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المنطلقات
تعزيز األمن مس���ؤولية
الجميع

«ونق���ول ألبنائن���ا وبناتن���ا ولكل م���ن يقيم على
أرضنا ،إن األمن مس���ؤولية الجميع ،ولن نسمح
ألحد أن يعبث بأمننا واستقرارنا»

نب���ذ الخالف���ات وتعزي���ز
اللحمة الوطنية

«ونؤكد حرصنا على التصدي ألسباب االختالف
ودواعي الفرقة ،والقضاء على كل ما من شأنه
تصنيف المجتمع بما يضر بالوحدة الوطنية»

حوار فوسطية فوحدة

“منهج وسط وحوار وألفة ،يجمع وال يفرق”
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مقدمة
الح���وار قضي���ة إنس���انية ،وأح���د أه���م

والحض���ارات عل���ى الرغم م���ن النهضة

احتياج���ات اإلنس���ان المعاص���ر ،وه���و

التكنولوجية التي يشهدها العالم في

يه���م جميع فئ���ات المجتمع؛
ش���أن عام
ُّ

مجال االتصال.

لتحقيق التواصل اإلنساني الذي يوفر

ويؤدي التدري���ب وظيفة حيوية وفاعلة

بيئة إيجابية لتب���ادل الخبرات والمعارف

في إكساب الناس مهارات الحوار التي

والمه���ارات بما ُيفضي إل���ى التفاهم

تمكنهم من تحقيق التواصل اإليجابي

والتعاي���ش والتكامل في وقت يعاني

المأم���ول م���ع اآلخر ،إضاف���ة إلى إيجاد

في���ه الن���اس من عزل���ة اجتماعية ُ
وش���ح

تحف���ز على اإلب���داع وتحث
بيئ���ة منتجة ِّ

في التواصل بين األفراد والمجتمعات

ل األفكار والرؤى.
على التفكير
ُ
وتباد ِ
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الموافق���ة الملكي���ة
السامية
إيمانا م���ن الملك عبدالله ب���ن عبدالعزيز
رحم���ه الله بأهمية الحوار وآثاره اإليجابية
الت���ي تع���زز التالحم بي���ن أبن���اء المجتمع
وتس���اهم في انفتاحهم على الثقافات
والحضارات األخرى ،فقد وضع رحمه الله
نصب عينيه تأسيس مركز ُيعنى بالحوار

12

ويؤص���ل ل���ه وينش���ره ف���ي المجتمع؛

بإنـش���اء مـرك���ز المل���ك عـبدالعـزي���ز

بكاف���ة ش���رائحه وأطياف���ه م���ن خ�ل�ال

للحـوار الوطـني باألمر الملكي رقم

التدريب واللقاءات الفكرية والمبادرات

 / 339م وبتاريخ  1424/5/24هـ.

وورش العمل ،وبناء على هذا االقتراح
فقد صدر أمر خادم الحرمين الشـريفين
المل���ك فه���د ب���ن عبدالعزيز رحم���ه الله

رؤية المركز
مجتمع متحاور لوطن متالحم

رسالة المركز وأهدافه
يرسخ المركز ثقافة الحوار وينشرها بين أفراد
المجتم���ع بجميع فئاته بم���ا يحقق المصلحة
العام���ة ويحافظ على الوحدة الوطنية وذلك
من خالل عدد من األهداف ،وهي :مناقشة
والثقافي���ة
االجتماعي���ة
الوطني���ة
القضاي���ا
َّ
َّ
َّ
والتربوية وغيرها،
واالقتصادية
والسياسية
َّ
َّ
َّ
وطرحه���ا من خ�ل�ال قن���وات الح���وار الفكري

ف���ي الح���وار الوطن���ي .اإلس���هام ف���ي صياغ���ة الخط���اب
الوس���طية واالعتدال.
اإلس�ل�امي الصحي���ح المبن���ي عل���ى
َّ
اإلس���هام في توفي���ر البيئة المالئمة إلش���اعة ثقافة الحوار

وآلياته .تش���جيع أفراد المجتمع ومؤسسات

إس���تراتيجية لموضوعات الحوار
داخ���ل المجتمع .وض���ع رؤى
َّ

المجتمع المدني على اإلسهام والمشاركة

الوطني.
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تأسيس األكاديمية
اعتنى مركز المل���ك عبدالعزيز للحوار الوطني

