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   "SAFEER" Program Overview

“SAFEER” is a comprehensive development program which is specially designed to develop the 
national capacity. As we believe that developing and investing in the national human capital is a 
principle element and a cornerstone of the progress and development of the country; which 
helps in achieving the desired goals and translate the vision into reality. 

The program has two development tracks for the national ambassadors; those who are “Tomor-
row’s Pioneers” fresh graduated / entry level staff, and “Today’s Leaders” the current and newly 
hired managers, executives and leaders.

Both development tracks have two unique and flexible paths, the “The Core Path” is a founda-
tion ground for both development tracks “Tomorrow’s Pioneers” and “Today’s Leaders”, which 
aims to assist the young people in acquiring the national identity and increase the awareness of 
the national vision. The track works on developing their skills and characteristics that will lead 
them to become personally successful, and actively engaged and productive citizens using the 
ultimate levels of creativity and innovation. 

The “The Excellence Path” which consists of two different development tracks, “Tomorrow’s 
Pioneers” development track aims to develop their communication skills, help them to be an 
effective team members among their teams and acquire the time management skills. moreover, 
improve their customer interactions and enhance their customer service strategy. On the other 
hand, “The Excellence Path” emphasis on developing the strategic planning, thinking skills, lead-
ership and coaching skills for “Today’s Leaders”.
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“SAFEER” Program development tracks’ Phases

Tomorrow’s Pioneers
(Fresh Grads/Entry Level Staff )

Today’s Leaders 
(Current & Newly managers, Executives & Leaders)

The Core Path

Learning Phase

Acquiring the
National Identity

The Excellence Path

Project Measurements and Reporting

“SAFEER” Closing Ceremony

Tomorrow’s Pioneers
(Fresh Grads/Entry Level Staff )

Today’s Leaders 
(Current & Newly managers, Executives & Leaders)

Zigzag Land: The Land
of Creativity and Innovation

Unleash your Potential 

Learning Phase

Communicating
for Impact

Driving
Performance

Customer
Centricity

Learning Phase

Leadership
Inside- Out

Code 8.0
The Cutting-Edge
Coaching Pattern

The Compass

Modular-based Assignment 

Application Phase

Follow-Up & Coaching PhaseFollow-Up & Coaching Phase

Modular-based Assignment 

Application Phase

Application Phase

Follow-Up & Coaching Phase

Modular-based Assignment 
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   Learning Phase: Training Workshops

    Bbusinesss adopts a unique approach in the delivery method.  All workshops will be delivered 
with an experiential approach (at least 60% to 70% of the training time) to ensure the application of 
the learning principles in a practical way. 

    The Development Tracks framework:  

       Core Path workshops/Learning Experience for “Tomorrow’s Pioneers” and “Today’s Leaders”: 
         • Acquiring the National Identity (2 Days) 
         • Unleash your Potential (2 Days)
         • ZigZag Land: The Land of Creativity and Innovation (2 Days)

      Excellence Path workshops/Learning Experience for “Tomorrow’s Pioneers”: 
         • Communicating for Impact (2 Days)
         • Driving Results (2 Days) 
         • Customer Centricity (2 Days) 

      Excellence Path workshops/Learning Experience for “Today’s Leaders”: 
          • Leadership Inside- Out (2 Days)
          • The Compass: A strategic Management Toolkit (2 Days) 
          • Code 0.8: The Cutting-Edge Coaching Pattern (2 Days)

“SAFEER” is a comprehensive development program which is specially designed to develop the 
national human capital.
Target audience of the program are two categories of a various levels of the national people shown as follows:
      • Tomorrow’s Pioneers
      • Today’s Leaders
The Program presents a comprehensive development program that follows an intervention approach. The 
intervention approach doesn’t only include training workshops but includes different phases shown as 
follows:

Learning
Phase:
Workshop 

Application
Phase:
Assignments

Follow up &
Coaching
Phase:
Coaching
Sessions

"SAFEER"
Closing
Ceremony

Measurement and Reporting 

SAFEER Program Phases / Outcomes  
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    Application Stage: Assignments

     Assignments will be given to the participants after the completion of the workshops by 4 to 6 
weeks to complete it when they are back to their jobs. This ensures the application of the learned 
points of the learning journey. 

  

     The excellence path is designed to achieve SAFEER programs’ objective, however; work-
shops are subjected to change based on the national vision and/or the organization’s compe-
tencies. 

    At each workshop, pre-and posttests will be conducted to measure the knowledge that has 
been transferred throughout the learning experience. 

    Follow-up Phase: Coaching Session

     A coaching session will be conducted for the participants, at which one of Bbusinesss consul-
tants will spend two days with the participants to review assignments and ensure application of the 
principles, techniques, and skills gained, as well as ensures performance improvement.

     At the end of the journey; participants 
will be asked to prepare a graduation 
project based on the knowledge and 
skills learnt and experience shared, the 
project presents the whole learning 
journey sum up focusing on being with 
honor the national Ambassador, propos-
ing their action plans and drawing the 
road of success.

