
إعداد قادة المســتقبل في صناعة 
األســمدة في الوطن العرب

أوال: نظــرة عامة عن البرنامج

ثانيا:أهداف البرنامج

الـــدورة التدريبيـــة لعام  2023

   إن تولي المناصب العليا في المؤســات الناجحة يأتي مع ضرورة إتقان المهارات األساســية المطلوبة واإللمام 
بممارســات إدارة األعمال والمعرفة الجيدة بها ،  وفي مبادرة من مجموعة التدريب والتأهيل باألمانة العامة 

لإلتحاد العربي لألســمدة وبالتعاون مع شــركة البوتاس العربية لتعزيز وبناء قدرات العاملين في قطاع األســمدة 
وتطوير المهارات تم إعداد برنامج متخصص للتعريف بأحدث تقنيات اإلدارة التي تســتخدمها المنظمات الناجحة ، 
فهذا البرنامج يهدف إلى تزويد المشــاركين باســتراتيجيات قوية وتقنيات حديثة مصممة لتحســين األداء التنظيمي 

للشركات.

الهدف الرئيســي لورشــة التدريب هو تعزيز بناء القدرات لقادة المســتقبل في صناعة األســمدة بالوطن العربي 
وتطويــر المهــارات وزيادة المعرفة فيما يلي:

تطوير الموارد البشــرية والتخطيط  
التخطيط االســتراتيجي وإدارة المشاريع  

مهــارات التفاوض والعرض المقنع   
التعامــل مــع الصراعات وإدارة التوتر في العمل  

إدارة سلســلة التوريد  المبيعات والخدمات اللوجســتية و الصفقات الفورية والعقود وطرق الشــحن  
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ثالثا : المســتهدفين لحضور البرنامج

رابعــا : لغة البرنامج

خامســا : مدة البرنامج

إعداد قادة المســتقبل في صناعة 
األســمدة في الوطن العرب

الـــدورة التدريبيـــة لعام  2023

هذه الدورة تستهدف المستوى الوظيفي المتوسط إلى األعلى والذين يمارسون دوًرا إدارًيا باإلضافة إلى 
الموظفين الشباب ذوي اإلمكانات الماهرة والمتميزة.

العــرض والوثائــق المقدمــة والتمارين باللغة اإلنجليزية .  •
إعــداد البرنامج باللغة العربية.  •

ثالثة ايام بدوام كامل خالل الفترة 10-2023/01/12, من الســاعة 08:00 إلى 15:00    •

1700 دوالر للمشارك   -



برنامـج الورشة- مملكة البحرين

Move to the GPIC club & Coffee Break

Opening 

• Performance Management
• Compensation and Benefits
• Competencies Management
• Career Path and Succession Planning
• Workforce Planning and Utilization

Developing Body

Day 1: Tuesday, 10 January, 2023

Day 2: Wednesday, 11 January, 2023

Course Title HR development and planning

Course Title Negotiation skills and persuasive presentation  

Course Title Strategic planning and projects management

07:30 

Move to the GPIC club & Coffee Break07:30 

08:00 – 08:15

Coffee Break11:15 – 11:45

Coffee Break11:00 – 11:30

Lunch15:00

Lunch15:00

08:15 – 11:15

• Negotiations Preparation
• Carrying Out Negotiations
• Presentation Content Development
• Presentation Content Delivery 
• Stakeholders’ Impact and Influence
• Logical Thinking and Structuring
• Document Storyboarding and Minto’s Pyramid

08:00 – 11:00

Course Title Dealing with conflict & Managing stress at work

• Identifying conflict
• Managing conflict
• Conflict management tips and techniques
• Identifying stressful situations
• Stress management framework
• Recovering from stress

11:30 – 15:00

• Vision, Mission, Values Development
• Strategic Pillars, Themes and Objectives Definition
• Initiatives’ identification and roadmap development
• KPIs Development and Cascade
• Portfolio, Program and Projects Management Planning & Execution
• Monitoring and Reporting and Resources Management
• Stakeholders and Communications Management

11:45 – 15:00
Developing Body

Developing BodyDeveloping Body

Developing Body

 10 - 12 يناير 2023



Move to the GPIC club & Coffee Break

• Types of Sales & Incoterms
• Introduction to sales contracts and its essential articles
• Overview of shipping and logistics role and responsibilities 
• Introduction to shipping contracts and its essential articles
• Introduction to Shipping Documents
• Overview of laytime calculations

Developing Body

Day 3: Thursday, 12 January, 2023

Course Title Supply Chain Management: Sales and logistics: 
spot, and contract deals, shipping methods

Site Visit to GPIC Company

07:30 

Coffee Break11:00 – 11:30

Lunch15:00

08:00 – 11:00

11:30 – 15:00

برنامـج الورشة- مملكة البحرين
 10 - 12 يناير 2023



https://www.marriott.com/events/start.mi?id=1668664351286&key=GRP

https://www.marriott.com/events/start.mi?id=1668664351286&key=GRP



