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إعداد القيادات التربوية (معين):

برنامــج تدريبــي لتمكيــن العامليــن فــي قطــاع التعليــم مــن 

المعــارف والمهــارات واالتجاهــات الالزمــة و وعــرض أفضــل 

التجارب والممارسات الناجحة في هذا المجال.

تمكين العاملين في قطاع التعليم من المعارف والمهارات واالتجاهات

الحديثة في اإلدارة التربوية .

تمكين العاملين في قطاع التعليم من التعرف على المفاهيم الحديثة

للتعليم وإدارة البيئة الصفية .

تطوير مهارات اإلبداع واإلبتكار في البيئة التعليمية والتخطيط التربوي.

اكساب المشاركين مهارات تحليل المشكالت وأدوات اتخاذ القرار.

أهداف البرنامج:

القيادات التربوية

مديرو المدارس

المعلمون

الفئة المستهدفة

٣٠

ساعة

تدريبية

مــــــــــــــــدة البرنــــــــــــامج
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برنامج تحديد الميول والتخصص الوظيفي (غراس):

لمســاعدة  خاللــه  مــن  نســعى  تدريبــي  برنامــج 

المســتفيد علــى اكتشــاف ميولــه المهنيــة واختيــار 

التخصص المناسب له .

تمكين المستفيدين من أدوات التعرف على رغباتهم وقدراتهم وميولهم.

قياس الميول من خالل برامج واختبارات متخصصة .

أهداف البرنامج:

الفئة المستهدفة

٦

ساعات

تدريبية

مــــــــــــــــدة البرنــــــــــــامج

طالب وطالبات

المرحلة الثانوية

والجامعية
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تمكين مشرفوا التخطيط التربوي (خبرات):

يســعى البرنامــج لتمكيــن المعنييــن بالتخطيــط التربــوي فــي 

وتطويــر  التربــوي  التخطيــط  مهــارات  مــن  التعليــم  إدارات 

أنظمــة التعليــم وتقييــم األثــر المعرفــي والبنائــي وفــق أحــدث 

النماذج .

تأهيل العاملين في المؤسسات التعليمية.

تطوير أنظمة التعليم من خالل تبني النماذج الحديثة.

بناء المعايير والمقاييس التعليمية العالمية.

نمذجة اإلدارات التعليمية.

أهداف البرنامج:

المعنيون بالتخطيط التربوي  

في إدارات التعليم

العالي والعام

الفئة المستهدفة

٣٠

ساعة

تدريبية

مــــــــــــــــدة البرنــــــــــــامج
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نحتاج التحفيز لكي نبدأ السباق ،

بينما نحتاج التدريب لكي ننهيه

بنجاح



أهداف البرنامج:

طالب وخريجو الجامعات

النخب وطليعة المجتمع

طالب المنح

الفئة المستهدفة

٤٠

ساعة

ثالثة أشهر لمشاريع التخرج

مــــــــــــــــدة البرنــــــــــــامج

المحطة األولى: (كفايات)

برنامج استكشافي لمدة يومين .

المحطة الثانية: (جدارات)

.RTOT برنامج إعداد مدرب محترف وفق منهجية

المحطة الثالثة: (ريادة)

وفيها يتم تقديم مشاريع تخرج (كل متدرب يقوم بتدريب ١٠٠ متدرب

للحصول على شهادة مدرب معتمد).

برنامج إعداد المدربين (مراقي):

بيئــات  فــي  والمؤثــر  الفاعــل  الفــرد  لبنــاء  الالزمــة  األدوات 

العمل التنموي المختلفة .
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الشخصية البناءة (عماد):

بالمهــارات  وصقلهــا  الرياديــة  الشــخصيات  لصناعــة  برنامــج 

والخبــرات الالزمــة مــن خــالل التعــرف علــى نمــاذج مــن الخبــرات 

والممارسات الناجحة .

تمكين المستفيد من المهارات والخبرات التي تجعله قادرا على تنمية

وتطوير ذاته لبناء شخصية متوازنة وخالقة.

القدرة على تشكيل فرق العمل وبناء منظومة األهداف.

العمل على مجموعة متكاملة من المهـــــارات التطبيقية والمعـــارف

المتطورة للمدارس اإلدارية والريادية الحديثة.

تزويد المشاركين بأدوات البناء االستراتيجي والفكر التخطيطي.