    “SAFEER” Learning journey closing ceremony: 

    Project Measurement & Reporting:

    Throughout the whole program, 
Bbusinesss measures performance 
using its measurement approach. Then, 
issues report/s that present the results of 
the intervention.
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Development Paths’ Learning Outcomes

By the end of the Core Path participants will be able to: 

Acquire the national identity
Discover the five waves of trust and loyalty 
Increase the awareness of their country’s vision and working toward it
Asses self-awareness level and the starting point of the success journey 
Discover self-control and emotional intelligence abilities 
Apply the process of creativity and innovation to reach unique results
Demonstrate critical and innovative thinking

By the end of the Excellence Path for “Tomorrows Pioneers” participants will be able to:
 
Acquire confidence when communicating with different behavioral styles
Identify the benefits of effective time management
Identify ways they can add value to customer relationships and exceed expectations
Apply appropriate communication skills across team members 
Develop the customer experience skills
Demonstrate positive teamwork skills and attitude
Focus on achieving results individually and working with others 

By the end of the Excellence Path for “Today’s Leaders” participants will be able to: 

Acquire and assess the eight coaching competencies
Discover the five key foundations that every strategy should be built upon
Acquire the leadership strategic skills
Draw compelling and unique picture that capture your organization’s distinct strategy 
Recognize the difference between Leadership and Management
Increase in value of effective leadership 
Plan and organize the resources efficiently and effectively
Engage and influence team members and increase moral
Adapt your leadership style to match your team members
Develop business strategies that will achieve the vision
Develop stronger coaching skills by identifying and responding to different human styles
Create and maintain an efficient, effective, and motivated team
Perform with a fully motivated and empowered team
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Core Path: For both Tomorrow’s Pioneers & Today’s Pioneers 

Workshops’
Outlines

Acquiring the National Identity 
The National Identity definition

      Your Country’s Vision 
      Elements of National identity 
      Live the Values of your Country 

Ho to be a Great Ambassador to Your Country:  
      Personal Branding
        • Physical Image
        • Appearance: Dress to Impress
      Be a role Model 
      Engage and Network 

Understanding your Country’s current situation:
      SWOT Analysis 

How to Achieve your country’s vision: 
      Increasing National’s Loyalty & Trust? 
        • Why Trust matters

The Five waves of trust & Loyalty 
      Self-Trust  
        • Self-Trust™ and the 4 Cores of Credibility™
         - Integrity
         - Intent
         - Capabilities
         - Results
      Relationship trust 
        • Smart Trust Metrix
        • The 13 Behaviors common in people with high-trust relationships
      Organizational-loyalty
        • The taxes and dividends that flow from organizational trust
      Market-loyalty
        • Personal Branding & Reputation
        • Micro trust issues in the self and in relationships flow outward to affect market
           reputation and societal contribution
      Societal-loyalty 

Personal Action Plan 



Unleash Your Potential 
Uncover “Your Super Powers” Introduction 

The Ambassador Power & Potential 

Emotional Intelligence Journey

What is Emotional Intelligence (EI-EQ)?

How the Brain works
      Left Brain or Right Brain? 
        • Whole brain model: Ned Herrmann Model 

How can I spot emotionally intelligent people?

Emotional intelligence at work place
      Benefits of EI at workplace 

Emotional Intelligence Competencies
      Intra & Interpersonal competencies

Self-Awareness
      Why Develop Self Awareness?
      Johari Window Model 
      Hierarchy of needs
      Emotional Awareness 

Self-control
      Reaction & Response
      The wheel of life
      Adaptability
      Innovation

Self-motivation
      Elements of self-motivation
      Goal orientation
      Self-talk
      Resilience
      Personal empowerment

Empathy
      Empathy values
      Elements of empathy

Social Skills
      Persuasion and Influencing Skills
      Communication skills
      Conflict Management Skills

Personal Action Plan 

7



Creativity and Innovation Concept
      Impact of breaking habitual patterns
      Distinguish the difference and relation between a follower and a leader

Difference between Creativity and Innovation
      Ability to Invent 
      Ability to develop
      Innovation in processes

The Impact of Creativity on Individuals and Groups: The contagious factor
Creativity and Innovation Development Model (CREATE Model)
      Commence
      Relation
      Expansion
      Accompaniment
      Trust
      Evolution

Creativity and Innovation Process Model (DEAL Model)
      Determine
        • Asses your bias towards creativity
        • Acknowledge your base levels of curiosity 
        • Recognize the context of innovation
        • Learn to think more laterally
      Expand
        • Build idea sharing networks
        • Give the ideas the time to grow and flourish
      Accompany
        • Conduct idea ‘reality’ and ‘linking’ checks
        • Design appropriate ‘prototyping’ channels
      Look after
        • Maintain courage under fire from others
        • Adopt an advocacy and promotional plan
        • Maintain momentum to tangible outcomes

Innovation Types (PIE Model)
      Productive 
      Inventive
      Expressive

Discussing Book Scenes

Zigzag Land: The Land of Creativity (2 Days)
Key Modules
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The Excellence Path: for Tomorrow’s Pioneers
Customer Centricity 
Customer-Centricity Concept Explained

The “Good to Great” Mindset of Customer Excellence 
      The Customer Excellence Mindset
      Defining GREAT Customer Service

Identifying Our Customers
      Internal Customers
      External Customers

Customer Service Satisfaction
      Customer Satisfaction & Loyalty
        • Brand Loyalty 
        • Linking Satisfaction to Business Results

Self-Assessment – Service skills Assessment 

Creates a First Lasting Impression
      Your Personal Brand

Managing Quality Customer Service Excellence:
      The Seven Drivers of Customer-Satisfaction ROI

The Six D’s that Create a Customer-Centric Culture
      Define it
      Disseminate it
      Deploy it
      Demonstrate it
      Defend it
      Delight in it

Twelve Strategies for Promoting a Positive Service Culture

The Art of Complaint Handling & Dealing with Different Types Customers 
      Why Our Customers Get Angry?
      Tips for Resolving customer complaints
      Types of Difficult Customers & How to Handle Them
        • The complainer 
        • The Talkative
        • The Silent
        • The Impatient
        • The Hesitant 
        • The Aggressive 

Building the loyalists Customer 
      Taking the Extra Mile

Keeping Customers
      How to calculate the NPS (Net Promoter Score)
      Customer retention will boost the profits (5% increases in retention may double the profits)

Individual Action Plan



Driving Performance 
The Way to Success – Knowing Where to Go

Result Orientation Meaning 

What Leaders Should Do? 
      Model the Way

Why Set Goals and Targets? 