م���ع مختل���ف القضاي���ا والش���ؤون الحياتي���ة

ممثال في
بالتدريب على نش���ر ثقاف���ة الحوار
ً

العام���ة والخاص���ة ،ولتعميق قيم���ة الحوار في

أكاديمي���ة الح���وار للتدريب التي تم تأسيس���ها

وتعتب���ر أكاديمي���ة الح���وار إح���دى
الش���خصية.
ُ

عام 1429ه���ـ2008/م ،لتقوم بإعداد الحقائب

الخيارات االستراتيجية التي يتبناها مركز الملك

والبرامج والمش���روعات التدريبية المتخصصة

عبدالعزيز للحوار الوطني للتدريب على مهارات

ً
تماش���يا م���ع أه���داف المرك���ز بتوطي���ن ثقافة

الحوار والتعايش في المجتمع.

الحوار وتكريسها في المجتمع بجميع أطيافه
ً
ً
ومنهج���ا في التعامل
أس���لوبا
وفئاته ليصبح
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الرؤية
نكون بيت الخبرة األول وطنيا وإقليميا
ف���ي التدري���ب عل���ى الح���وار والتالح���م
الوطني والتواصل الحضاري.

الرسالة

تقديم برامج تدريبية متميزة وورش عمل
مبتك���رة ومبادرات نوعية ،وبناء ش���راكات

محلي���ة وعالمي���ة فاعل���ة وف���ق أح���دث
الممارس���ات والتقنيات بما يس���هم في
بناء مجتمع متحاور ومتالحم.
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القيم
االبتكار ،الجودة ،االلتزام ،التنافس���ية،
المشاركة ،المهنية ،التفهم

األهداف
1.1تطوي���ر أداء االفراد والعاملين في
مؤسس���ات المجتم���ع المختلف���ة
من خ�ل�ال تنمية مه���ارات االتصال
والحوار لديهم.
2.2تقديم كافة الخدمات واالستشارات
التدريبي���ة

للجه���ات

الحكومي���ة

واألهلية.
3.3تنفي���ذ خدمات إدارة وتيس���ير ورش
العم���ل وحلق���ات النق���اش وف���ق
منهجيات علمية مبتكرة بما يس���هم
في صناعة القرار للجهات الحكومية
واألهلية.
4.4تحقي���ق اللحم���ة الوطني���ة ف���ي
المجتم���ع م���ن خ�ل�ال تصمي���م
المب���ادرات النوعية ف���ي المجاالت
الفكرية واالجتماعية والثقافية.

5.5بناء شراكات محلية وعالمية لتطوير
وتنفيذ البرامج والدورات المختلفة
ف���ي مه���ارات الح���وار والتواص���ل
الحضاري.
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مسارات العمل
•التدريب

هدفون
المستَ َ

جميع شرائح المجتمع من الذكور واإلناث

•ورش العمل
•المشاريع وصناعة المبادرات

مسارات التدريب

تُ عنى األكاديمية بعشرة مسارات بحيث
تغط���ي أكبر مس���احة ممكن���ة من نطاق

االستهداف ،وهي كما يأتي:

الحوار من
أجل السالم

18

الحقيبة
اإللكترونية

حقيبة برايل
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م

المسار

الهدف العام

1

تنمية مهارات االتصال في الحوار.
(مباشر)

إكساب المشاركين المهارة في الحوار واالتصال الفعال
مع اآلخرين

تنمية مهارات االتصال في الحوار.
(إلكتروني)

إكساب المشاركين المهارة في الحوار واالتصال الفعال
مع اآلخرين

تنمية مهارات االتصال في الحوار( .برايل) إكساب المشاركين المهارة في الحوار واالتصال الفعال
مع اآلخرين

20

2

الحوار مع الطفل

إكساب المربين مهارات االتصال والحوار مع الطفل بما
يشجع على التفكير

3

الحوار التربوي

إكساب المعلمين والطالب مهارات الحوار الفعال مع
بعضهم بعضا في الصف والمدرسة.

