والخيرية.
 أشخاص على األقل. 3ننصح المؤسسات المهتمة بتطوير الدور واآلداء المؤسسي المشاركة بـ  .2
 % لثالث أشخاص أو أكثر من ذات المؤسسة.10هناك خصومات بقيمة  .3

 

 تهدفةالفئات المس
 

 صناع القرار والرؤساء والمدراء العامين ومن ينوب عنهم 

 المدراء التنفيذيون ومدراء التطوير والتخطيط والتسويق واإلعالم 

  اساتذة الجامعات 

 المستشارون  واألخصائيون  والخبراء 
 

 شهادة انجاز
 

 .  شهادة إنجاز عند انتهاء الورشة وسوف يتلقى المشاركون
 

 الموقع
 

 الشارقة، دولة اإلمارات العربية المتحدة. –فندق هيلتون الشارقة 
دوالر( للغرفة المفردة )شاملة الضرائب واإلفطار( للمشاركين الراغبين  165درهم ) 600دوالر( للغرفة المفردة، أو  151درهم ) 550  •

 في اإلقامة الفندقية خالل فترة ورشة العمل.
 
  
 

 جيلتسالللمزيد من المعلومات و
+971 6 556 1444 • +971 56 339 6061 

info@arabfamilyorganization.ae  • info@identitybrandingforum.net 
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 نموذج التسجيل

  "ورشة عمل التخطيط اإلستراتيجى فى بناء الهوية الوطنية وتعزيز الهوية المؤسسية" للتسجيل في 

 ولة اإلمارات العربية المتحدةد – الشارقةمكان االنعقاد:       2015/  11/  25-23 تاريخ االنعقاد: 

  info@arabfamilyorganization.ae  يرجى تعبئة النموذج التالي وإرساله عبر البريد اإللكتروني إلى

 للمزيد من المعلومات.   1444 556 6 971+ أو اإلتصال على

 بيانات المشارك

 ____________الجنسية: ________ سيد ــ آنسة ــ دكتور)ة( ــ ______________الكامل:____________________االسم 

 ___________: ______________________________المؤسسة المسمى الوظيفي: _____________________ اسم 

 ____لبريدي: _________ الدولة: ________العنوان: _____________________ المدينة:________________ الرمز ا

 ___ __الهاتف:_____________________الفاكس: ____________________الهاتف المتنقل: __________________

 ____________________________: _الموقع اإللكتروني البريد اإللكتروني:_______________________________

 )يجب أن يتم استالم الدفعة مع هذا النموذج(   إجراءات الدفع

 

  __  أخرى __ المجلة __ الدليل __ المعرض __ المؤتمر  :أجل من الدفع
 

 يمكن دفع الرسوم عن طريق:  __________________________ يرجى تحديد المبلغ:

 .ا نقد الدفع .1

 تحويل بنكي أو إيداع مباشر في حساب: .2
 

 األسرة العربيةمنظمة اسم المستفيد: 

 مصرف الشارقة االسالمياسم البنك: 

 0030387400005  :رقم الحساب

  IBAN :AE080410000030387400005  رقم الحساب الدولي

 

 لتأكيد استالمنا لدفعتك، يجب أن يتم إرسال نسخة عن قسيمة تحويل المبلغ أو اإليداع المباشر عبر البريد اإللكتروني إلى*

info@arabfamilyorganization.ae 

 للحجز في الفندق والحصول على الخصم:

Your web page address is: http://www.hilton.com/en/hi/groups/personalized/S/SHJHSHI-GAFOA-20151116/index.jhtml?WT.mc_id=POG 
Group Name:   Arab Family Organization Training November 2015 
Group Code:  GAFOA 

 سياسة اإللغاء

 المدفوعة. الرسوم كافة تعاد الورشة تاريخ بداية من يوم 30 قبل التسجيل طلب إلغاء حال في 

 المدفوعة. الرسوم قيمة من ٪ 50 تعاد الورشة بداية تاريخ من  يوم  20 خالل التسجيل طلب إلغاء حال في 

 يمكن إستبدال إسم المشارك( .ترد ال المدفوعة الرسوم ، الورشة بداية يوم من 10أقل من  قبل اإللغاء حال في( 

 

______________________________            / ____ / _________ 

             التاريخ              توقيع المسجل                  
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