Direction and Target Setting
      The Cycle of Accountability
      Accountability Vs. Responsibility
      The task
      The owner 
      The desired results
      The deadline

Planning & Organizing 
      Put First Things First
        • Urgent-Important Matrix
        • ABC Method – solution for many priorities
      Doing the Right Things Right 
        • Efficiency & Effectiveness Matrix

Situational Leadership Theory
      Skill/Will Matrix
      Task/directive behavior
      Relationship/supportive behavior
      The 4 Types of Followers

Performance Management for Guaranteeing Results achievement 
      Managing employee performance regularly
      Measuring Performance and Providing Feedback 

Communication & Engagement 
      Theory (X) & Theory (Y)
      The Body Language of Trust

Motivation & Commitment 
      Enhancing Motivation and Productivity 
      Maslow’s Hierarchy of Needs
      How can you motivate your staff? 

Action Plan
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Communicating for Impact
What Communication is All About? 
      Essential Elements of the Communication Process

Communicating with Difficult People/ Styles:
      Expressive, Amiable, Achiever and Critical
      There are no difficult people, only difficult situations

Communication Competencies

“What is My Communication Style?” Self-Assessment 

Verbal Communication 
      Listening & Speaking Skills
        • Ten Misconceptions about Listening 
        • Rules for Good Listening 
        • Speak with the 7 Cs of Communication 
      Questioning Skills
        • Choosing Questions for Different Responses
      Sending and Receiving Feedback
        • Balancing R&R
        • The EEC Method

Non-Verbal Communication

      Body Language

The Power of One Team 
      Team Definition 
      Team vs. Group

Elements of Team Work:
      Social Competence
        • Recognize the value of being socially competent
        • Identify the behaviors that demonstrate empathy
      Influencing others
        • Recognize the importance of being able to influence others
        • Apply the appropriate strategies for eliminating or controlling conflict
      Participation and collaboration
        • Methods for creating shared goals
      Developing team intelligence

Build Effective Interdepartmental Communication

Individual Action Plan
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Having the Strategic Direction 
      Building the long-term vision
      Learning from the Best Practices in the Global World

Building the Team 
      Creating Shared Goals
      Spreading Sense of Commitment & Accountability 

Managing Day by Day
      Knowing Points of Strengths for Each Person
      Create Individual Goals for Each Person
      Coaching for Success

Discovering Expected Problems
      Recognize Messy Problems
      Handling Expected and Unexpected Challenges 
      Solving Problems as a Team 

Building Capability & Empowering Others 
      Learning to Delegate
      Notice and Appreciate Changes and Contributions
      Leading Yourself

Being an Inspiratory Role Model 
      Creating Great work environment 
      Getting things done
      Communicating to Influence 

Dealing with Corporate Realities
      Manage Your Boss, Stand Up for Your Team
      Leading Your Team through Change in Priorities

Discussing Book Scenes 

Leadership Inside Out (2 Days)
Key Modules

The Excellence Path: for Today's Leaders
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Personal and Business Profiling Assessment®
      Exploring logical vs. emotional behavior
      Introduction to the Self-Assessment Tool
      Recognizing the four behavior types 
      Recognizing how personal priorities influence behaviors
      Using a mixed behavior types
      Obtaining and building massive rapport with your people

The Coaching Competency set®
      Empathizing Ability
        • Building Trust 
        • People are Diversified 
        • Putting Yourself in “Their” Shoes
      Listening
        • The power of listening skills in building trust 
        • Listen to understand not to reply 
      Capacity to Confront & Challenge
        • Confronting Negative Actions
        • Reporting 
      Problem-Solving
        • Understanding People’s Problems 
        • Mutual Problem Solving
      Feedback-Giving
        • Feedback types 
        • Models for Giving Feedback 
      Capacity to Empower 
        • Let people know where they stand 
        • Direct them to their next step 
      Mentoring Skills

The Coaching Comic Book Analysis 
      Competency & Style Assessment

The interpretation, impact, and action plan
The Application®
      Getting the Job Done: Business as Usual
      The pressures and attitudes that can drive
      Managers to instruct rather than coach   

A Coaching Approach  

The Code 8.0: The Cutting-edge Coaching Pattern
Key Modules
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Strategic Management Self-assessment "Harvard Business School"
The Concept
      The Seven Strengths of Drawing a Strategy

Environmental Ecology
      ESTEMPLE
        • When to use
        • Components
        • Development
        • Application
        • Common Pitfalls

Competitive positioning
      Blue Ocean Strategy
        • When to use
        • Components
        • Development
        • Application
        • Common Pitfalls

Resource Capabilities
      Dynamic Capabilities 
        • When to use
        • Components
        • Development
        • Application
        • Common Pitfalls

Strategic Growth Options
      Ansoff's Box
        • When to use
        • Components
        • Development
        • Application
        • Common Pitfalls

Managing Performance Strategically
      Balanced Score Card
        • When to use
        • Components
        • Development
        • Application
        • Common Pitfalls

Realization
      Six Stratigraphic Principles

The Interpretation, Impact & Action plan 
Indispensable References
The Application®

The Compass "TOWARD GLOBAL SUSTAINABILITY"
Key Modules
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  لتطوير وتنمية الكفاءات الوطنية



   نبذة عن برنامج "سفير"           

"سـفير" هو برنامج تدريبي متكامل ُصمـم خصـيصا لتطويـر الكـوادر الوطنيـة بناء على رؤية اســتشرافية لمسـتقبل
شباب الوطن ورسالة سامية تُحقق تطلعات ورؤية القيادة الوطنية في مختلف قطاعات االعمال.