4

الحوار األسري

إكساب الزوجين واألبناء مهارات الحوار واالتصال الفعال.

م
5

المسار

الهدف العام

الحوار الحضاري

تنمية مهارات االتصال والحوار مع أتباع الحضارات
والثقافات األخرى

الحوار من أجل السالم

إكساب المشارك المهارة في الحوار ،والتواصل الفعال
مع أبناء الحضارات اإلنسانية ،لتحقيق التعايش والسالم

6

الحوار اإلعالمي

تنمية مهارات ومعارف واتجاهات المشاركين في الحوار
اإلعالمي اإليجابي

7

الحوار الرياضي

تمكين المشارك من ممارسة مهارات الحوار الرياضي
اإليجابي

8

الحوار الفكري

تنمية قدرات المشاركين في الوقاية من التطرف من
الناحية المعرفية والمهارية والوجدانية

9

الحوار المجتمعي

تعزيز قيم الحوار والسلم االجتماعي

10

مهارات الحوار والتواصل مع الحاج
والمعتمر والزائر

االرتقاء بمهارة الحوار والتواصل اإليجابي مع الحجاج
والمعتمرين والزوار
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من منجزات األكاديمية
•تدريب أكثر من ( )1,100,0000في
جميع مناطق المملكة

•التدريب في ( )47مدينة ومحافظة
في المملكة العربية السعودية.

•إع������داد ( )3100م�����درب وم���درب���ة
معتمدين

•صناعة أكثر من ( )200مبادرة.

•ش��راك��ات م��ع ( )76ج��ه��ة حكومية
وأهلية
•تدريب أفراد من ( )67جنسية.
•اعتماد البرامج م��ن وزارة الخدمة
المدنية ومنظمة اليونسكو

22

•إدارة وتيسير أكثر من ( )1000ورشة
عمل م��ع ع��دد م��ن وزارات الدولة
ومؤسساتها
•ال��ت��دري��ب باللغة اإلنجليزية على
بعض المسارات.
•توفير إص��دار علمي متكامل لكل
مسار.

بناء

3100
مدرب ومدربة
 67جنسية
التدريب في

 47مدينة ومحافظة
في المملكة العربية
السعودية
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البرامج الدولية
•ت���ن���ف���ي���ذ ب�����رام�����ج وورش ع��م��ل
باالشتراك مع منظمة اليونسكو
•تنفيذ ع���دد م��ن ال��ب��رام��ج وورش
العمل مع لجنة مسلمي إفريقية.
•تنفيذ ع��دد م��ن البرامج م��ع مركز
الملك عبدالله العالمي للحوار بين
أتباع األديان والثقافات.
•تنفيذ ورش عمل وبرامج تدريبية
مع اتحاد الكشافة العالمية.

24

المقاييس اإللكترونية
ت��وف��ر األك��ادي��م��ي��ة ع����ددا م���ن ال��م��ق��اي��ي��س
اإللكترونية لمهارات الحوار ،منها:
•مقياس مستوى الحوار
•مقياس الحوار الزوجي
•مقياس الحوار التربوي
•مقياس مستوى اإلنصات
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الموقع اإللكتروني
www.academy.kacnd.org
ل�لأك��ادي��م��ي��ة م��وق��ع إل��ك��ت��رون��ي خ��اص
يتم م��ن خ�لال��ه ال��ت��ع��رف على أنشطة
األك��ادي��م��ي��ة وأخ��ب��اره��ا والتسجيل في
البرامج وخطة التدريب السنوية إضافة
إلى اشتمال الموقع اإللكتروني على
عدد من المزايا.
•صفحة خاصة لكل مدرب
•إق����ام����ة ورش ع���م���ل أون الي���ن
( ،)Onlineم��ع إم��ك��ان��ي��ة االت��ص��ال
بالصوت وال��ص��ورة ف��ي أي مكان
في العالم من القاعات التدريبية
في األكاديمية.

