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ورشة تطوير وترويج الهوية المؤسسية للجامعات  "

 " وبرامجها لالرتقاء بتنافسيتها عالميا

 6/10/2022تبدأ في 

 
 

 أهداف الورشة 

 قوة الجامعة،مكامن تحديد  .1

تحديد تدفقات اإليرادات المحتملة وكيفية تحويلها لحقيقة المرتبطة   .2

 الجامعة بمكامن قوة 

 تطوير فرص تعزيز تنافسية الجامعات مبنية على مكامن قوة الجامعة  .3

تطوير الهوية المؤسسية للجامعة وبرامجها التي ستميزها محليا   .4

وإقليميا وعالميا لالرتقاء بتنافسيتها ووضعها في مصاف المؤسسات  

التعليمية المتقدمة عالميا الجاذبة لإلستثمار والطلبة والشركات  

 والكوادر التعليمية 

تطوير استراتيجية ترويج هوية الجامعة المؤسسية وبرامجها وخلق   .5

 شراكات عالمية تسهم في دعم تطوير وترويج الجامعة وبرامجها 

 آليات التدريب 

تكون آلية التدريب في الورشة تطبيقية ليخرج المشاركين منها بحلول   •

 مل. حقيقية نتاج عملهم التطبيقي خالل فترة ورشة الع

الى مجموعات   • الورش اإللكترونية  المشاركون خالل فترة هذه  يقسم 

عالقة   ذات  لها  المناسبة  المواضيع  اختيار  منها على  كل  تعمل  عمل 

 بمنظومة التعليم في العالم العربي.

عند االنتهاء من الورشة بنجاح سيمنح المشاركون انخراط مجاني   -  قيمة إضافية

تفاعلية تسمح لهم بمواصلة اإلستفادة من استشارات خبرائنا مدى الحياة لمنظومة  

الدوليين والتفاعل عبر منصة متميزة مع جميع المشاركين في مثل هذه الدورات 

 عبر العالم.

 المدرب 

 Talents ofد. عبد بيدس، الرئيس التنفيذي والمؤسس  •

Endearment –  خبير في تطوير الهوية المؤسسية للعديد من

 الجامعات الكبرى حول العالم.المؤسسات و 

 .سيحصل المشاركون على شهادات إنجاز :شهادة اإلنجاز

 

 

 

 مدة الورش 

 ساعات التدريب المتوقعة خالل الفترة:  -يوم  35

 أيام، وثم 3ساعتان تدريب في اليوم في أول  •

 أسابيع، 4ساعتان تدريب في األسبوع لمدة  •

ساعة من إرشادات المدربين متوفرة لمساعدة المشاركين خالل فترة   35 •

الرئيسية    -الورشة   الساعات  خارج  لمساعدة  المشارك  احتاج  متما 

 المحددة لورش العمل. 

عرض المشاريع النهائية في اليوم األخير وتقيمها من قبل المشاركين   •

 والمدربين. 

 أهمية طول المدة 

هذه لتمكين   • يجعل  ما  وهذا  النتائج.  من  ذاتيا  التحقق  من  المشاركين 

أي   أخرى.  تدريب  أو  عمل  ورش  أية  عن  مختلفة  التطبيقية  الورش 

سيكون عمل المشاركين خالل جلسات العمل مبنيا على تجارب حقيقية  

سيخرجون بها من على أرض الواقع ومما سيكتسبونه خالل هذه الورش  

كانية التطبيق محليا وعربيا وعالميا، لكي  ولكي يتمكن كل مشارك من إم

 يخرج المشاركون بمعطيات هذه الورش بنموذج عربي الى العالمية.

ما  • هو  الورشة  جلسات  خالل  المشاركون  سيقضيه  الذي  الوقت 

أمكانية تطبيقها   التحقق من  تم  سيساعدهم على تطوير تجارب وخبرة 

بمستقبل   صلة  ذات  تكون  وكي  المهنية  ونجاحها  المشاركون 

 ومؤسساتهم. 

 اللغة العربية. والنقاش بتعقد الورشة باللغة اإلنجليزية  - لغة الورشة

 :  رسوم المشاركة في هذا الورشة اإللكترونية

 دوالر أميركي للشخص الواحد.  400 •

مشاركين  خصم  %  20 • أكثر  5لعدد  طلب  أو  رجاء    رمز ، 

 . الخصم

قبل  15 • المبكر  للتسجيل  رمز    –  2022/ 1/9تاريخ  % خصم 

 . TE15الخصم هو 

 ال يمكن دمج الخصومات مع بعض.  •

 أضغط هنا لتحميل نموذج التسجيل  

https://xfactor.talentsofendearment.com/course/building-universities-brand-identity-workshop