المواهب لتنمية  "سفير"  برنامج  صممنا  والتقدم،  النجاح  نحو  المستقبل  لقيادة  ا�ساس  حجر  هم  الوطن  شباب  بأن  منا   ايمانًا 
والكفاءات الوطنية. يســـتهدف البرنامج الكوادر الوطنية التي تنقســم الي "رواد الغد" وهم حديثي التخرج والموظفـين حديثــي

التعيين، و" قادة اليوم" وهم المدراء والقادة الجدد.  

 يشمل البرنامج مسارين مختلفين "المسار ا�ساسي" الذي يمثل البنية ا�ساسية للبرنامج مستهدفا كال من "رواد الغد" و"قادة
ومساعدة الوطنية،  الكوادر  لدي  الوطنية  الرؤية  ونشر  الوطني  الوعي  وتنميه  اكتساب  الي  ا�ساسي  المسار  يهدف   اليوم". 
 شباب الوطن لتنمية المهارات ا�ساسية واكتشاف قدراتهم الكامنة لتحقيق النجاح في مناصبهم الحالية، اتباع شغفهم ليكونوا
اشخاص ناجحين ومواطنين قادرين على قيادة الوطن وتحقيق الرؤية الوطنية، باستخدام التفكير ا±بداعي واالبتكاري الذي ال غنى

 عنه من اجل التقدم والتطور على كافة المستويات. 

 أما "مسار التميز" فيقدم مسار تطويري الي "رواد الغد"، يهدف الي تنمية مهارات التواصل ومساعدتهم على العمل بكفاءة مع
فريق العمل وادارة الوقت بشكل فعال، وأخيرا اكتساب وتنمية مهارات االهتمام بالعمالء.  أيضا يهدف هذا المحور الي تطوير

 مهارات القيادة والتوجيه والتفكير االستراتيجي ل ”قادة اليوم" باستخدام منهجية كتب االعمال المصورة في التدريب والتطوير. 

 يتكون البرنامج من عدة مراحل لكل محور والتي يوضحها هذا المقترح بالتفصيل. خالل هذه المراحل يتمكن جميع المشاركين من
االستفادة من خبراتهم السابقة وا±ضافة اليها. يتكون المقترح من أقسام متعددة تضم المراحل التدريبية وأطار العمل با±ضافة

إلى ا�هداف التدريبية لكل محور. 

Creativity and Innovation Concept
      Impact of breaking habitual patterns
      Distinguish the difference and relation between a follower and a leader

Difference between Creativity and Innovation
      Ability to Invent 
      Ability to develop
      Innovation in processes

The Impact of Creativity on Individuals and Groups: The contagious factor
Creativity and Innovation Development Model (CREATE Model)
      Commence
      Relation
      Expansion
      Accompaniment
      Trust
      Evolution

Creativity and Innovation Process Model (DEAL Model)
      Determine
        • Asses your bias towards creativity
        • Acknowledge your base levels of curiosity 
        • Recognize the context of innovation
        • Learn to think more laterally
      Expand
        • Build idea sharing networks
        • Give the ideas the time to grow and flourish
      Accompany
        • Conduct idea ‘reality’ and ‘linking’ checks
        • Design appropriate ‘prototyping’ channels
      Look after
        • Maintain courage under fire from others
        • Adopt an advocacy and promotional plan
        • Maintain momentum to tangible outcomes

Innovation Types (PIE Model)
      Productive 
      Inventive
      Expressive

Discussing Book Scenes
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 المراحل التدريبية لبرنامج "سفير"

قادة اليوم
( المدراء والقادة الجدد )

رواد الغد 
(حديثي التخرج والموظفين حديثي التعيين)

المسار التطويري ا�ساسي

مرحلة التعلم 
زيج زاج الند

 الهوية الوطنية إكتشف ذاتك(أرض االبتكار واالبداع)

مرحلة التعلم

مرحلة التطبيق

مرحلة المتابعة وجلسات التوجيه التطويرية للمسار ا�ساسي

مرحله المتابعة وجلسات التوجيه التطويريةمرحلة المتابعة وجلسات التوجيه التطويرية

  أداء المهام التطويرية للمسار ا�ساسي

 أداء المهام التطويرية للمسار ا�ساسي

قادة اليوم
( المدراء والقادة الجدد  )

رواد الغد 
(حديثي التخرج والموظفين حديثي التعيين)

مسار التميز

إعداد التقارير والتوصيات للبرنامج

مشروع التخرج واختتام البرنامج

القيادة من الداخل البوصلة
أدوات ا±دارة االستراتيجية 

الكود 8.0
 منهجية التوجيه الحديثة

مرحلة التطبيق في بيئة العمل

 أداء المهام التطويرية للمسار ا�ساسي

مرحلة التطبيق

مرحلة التعلم
من أجل فريق عمل

 نحو نتائج أفضلالعمالء أوال مميز وتواصل فعال
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مرحلة التعلم
الورش التدريبية

:مرحلة التطبيق
 أداء المهام

:مرحلة المتابعة
جلسات التوجيه

مشروع تخرج
برنامج السفير

متابعة النتائج والتقارير

إطار العمل لبرنامج "سفير"