26

ورش العمل
��ق��ام ورش ال��ع��م��ل ب��ث�لاث ط��رق
•تُ
ُ
منهجية.
•يوجد ( )11قاعة تدريبية.
•ي��وج��د ( )50منظما ف��ي مختلف
مناطق المملكة.
•يوجد ( )80راصدا وراصدة.
•يوجد ( )20ميسرا وميسرة.
•إصدار التقارير العلمية خالل ()48
ساعة.
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المشاريع
تم تنفيذ أربعة مشروعات كما

يأتي:

أوال -م���ش���روع س���ف���راء ح���وار
اإلنسانية بالتنسيق مع وزارة
ال��ت��ع��ل��ي��م وم��ؤس��س��ة ال��ول��ي��د
اإلنسانية.
يهدف المشروع إل��ى تدريب ()1000
طالب وطالبة ومعلم ومعلمة من أجل
إكسابهم مهارات الحوار الحضاري من
خالل تعزيز مبادئ الوسطية والتعايش
وترسيخ القيم اإلنسانية المشتركة.

ث��ان��ي��ا -م��ش��روع «ت��ب��ي��ان» ال��ذي
ي��ه��دف إل��ى م��واج��ه��ة التطرف

الفكري

والذي يقام في الجامعات السعودية
ب��واق��ع ( )5أي���ام تفاعلية وبأنشطة
متنوعة.

28

ث��ال��ث��ا -م���ش���روع «ج�����اري» في

التواصل مع الجار

حيث اح��ت��وى على ( )22ورش���ة عمل
وب��رن��ام��ج ت��دري��ب��ي ،وب��ن��اء ( )92مبادرة
لتعزيز التواصل بين الجيران في ()11
منطقة.

رابعا  -مشاريع التنمية االجتماعية
بالتعاون م��ع وزارة العمل والتنمية
االجتماعية وهي:
أ»-ح������اور» ل��ت��دري��ب ال��م��وظ��ف��ي��ن على
مهارات الحوار والتواصل.
ب»-ع�����ط�����اء» ل��ت��ف��ع��ي��ل دور األي���ت���ام
ودمجهم في المجتمع.
ج»-ت����راح����م» ل��ت��ق��وي��ة أوام�����ر النسيج
األسري بين السجين وأسرته.

د»-ت���واص���ل» لتفعيل دور المسنين
وتواصلهم مع أسرهم.
هـ»-توطين» لتأهيل ( )500مستشار
أس���ري بمختلف مناطق ومحافظات
المملكة.
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المبادرات
م���ن أب���رز ما ت���م تنفي���ذه أربع
مبادرات ،هي:
تفرقنا»
«فرقنا ما
 -1م��ب��ادرةُ :
ِّ

 -3مبادرات الوقاية من التطرف

مجاالت المبادرات:

وهي مبادرة وطنية ومنظمة للتأكيد
على قيم ال��ح��وار واالنتماء الرياضي
اإلي��ج��اب��ي للحد م��ن ظ��اه��رة التعصب
في الرياضة من خالل برامج وفعاليات
وأنشطة متكاملة بما يحقق المصلحة
العامة للرياضة ويحافظ على الوحدة
الوطنية.

السعودية:

(التعليم العالي والعام – الدعاة
وال��ع��ل��م��اء – االع��ل�ام التقليدي
والرقمي

لمواجهة التعصب الرياضي.

 -2مبادرة التعايش المجتمعي
ضمن اللقاء الوطني للتعايش
المجتمعي

وقد احتوت على:
•( )28مبادرة.
•( )151مشارك.
•( )6ورش عمل إلنتاج المبادرات.

30

ضمن مشاريع تبيان بالجامعات
•( )93مبادرة بجامعة طيبة بالمدينة
المنورة.
•( )18م��ب��ادرة بجامعة الملك خالد
بأبها.

 -4مبادرات التالحم المجتمعي :
ف��ي إط��ار م��ش��روع «ت�لاح��م» بمناطق
ال��م��م��ل��ك��ة ت���م ت��ع��م��ي��م ( )40م���ب���ادرة
بمنطقتي ال��ج��وف وج����ازان وبحضور
( )150مشاركًا.