أهداف البرنامج:

أصحاب المبادرات

رواد األعمال

مجموعات العمل التطوعي

الفئة المستهدفة

٣٠

ساعة

تدريبية

مــــــــــــــــدة البرنــــــــــــامج
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برنامج صناعة القادة (رشد):

برنامــج يعتنــي بدعــم وتطويــر كل مــن لديــه ســمات  قياديــه 

ــد  ــى المزي ــك مــن خــالل انضــاج التجــارب واالطــالع عل ــارزة وذل ب

من الممارسات الناجحة .

تمكين القيادات الشبابية المبادرة في بيئاتها المتنوعة.

تزويد المشاركين بالمعارف والمفاهيم المرتبطة بالقيادة.

تمكين المشاركين من مهارات وأدوات البناء االستراتيجي.

صقل مهارات المشاركين من خالل أدوات النموذج القيادي.

أهداف البرنامج:

أصحاب المبادرات

ومن لديه

سمات قيادية

الفئة المستهدفة

٣٠

ساعة

تدريبية

مــــــــــــــــدة البرنــــــــــــامج
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برنامج تطوير اداء العاملين في القطاع الثالث(عطاء):

برنامــج تنمــوي تأهيلــي يهــدف إلــى تحســين أداء العامليــن 

إدارة  مهــارات  وإكســابهم  الربحيــة  غيــر  المؤسســات  فــي 

وأســاليب  برامــج  خــالل  مــن  والتطوعيــة  الخيريــة  األعمــال 

علمية ومدعمة بخبرات عملية .

تمكينهم من أداء األعمال من خالل أدوات اإلدارة الحديثة.

تعريف المشاركين بأدوات التخطيط ومؤشرات األداء وبناء المشاريع.

تمكين المشاركين من أدوات الجودة المؤسسية ومتطلباتها في إنجاز االعمال.

تمكين المشاركين من أدوات التسويق الرقمي للمشاريع التنموية .

القدرة على نمذجة األعمال وبناء المبادرات.

أهداف البرنامج:

العاملين في

القطاع الثالث

المؤسسات غير الربحية

الفئة المستهدفة

٣٠

ساعة

تدريبية

مــــــــــــــــدة البرنــــــــــــامج
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برنامج تأهيل المؤثرين من

 (وفود):

ً

حجاج بيت اهللا الحرام سنويا

 

ً

برنامــج تمكيــن المؤثريــن مــن حجــاج بيــت اهللا الحــرام ســنويا

والالزمــة  المهمــة  االســتراتيجي  البنــاء  أدوات  وإكســابهم 

لتطويــر مهاراتهــم الشــخصية وتكويــن قاعــدة لســفراء اراك 

فــي جميــع أنحــاء العالــم ، وذلــك بالتعــاون مــع مؤسســات 

الحج والعمرة .

تمكينهم من أدوات إدارة المشاريع التنموية.

بناء فرق العمل وإدارة بيئات العمل المتنوعة.

بناء مهارات التخطيط االستراتيجي واتخاذ القرار.

أهداف البرنامج:

المؤثرون من الحجاج

والمعتمرين والزائرين

البعثات الثقافية والعلمية

الفئة المستهدفة

٩

ساعات

تدريبية

مــــــــــــــــدة البرنــــــــــــامج
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برنامج صناعة الداعية (إدراك):

بنــاء وتأهيــل الدعــاة وإكســابهم المهــارات الالزمــة اليصــال 

رسالة اإلسالم الوسطية إلى المجتمع . 

تمكين المشاركين من أدوات التواصل الحديثة.

القدرة على بناء خطة تنموية لبيئات العمل الدعوية.

أهداف البرنامج:

االئمة

الدعاة

الممارسون في مجاالت الدعوة

الفئة المستهدفة

٢٥

ساعة

تدريبية

مــــــــــــــــدة البرنــــــــــــامج
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مبادرة تعزيز دور المرأة (ظافرة):

فــي  مشــاركتها  بأهميــة  المــرأة  لــدى  الوعــي  بنــاء  برنامــج 

العمــل التنمــوي المناســب  واســتثمار طاقتهــا وقدراتهافيمــا 

يعود عليها وعلى المجتمع بالنفع . 

تمكين المرأة من أدوات ومهارات العمل في بيئات متنوعة.