م     مرحلة التعلم: الورش التدريبية  •

 تنتهج بي بيزنس أسلوبًا فريداً في تقديم برامجها، حيث تقدم الورش التدريبية من خالل ا�نشطة التجريبية وتمثل 60٪
إلى ٪70 من وقت التدريب، كما تهتم بخلق بيئة تعليمية تفاعلية تحث على المشاركة الفعالة بين المدربين والمشاركين

 يتم تقديم ورشة عمل تدريبية لكل مستوى كما يلي:   

ورش تدريب المسار ا�ساسي التي تستهدف كل من قادة اليوم ورواد الغد:
 الهوية الوطنية  (يومين)

إكتشف ذاتك   (يومين)
أرض االبتكار واالبداع ( زيج زاج الند)  (يومين)

 ورش تدريب مسار التميز الذي يستهدف تطوير شباب المستقبل:
 من أجل فريق عمل مميز وتواصل فعال  (يومين)

 نحو نتائج أفضل  (يومين)
العمالء أوال  (يومين)

ورش تدريب مسار التميز الذي يستهدف تطوير قادة الغد:
القيادة من الداخل  (يومين)

الكود 8.0  منهجة التوجيه الحديثة  (يومين)
 البوصلة " أدوات ا±دارة االستراتيجية"  (يومين)

برنامج "سفير" برنامج تدريبي متكامل ُصمم خصيصًا لتطوير وتنمية الكفاءات الوطنية بناء على رؤية استشرافية
لمستقبل شباب الوطن ورسالة سامية تُحقق تطلعات ورؤية القيادة الوطنية. 

تضم الفئات المستهدفة من البرنامج مستويات مختلفة من الكفاءات الوطنية، موضحة كما يلي:
رواد الغد 

 قادة اليوم 
يضم البرنامج لكل مستوي عدة مراحل متتالية ومتكاملة موضحة كما يلي:
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 لقد تم تصميم المسار التطويري المتقدم لتحقيق ا�هداف المرجوة من برنامج "سفير" المصمم خصيصًا لتطوير
الكفاءات الوطنية. لكن يمكن تغيير او تصميم برامج تدريبية مختلفة تتوافق مع منظومة الكـفاءات والجدارات الخاصـة

      بالمؤسسة او لتناسب الرؤية الوطنية. 

       يتم إجراء تقييم شامل قبل وبعد كل ورشة تدريبية لضمان فاعلية عملية التعلم والتطوير.

 مرحلة التطبيق: أداء المهام ( اختياري)

مرحلة المتابعة: جلسات التوجيه

 مشروع التخرج واختتام البرنامج:

التدريب ٦ اسابيع يقوم خاللها كل متدرب بتطبيق ما تعلمه خالل  لكل ورشــة تدريبية فترة تطبيق من ٤ - 
عن طريق استكمال وتطبيق مجموعة من المهام. تختلف المهام عن بعضها وفقا لكل مستوي وتساعد هذه المرحلة 

المشاركين على تطبيق نقاط التعلم في أماكن عملهم. 

جلسات تهدف  المهام،  أداء  خالل  تطبيقه  تم  فيما  لمناقشتهم  المشاركين  مع  توجيه  جلسات  عقد  يتم 
بطريقة المهام  المشاركين على تطبيق  للتأكد من قدرة  المشــاركين وذلك  أداء  الى متابعة وتقييم  التوجيه 

التأكد من اكتساب الوعي الوطني.  صحيحة بما في ذلك 

يقوم ســوف  البرنامـج،  انتهـــاء  بعد 
التخـــرج  مشــــاريع  بتقديم   المشــاركين 
العروض تتضمن  ان  يمكن   والتي 
الخبرات تلخص  التي   التقديمية 
المشاركة من  المكتسبة   والمهارات 
العمل الخطط  وعرض  سـفير،  برنامج  في 

الوطني.  للسفير  المستقبلية 

 قياس نتائج واستخراج التقارير:

فعـالية بقيـــاس  بيزنـــس  بي  تقـــوم 
المستويات التدريب على مخـتلف   عملية 
نهائية تقـارير  وتقدم  البرنامـج  لتقييم 

تتضمن النتائج .
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ا�هداف التعليمية لبرنامج "سفير":

ا�هداف التعليمية للمسار الرئيسي الذي يستهدف كل من قادة اليوم ورواد الغد:

ا�هداف التعليمية لمسار التميز الذي يستهدف رواد الغد:

ا�هداف التعليمية لمسار التميز الذي يستهدف قادة المستقبل:

تطوير مهارات التواصل الشخصية ا�ساسية
إدراك ا�نماط السلوكية ا�ربعة للتواصل بين افراد فريق العمل

إدراك مفهوم التميز في خدمة العمالء
ترتيب ا�ولويات للتركيز على تنفيذ المهام المهمة أوال بالحفاظ على جودة تنفيذها

تنظيم العمل بكفاءة والتركيز على التميز في تحقيق النتائج
اكتساب القدرة على التواصل والحماس وتحمل المسئولية عند التعامل مع العمالء

اكتشاف ا�سس الخمس التي تبني عليها االستراتيجية
اكتساب الكفاءات الثمانية للقيادة
تطوير مهارات القيادة االستراتيجية