م���ع���اي���ي���ر اخ���ت���ي���ار
المدربين
1.1أن ي��ك��ون ال���م���درب ح��اص�لا على
الشهادة الجامعية كحد أدنى.
2.2أن يكون حسن السيرة.
3.3أن يكون حاصال على دورة (تدريب
مدربين).
4.4أن يمتلك مهارات التأثير والتفاعل
والنشاط المجتمعي.
5.5أن يحضر برنامج المدرب المعتمد
بانتظام.
تدرب عليها
6.6أن يطبق الحقيبة التي َّ
في قطاعات مختلفة( :كالمدارس
وال��ج��ام��ع��ات وم��ؤس��س��ات ال��دول��ة
وعموم أبناء المجتمع).
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متابعة المدربين
1.1ي��وج��د م��ش��رف مقيم ف��ي المركز
ي��ت��اب��ع م��ش��رف��ي ال��م��ن��اط��ق في
المملكة.
2.2مشرف المنطقة يتابع المدرب من
حيث التزامه بخطة التدريب ومهنية
األداء وغير ذلك.
3.3يخصص موظف في األكاديمية
لمتابعة المدربين والتواصل معهم
في إدارة وإقامة البرامج وتوفير
ال��ح��ق��ائ��ب وال���ش���ه���ادات وت��ج��دي��د
العضويات وغير ذلك.
4.4يقوم كل مدرب بتسجيل عضويته
ف���ي األك���ادي���م���ي���ة ب��ع��د اع��ت��م��اده
كمدرب ألح��د المسارات التدريبية
باألكاديمية.
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آليات تقييم
المدربين
1.1ع��ن ط��ري��ق االس��ت��ب��ان��ة ال��ت��ي ت��وزع
للمتدربين.
2.2عن طريق اإلقبال على التسجيل
عند اإلعالن عن البرنامج
3.3عن طريق منسقي البرنامج.

4.4اإلبداع الشخصي
5.5االس���ت���م���راري���ة واالل�����ت�����زام بقيم
التدريب العامة
6.6الرأي العام المجتمعي

شروط العضوية
1.1ان يكون حاصال على دورة معتمدة
ف��ي ال��ت��دري��ب (إع�����داد ال��م��درب��ي��ن-
تدريب المدربين) من إحدى الجهات
المعتمدة داخل المملكة أو خارجها.
2.2أن يكون ممارسا للتدريب لمدة ال
تقل عن سنتين.
3.3ال���ح���ص���ول ع��ل��ى دورة ال���م���درب
المعتمد في أحد مسارات التدريب
بأكاديمية الحوار.
4.4تعبئة النموذج الخاص بالعضوية
ف����ي ق����اع����دة ت����واص����ل ب��م��وق��ع
األكاديمية الرسمي.
5.5م��دة صالحية العضوية ع��ام من
تاريخ اإلصدار.
سنويا.
6.6رسوم العضوية ( )300ريال
ً
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م���ه���ام وواج���ب���ات
العضوية:
1.1تقديم ت��دري��ب تطوعي ب��ع��دد ()4
دورات تدريبية سنويا في المسارات
التدريبية بأكاديمية الحوار.
2.2ال��م��ش��ارك��ة ال��ف��اع��ل��ة ف���ي ال���ورش
اإللكترونية في قاعدة التواصل.
3.3ال��م��ش��ارك��ة ف���ي ت��ط��وي��ر ال��ح��ق��ائ��ب
واقتراح األفكار اإلبداعية.

امتيازات العضوية:
1.1يحصل العضو على بطاقة تمثيل
رسمية من األكاديمية.
2.2ي���ح���ق ل��ل��ع��ض��و اس����ت����خ����دام اس���م
األكاديمية وشعارها في شهاداته
وبطاقاته وإعالناته وسيرته الذاتية
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وع��ل��ى م��وق��ع��ه اإلل��ك��ت��رون��ي في
البرامج الخاصة داخ��ل األكاديمية
فقط.
3.3يحق للعضو تقديم عدد ( )10أيام
ت��دري��ب��ي��ة ف��ي ق��اع��ات األك��ادي��م��ي��ة
بأسعار مخفضة ومنافسة.
4.4اإلعالن عن الدورات التي يقدمها
في األكاديمية مجانا في موقع
األكاديمية.
5.5يمنح ال��ع��ض��و ع���دد ( )30ش��ه��ادة
إضافة إل��ى ( )30حقائب تدريبية
لكل دورة يقدمها.

