
 

 
 

 

 التجربــة الماليزيـــة
  في تحقيق األداء المتميز والنجاح االستراتيجي للمنظمات
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  الهدف العام للبرنامج:
حقيق األداء تتعزيز مفهوم الجودة و االطالع على التجارب الدولة الماليزية العلمية والعملية في على النشاط  يقوم هذا
لى وتنمية القيادات المميز  ية الحديثة ظم اإلدار بناء النجاحات للنوتصحيح المسار والنجاح االستراتيجي للمنظمات ، وا 

  .وتطبيقاتها
 

 أهمية النشاط للمتدربين:
 .تطور التجربة التنموية الماليزية على االطالع -
 صناعة النجاحات التنموية في ماليزيا. على التعرف -

 في المؤسسات الماليزية. أسباب النجاح وعوامل القوةاالطالع على  -
 في المؤسسات الماليزية. االستراتيجي إلدارة الموارد البشريةدور الالتعرف على  -
 ا.في المؤسسات المتعلمة ذاتي تنمية القياداتاالطالع على كيفية  -
 .التغيير في النموذج الماليزي ودوره في التنمية الشاملةاالطالع على منهجية  -
 



 
 

 

 
 

 منهجية التدريب:
رش والمدرب ما بالل و  على التفاعل والمشاااااااركة وتبادل الببرات بيا المشاااااااركيا تقوم منهجية هذا النشاااااااط

اليومية وذلك باسااااااااااتبدام نماذج وأدوات تجعل التدريب عملية والمناقشااااااااااات واساااااااااالوب الحوار العمل التدريبية 
ملية التجارب الدولة الماليزية العلمية والعفي نهاية البرنامج على مطلعا ملما و مكتملة ، بحيث يكوا المتدرب 

وتصااااااااااااحين المسااااااااااااار والنجاح االسااااااااااااتراتيجي وتنمية القيادات تحقيق األداء المميز تعزيز مفهوم الجودة و في 
 .للمنظمات

 

 :لمن هذا النشاط
 .مجالس اإلدارةوأعضاء رؤساء  -
 رؤساء وعمداء الجامعات والكليات. -
 .لمدراء العاميياا -
 ا.المدراء التنفيذيي -
  م.ومساعدي المدير العا نواب -
  ي.مدراء التبطيط االستراتيج -
  .الدراسات والبحوثالمشاريع و مدراء  -
 مدراء الموارد البشرية والتدريب. -
 .واإلشرافية األبصائيوا ذوي المسئوليات في اإلدارات التنفيذية -
 
 : محاور الرئيسية للنشاطال
 

 :البدايات والتطويرفي التنمية: ة ماليزي* النجاحات واإلنجازات ال
 .البدايات والتطور التاريبي واإلطار اإلستراتيجي -
 التوجهات الكبرى للسياسة التنموية الماليزية. -
 .تطور التجربة التنموية الماليزية -
 صناعة النجاحات التنموية في ماليزيا. -

  



 
 
 

 

 :المستقبلية واإلطار اإلستراتيجي لرؤيةا تجربة ماليزيا في التنمية:* 
 .فهم أسباب النجاح وعوامل القوةالظرف المحيطة و  -
 .نجازات بعد ثورة التنميةالنجاحات واال -
 .االستراتيجي إلدارة الموارد البشريةدور تفعيل وتعزيز  -
 .في المؤسسات تنمية القياداتو  الجودةتعزيز  -

 

دارة المعرفة تجربة ماليزيا في التنمية: *  :المنظمة المتعلمة ذاتيًا وا 
 .المؤسسة المتعلمة ذاتيا -
 والتعليمية. بناء الكفاءات القيادية -
 التوجه االلكتروني في تطوير النظم اإلدارية في المنظمات. -
 ا.في المؤسسات المتعلمة ذاتي تعزيز الجودة ما بالل تنمية القيادات -
 .قيادة التغيير في النموذج الماليزي ودوره في التنمية الشاملة -

 

 الزيارات الميدانية:* 
 :IIUMزيارة الجامعة اإلسالمية العالمية في ماليزيا  -1

 Balance Score Cardبطاقات األداء المتوازن في تطبيق  سالميةاإلالعالمية على تجربة الجامعة ع طالاالسيتم 
 حيث تعتبر الجامعة األولى على مستوى آسيا والثالثة على مستوى العالم في تطبيق هذا النظام.

 

 المدينة االقتصادية )بتروجايا(: -2
وقد صممتها الحكومة الماليزية لتكون يارة المدينة االقتصادية واالطالع على مؤسساتها ومعالمهــــــــــا المعمارية ، ز 

 .العاصمة اإلدارية لها
 

 :نشاطبيانات ال
 .2222مارس  22 – 22 تاريخ االنعقاد:

 .فندق كراند ميلينيوم كوااللمبور ، ماليزيا االنعقاد:مكان 
 .دوالر أمريكي( 2572) التكلفة المالية للشخص:

 ، الشهادة المهنية ، الكوفي بريك ، وجبة الغداء(.)شاملة: رسوم النشاط ، المادة العلمية 
(. أو مراسلتنا على االيميل:  965 +-75951775يرجى االتصال على الهاتف المباشر ) * لمزيد من االستفسار:

focus.net-info@human  عبر موقعنا االلكتروني:  ، أوfocus.net-www.human 

mailto:info@human-focus.net
http://www.human-focus.net/