تحديد وتقييم كفاءات التوجيه
دعم مهارات التوجيه المالئمة �نماط الشخصية المختلفة

قيادة وتطوير القادة الواعدين

 تنمية الوعي الوطني وتحقيق الرؤية الوطنية
اكتساب وترسيُخ الُهِويَِّة الوطنية

 فهم وتطبيق المبادئ الخمس للثقة والوالء
 التعرف على الذات وتقدير أهمية العواطف والذكاء العاطفي على الفعالية والنجاح

 التعرف على دور ا�فراد والمنظمات في نشر ثقافه ا±بداع
 وضع استراتيجية وخطة عمل لتحسين الذكاء العاطفي في العمل

 تحفيز الذات واالخرين لتحقيق التميز في سوق العمل
 تحديد أساليب االبتكار المختلفة والتعرف على تأثير كل منهما على مجال ا�عمال

 اكتساب المهارات ا�ساسية ل×بداع واالبتكار
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تحليل
 

فهم الوضع الخالي لوطنك

 خطه عمل

 رفع مستوي الوالء والثقة
لماذا الثقة مهمة

أزمة الثقة

 كيف تشارك في تحقيق الرؤية الوطنية

المبدأ االول: الثقة الذاتية (لبناء الثقة مع االخرين، يجب ان نبدأ بأنفسنا أوال)
    • ا�سس ا�ربعة للمصداقية:

         - النزاهة
         - النية

         - ا±مكانات
         - النتائج                  

المبدأ الثاني: الثقة في العالقات
    • السلوكيات الثالثة عشره لبناء الثقة بجمبع العالقات  

    • نموذج الثقة الذكي
 المبدأ الثالث: الثقة والوالء المؤسسي

   •  الضرائب السبعة في المؤسسات ذات المستوي المتدني من الثقة والوالء
 المبدأ الرابع: الثقة في السوق

 المبدأ الخامس: الثقة المجتمعية

المبادئ الخمس للثقة والوالء

الزيارات الرسمية
    • أنت سفير لوطنك في كل زيارة

    • ترك االنطباع الحضاري المرجو عنك وعن منظمتك ووطنك 
التسويق الشخصي

االنطباع ا�ول قد يكون االنطباع الوحيد
    • ارتداء المالبس المناسبة لرحلة النجاح في عالم ا�عمال

    • ما هو مناسب ومتوقع

 كيف تكون سفير مشرف لبالدك

SWOT

المسار التطويري االساسي لكل من: قادة اليوم ورواد الغد

المحتوى التدريبي
لورش العمل

 الرؤية الوطنية
 عناصر الهوية الوطنية

 قيمنا وأخالقنا

مفهوم الهوية الوطنية
الهوية الوطنية



 تعرف على قدراتك الشخصية 

 قوة وقدرات السفير 

 أهمية الذكاء العاطفي 

 كيف يعمل العقل 
 فصي المخ ا�يمن و ا�يسر

 نموذج هيرمان للعقل

تعلم الذكاء العاطفي
ا�بعاد الخمسة

الكفاءات الخمس وعشرون

ا�بعاد االجتماعية للذكاء العاطفي
التعاطف والوعي االجتماعي

المهارات االجتماعية في قيادة الحاالت العاطفية لØفراد والفرق

 المشغالت
كيفية تحديد المشغالت الخاصة بك وبا�خرين

كيفية التعامل مع المشغالت

ريادة نفسك بطريقة ذكية عاطفيًا

الذكاء العاطفي في صنع القرار

تقنيات من شأنها تحقيق قدر أكبر من الوعي الذاتي وضبط النفس والدافع الذاتي
إظهار قدر أكبر من الوعي الذاتي

ممارسة قدر أكبر من التنظيم الذاتي
وجود الدافع الذاتي بشكل أكبر

تشخيص اÚثار السلبية من المشاعر غير المدارة والذكاء العاطفي المنخفض للفعالية الشخصية

بناء العالقات بطريقة ذكية عاطفيًا
أهمية الذكاء العاطفي لبناء عالقات جيدة

زيادة مستوى الوعي االجتماعي (التعاطف)
 تطبيق مبادئ وممارسات الذكاء العاطفي لبناء عالقات تقوم على الثقة

تشخيص اÚثار السلبية للعواطف الغير المدارة والذكاء العاطفي المنخفض بعالقاتك
 المبادئ التوجيهية لتنفيذ الذكاء العاطفي في أماكن العمل

 ا�بعاد الشخصية للذكاء العاطفي

العواطف في مكان العمل
كيف ينظر إليهم؟

كيف يمكن إخفائهم؟
 ا�ربع أقنعة من العاطفة

الوعي الذاتي
التنظيم الذاتي

التحفيز الذاتي

 اكتشف ذاتك: المحتوى التدريبي
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مفاتيح الوحدات