زيادة الوعي بأهمية مشاركة المرأة في إنجاح األعمال.

تعزيز آفاق العمل الواعد للمرأة في القطاع التعليمي والتربوي.

دعم مهارات اإلبداع عند المرأة وخلق فرص ومجاالت عمل مبتكرة.

عرض أفضل الممارسات والتجارب لمؤثرات ورائدات أعمال.

أهداف البرنامج:

العامالت في القطاعات التربوية

رائدات األعمال

الفتيات

الفئة المستهدفة

٢٠

ساعة

تدريبية

مــــــــــــــــدة البرنــــــــــــامج
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ما خاب من استشار



١

البناء

اإلستراتيجي

٢

دراسة المشاريع

والجدوى

االقتصادية

٥

التميز المؤسسي

وبناء نظم الجودة

٦

نمذجة األعمال

والمشاريع

٨

اإلستشاري

المقيم

٣

إعادة الهيكلة

واستثمار الموارد 

٤

قياس مؤشرات

األداء للمشاريع

٧

خدمة

اإلعتماد

للخدمــات

اإلستشــارية
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البناء الموسوعي:

خدمــة البنــاء الموســوعي الــذي تتميــز بــه "اراك" مــن خــالل 

فرق عمل خبيرة واستخدام تقنيات عمل حديثة .

فرق العمل الخبيرة.

المداخل الموسوعية.

أحدث تقنيات األدوات الموسوعية.

األرشفة والتوثيق وإعادة النشر.

خط اإلنتاج الموسوعي.

بناء شبكة الخبراء الدوليين.

االستكتاب واالستظهار الحضاري.

ما يميز البرنامج:

40



منصــــــــــــــة آراك 

اإللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكترونية:

األهــداف  أحــد  الرقمــي  التحــول 

والتوجــه  للتنميــة  آراك  لمجموعــة  االســتراتيجية 

التكنوتنمــوي مــن خــالل إطــالق منصــة آراك اإللكترونيــة التــي تقــدم 

ــة للمشــاريع  ــة إلكتروني خدمــات التعليــم والتدريــب واالستشــارات وتوفــر حاضن

ــات المنصــة المتعــددة ومجتمــع  ــات العمــل مــن خــالل خدم ــن بيئ ــادرات لتمكي والمب

آراك التنموي. 

االعتمادات.

التعليم والتدريب عن بعد.

االستشارات.

خدمات إدارية.

مجتمع آراك.

خدمة العمالء.

خدمات المنصة:
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أكثــر مــن ( ٣٠ ) حقيبــة تدريبيــة و ورشــة عمــل

متخصصــة ومتنوعــة فــي المجــال التنمــوي

١. الشخصية البناءة.

٢. التحليلي الشخصي.

٣. التحليل اإلحصائي.

٤. برنامج صناعة الداعية.

٥. برنامج إعداد شباب المستقبل.

٦. برنامج صناعة القائد التنموي.

٧. أساسيات العمل والتميز المؤسسي.

٨. مهارات شخصية يحتاجها القاضي.

٩. تطوير أداء العاملين في المؤسسات غير الربحية.

١٠. اتجاهات حديثة في التقييم.

١١. توظيف مهارات التفكير في المنهاج الدراسية.

١٢. اتجاهات حديثة في التعليم.

١٣. المدارس كمنظمات متعلمة.

١٤. المدارس الفاعلة.

١٥. حل المشكالت واتخاذ القرار.

١٦. فن االتيكيت والبروتوكول

 .RTOT ١٧. تدريب المدربين

١٨. بناء الفريق الفعال.

١٩. المخطوطة الذهنية.

٢٠. إدارة االجتماعات.

٢١. مهارات التفاوض.

٢٢. مهارات اإلتصال.

٢٣. مهارات التفكير.

٢٤. مهارات القيادة.

٢٥. إدارة األزمات.

٢٦. فن الخطابة.

٢٧. إدارة الوقت.

٢٨. السكرتارية التنفيذية.

٢٩. تقييم المؤسسات بأسلوب الرادار.

٣٠. اإلدارة والتخطيط االستراتيجي.

٣١. إعداد وكتابة التقارير المالية واإلدارية.

٣٢. إدارة المشاريع.

٣٣. إدارة الجودة.

٣٤. إدارة الموارد البشرية.

٣٥. التسويق الفعال.
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