زيج زاج الند: أرض البداع واالبتكار

مفهوم ا±بداع واالبتكار
أثر كسر القوالب النمطية

الفرق والعالقة بين الرئيس والمرؤوس
الفرق بين ا±بداع واالبتكار

القدرة على االبتكار
القدرة على التطوير

االبتكار في العمليات االدارية
تأثير ا±بداع على ا�فراد والجماعات

العامل المعدي

(CREATE) نموذج كفاءات االبداع واالبتكار
Commence    البداية

Relation   العالقة
Expansion    التوسع

Accompaniment   المرافقة
Trust   الثقة

Evolution   التطوير

 (PIE) أنواع االبداع

 إختبار تقييم ا±بداع واالبتكار

مناقشة مشاهد الكتاب

خطة العمل

Productive  إنتاجي
Inventive   اختراعي
Expressive  تعبيري

 (DEAL) نموذج عملية االبداع واالبتكار
  Determine التحديد

    • تقييم التحيز نحو ا±بداع
    • التعرف على المستويات الفردية للفضول

    • التعرف على سياق االبتكار
    • تعلم التفكير الموازي

Expand   التوسع
    • بناء شبكات تبادل االفكار

    • إعطاء ا�فكار وقتا للنمو واالزدهار
Accompany االزدهار

    • إنشاء أفكار واقعية وترابطية
    • تصميم قنوات النماذج المناسبة

Look after االعتناء
    • الحفاظ على الشجاعة تحت الضغط من اÚخرين

    • اعتماد خطة ترويجية
    • الحفاظ على ا±يقاع عند الوصول إلى نتائج ملموسة



مهارات التواصل ا�ساسية 

أساسيات التواصل
المرسل والرسالة والمستقبل

التأثير عن طريق التواصل

ا�نماط السلوكية ا�ربعة للتواصل بين ا�فراد

كيف تتمكن من التعرف على أسلوبك المفضل في االتصال؟
كيف يمكنك تحديد أسلوب الطرف اÚخر؟

كيف يمكنك أن تكون أكثر مرونة لتؤثر في الطرف اÚخر؟

فوائد عامة للعمل بشكل جماعي وبروح الفريق الواحد

تحديد ا�هداف المشتركة والمحددة
ربط ا�هداف العامة للفريق بأهداف المؤسسة

تقديم ررؤية واضحة عن أهداف الفريق

ا�سباب الرئيسية لعدم التواصل وكيفية معالجة كل سبب
عدم ا±نصات

التمسك بالرأي
االندفاع للدفاع

استخدام الوسيط الخاطئ
خرق الخصوصيات

عدم المشاركة في المعلومات

مفهوم فرق العمل الجماعي

نشاط: االتصال ظهراَ لظهر

نشأة وتطور منهجية فرق العمل الجماعي
مفهوم بناء فريق العمل الجماعي

أهداف بناء فريق العمل الجماعي
فوائد بناء فريق العمل الجماعي

التواصل غير اللفظي
لغة الجسد

التواصل اللفظي 

 أنواع واتجاهات التواصل 

أهمية العمل الجماعي

أنواع الفرق وأنواع المهام الجماعية

مفهوم ديناميكيات المجموعات

خلق بيئة مناسبة للعمل الجماعي

التحدث والمحافظة على التفاعل مع الطرف االخر
    • أنماط التحدث    

    • التكيف عند الحديث مع شخصيات مختلفة
    • التحدث بثقة

    • التركيز على االيجابيات وتجنب السلبيات
    • المحافظة على المصداقية

    • تشجيع المستمع على التفاعل
 فن استخدام ا�سئلة

   • استخدام ا�سئلة ±قناع اÚخرين
   • تطبيق فن ا�سئلة الفعالة على المواقف العملية

مهارات االنصات الفعال
استقبال وارسال التعليقات والتغذية العكسية

 أهمية الصوت ونبرته وسرعته

منهجية العمل الجماعي
خصائص العمل الجماعي
صفات السلوك الجماعي

عناصر تماسك المجموعات
   • عوامل تماسك المجموعات

   • عوامل تفكك المجموعات
المدخل المتكامل لمحددات السلوك الجماعي

 من أجل فريق عمل مميز وتواصل فعال
مسار التميز لتطوير مهارات رواد الغد
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مقدمه في التركيز على النتائج 

تحديد ا�هداف والتركيز على النتائج
وضع أهداف تتسم بالصعوبة والتحدي

 المسؤولية والمساءلة
مراحل عملية تحديد أهداف ا�داء

ا�هداف الفعالة
تحديد ا�هداف الكلية

ا�هداف العملية الجيدة: المرونة، يمكن قياسه، متفق عليه و واقعي
مساعدة الموظفين اÚخرين في وضع وفهم أهداف ا�داء الخاصة بهم وكيفية تحقيقها وقياسها

ا±بداع واالبتكار في تحقيق أهداف العمل والوصول إلى نتائج أفضل
المشاركة في العديد من المشاريع والمهام المتنوعة

تغيير سياسات وإجراءات العمل لتحسين مستوى ا�داء والنتائج
إيجاد حلول مبتكرة وأساليب جديدة لتسهل العمل

اقتراح التعديالت الالزمة بناًء على توجيهات الرئيس المباشر

 مهارة ا�ولويات 
ترتيب ا�ولويات والتركيز على المهام المهمة

مربع الهام والعاجل

تعريف المهام المراد تنفيذها بمنظور النتائج المراد تحقيقها
ما هي الموارد المطلوبة لتحقيق النتائج؟

 تصميم خطة لتحقيق النتائج
تعزيز روح المسائلة لتحقيق النتائج

دور الموظف وتحسين مستوى أداءه
يكون مسئول وملتزم ويتعلم من أخطائه

يطور الثغرات الحالية في أداءه
الربط بين المخرجات الفردية وا�هداف العامة للصندوق

خطوات عمليات المتابعة والتقويم المركزة على النتائج وا�داء
تحديد النتائج

 تحديد مؤشرات ا�داء
التقويم واستخدام المعلومات للوصول لنتائج مهمة تضيف قيمة للصندوق

التأكد من جودة المخرجات
الفرق بين تنفيذ المهام الصحيحة وتنفيذ المهام بطريقة صحيحة

 مبدأ  “باريتو“
مربع الكفاءة والفعالية

مساعدة الموظفين لتحقيق نتائج أفضل

تطور ا�داء والتحسين المستمر في نتائج العمل

تطبيقات عملية 

 مهارة التوجيه
 آليات التحفيز

   • هرم ماسلو لالحتياجات
   • ما هو التحفيز؟

   • العوامل المهمة في تحفيز اÚخر
   • مصفوف ا�داء والقدرة

 نحو نتائج أفضل
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 مفهوم مصطلح العميل أوال 

مستوى الخدمات: من الجيد الى المتميز

 ستة أساسيات لبناء ثقافه العمالء أوال

فن طرح ا�سئلة على العميل

 تقييم ذاتي عن خدمه العمالء

فن التعامل مع شكاوى العمالء

 خطة عمل فردية

ماهية خدمة العمالء
مفهوم خدمة العمالء

استقصاء عن خدمة العمالء
مستوى الخدمات ومستوى التوقعات

تطور مفهوم خدمة العمالء

فهم العميل
 من هو عميلك؟

    • العمالء الداخليين
    • العمالء الخارجيين

حقائق عن العمالء
لماذا يتركك عمالئك؟

 ما هي حقوق العمالء؟
أنواع العمالء وكيفية التعامل معهم

(S.E.S.A.W. نموذج)  نموذج اجراء محادثات فعالة مع العمالء
(Salutation) التحية

(Exploration) االكتشاف
(Suggestion) االقتراح

(Adjustment) التعديل
(Wrap up) الملخص

فهم شخصية عميلك الداخلي: ا�نماط السلوكية ا�ربع
 خصائص كل نمط

 تحديد نمطك الشخصي ونمط اÚخر
 لماذا يغضب العمالء؟

نصائح للتعامل مع شكاوى العمالء
 كيفية توصيل ا�خبار السيئة

 التواصل مع العميل
تعريف التواصل

 معوقات التواصل مع العمالء
استقصاء عن التواصل

 رضاء ووالء العمالء

العمالء أوال
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مفاتيح الوحدات

القيادة من الداخل

مسار التميز لتطوير مهارات قادة اليوم

التعرف على الفريق
إدارة شخص واحد على حدة

تحسس نبض الموظفين

تكوين فرق العمل
خلق أهداف مشتركة

تقديم التعقيب في حينه

اكتشاف المشاكل الكامنة
 إدراك المشاكل الفوضوية

 حل المشكالت كفريق عمل

التعامل مع حقائق الشركات
ترويض الرئيس والدفاع عن الفريق
قيادة الفريق أثناء تغير ا�ولويات

ا±دارة يوم بيوم
خلق أهداف فردية لكل شخص

االرشاد من أجل النجاح
التعلم من أجل التأثير

بناء القدرات
تعلم تفويض المهام

مالحظة وتقدير التغيرات والمساهمات
قيادة الذات

خطة عمل
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مفاتيح الوحدات

 الكود 8.0 منهجيه التوجيه الحديثة

كفاءة إدراك النمط الشخصي والعملي
استعراض الفارق بين التصرفات المنطقية والتصرفات العاطفية

مقدمة الي أدوات التقييم الشخصي والعملي
 إدراك أنماط السلوك ا�ربع

 تحديد ا�ولويات الشخصية المحفزة للسلوك
 استخدام ا�نماط ا�ربع

 تكوين عالقات إنسانية فعالة مع فريق العمل

مجموعة كفاءات التقييم التوجيهي
 كفاءة التعاطف مع االخرين

 االنصات
 المواجهة والتحدي

حل المشكالت
إعطاء التغذية الرجعية

تمكين االفراد
ا±رشاد

 التفسير والتأثير وخطة العمل الفردية

 تحليل الكتاب
 تحليل الكفاءات وا�ساليب

التطبيق العملي
إنهاء المهمة

     • الضغوطات والسلوكيات التي تدفع للتصرف بطريقه
         "افعل وال تفعل" وايس بطريقة "التوجيه" 

     • حساب تكلفة ونفع الطريقتين "افعل وال تفعل" / "التوجيه"
الموجه الماهر ومجموعات العمل

منهجية التوجيه
الدعم العلمي والتطبيق للمحتوي
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مفاتيح الوحدات

البوصله: أدوات ا±دارة االستراتيجية

تقيم شخصي لمهارات ا±دارة االستراتيجية "جامعة هارفارد ل×دارة"

المسح البيئي
ESTEMPLE

    •  متي تستخدم هذه ا�داة؟
    •  مكوناتها

    •  الدعم المطلوب
    •  التطبيق

    •  ا�خطاء الشائعة

تأثير ا±بداع على ا�فراد والجماعات

خطة العمل

مصادر ال غني عنها

الحاالت العملية التطبيقية

رسم االستراتيجية "نقاط القوة السبعة"

ا±دراك االستراتيجي
مبادئ التطبيق الست

الميزة التنافسية
استراتيجية المحيط ا�زرق

    •  متي تستخدم هذه ا�داة؟
    •  مكوناتها

    •  الدعم المطلوب
    •  التطبيق

    •  ا�خطاء الشائعة

القدرات وا±مكانات
القدرات الديناميكية

    •  متي تستخدم هذه ا�داة؟
    •  مكوناتها

    •  الدعم المطلوب
    •  التطبيق

    •  ا�خطاء الشائعة

استراتيجيات النمو
مصفوفة أنزوف

    •  متي تستخدم هذه ا�داة؟
    •  مكوناتها

    •  الدعم المطلوب
    •  التطبيق

    •  ا�خطاء الشائعة

إدارة ا�داء االستراتيجي
Balanced Score Card  وثيقة التقييم المتوازنة

    •  متي تستخدم هذه ا�داة؟
    •  مكوناتها

    •  الدعم المطلوب
    •  التطبيق

    •  ا�خطاء الشائعة
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