6.6إدراج اس��م��ه وص���ورت���ه وب��ي��ان��ات��ه
الرئيسية في قاعدة تواصل وعلى
موقع األكاديمية الخاص بالمدربين
األعضاء.
7.7يحصل العضو على برنامج متقدم
واح���د كحد أدن���ي لتطوير مهاراته
التدريبية وتلتزم األكاديمية بتنفيذه.
8.8يمنح ال��ع��ض��و مبلغا م��ال��ي��ا وف��ق
الالئحة الداخلية لألكاديمية وذلك
للبرامج التدريبية المسندة إليه من
األكاديمية مباشرة.

9.9يمنح ال��ع��ض��و مبلغا م��ال��ي��ا وف��ق
الالئحة الداخلية إلدارة مشرفي
المناطق وذل��ك للبرامج التدريبية
المسندة إليه مباشرة.
1010يحصل المدرب على شهادة بعدد
درب عليها معتمدة
الساعات التي َّ
من األكاديمية.
1111إق��ام��ة ح��ف��ل ت��ك��ري��م س��ن��وي ألب��رز
ال��م��درب��ي��ن وت��ق��دي��م ه��داي��ا مالية
وعينية للمتميزين منهم.
1212األولوية في المشاركة في الورش
وال��م��ؤت��م��رات ال��ت��ي يقيمها مركز
الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.
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ت��ح��ل��ي��ل االح��ت��ي��اج
التدريبي
ي���ت���م ت��ح��ل��ي��ل االح���ت���ي���اج
التدريبي في األكاديمية
من خالل اآلتي:
•تحديد السلوك أو األداء ال��م��راد
تغييره أو تعزيزه أو تطويره سواء
أكان على مستوى الفرد والوظيفية
أم على مستوى المنظمة أم على
مستوى المجتمع بجميع شرائحه.
•تحديد ال��م��وض��وع��ات ذات الصلة
بالبرامج التدريبية والتي يحتاج إليها
المجتمع
•تحديد األف��راد المطلوب تدريبهم
على السلوك أو المهارة المطلوبة
وت��ح��دي��د ن���وع ال��ت��دري��ب المناسب
لهم.
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•تحديد أه��داف التدريب بدقة من
ق��ب��ل مختصين ب��دراس��ة االح��ت��ي��اج
ال���ت���دري���ب���ي إض����اف����ة إل�����ى ف��ري��ق
األكاديمية العلمي.
•ت��ح��دي��د م���دة ال��ب��رام��ج ال��ت��ي تحقق
األهداف المنشودة من التدريب،
وح���ص���ر ال��ن��ت��ائ��ج ال��م��ت��وق��ع��ة من
المتدربين.
•تصميم محتوى البرامج التدريبية،
وال����وس����ائ����ل ال��م��س��ت��خ��دم��ة ف��ي
التدريب.
•اختيار المتدربين من فئات متنوعة
في المجتمع.
•تصميم استبانة للحصول على
تغذية راجعة من قبل المتدربين
ح��ول ال��م��درب وال��م��ادة التدريبية
وبيئة التدريب.

•ع��ق��د ورش ت��ض��م م��درب��ي��ن أك��ف��اء
وخ��ب��راء ومستشارين ف��ي مجال
التدريب ودراسة االحتياج.
•إج��راء مقابالت مع أشخاص ذوي
كفاءات علمية وثقافية واجتماعية
مختلفة وآخرين يشغلون مناصب
إدارية أو تنفيذية متنوعة.
•تتم دراس���ة ع��دد م��ن ال��ح��االت من
عينات مجتمعية متنوعة من الواقع
العملي ومن الواقع االفتراضي
في وسائل التواصل االجتماعي
على سبيل المثال من أجل:
•معرفة مدى احتياجهم إلى مهارات
االتصال والحوار
•معرفة معاناتهم والعوائق التي
تحول بينهم وبين الحوار واالتصال
الفعال.
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ت��ط��وي��ر ال��ح��ق��ائ��ب
التدريبية:
تتم عملية تطوير الحقائب
ال���ت���دري���ب���ي���ة م����ن خ�ل�ال
الخطوات اآلتية:
1.1دراسة نتائج االستبانات التي تُ وزَّ ع
على المتدربين والوقوف على أبرز
المالحظات المشتركة والمتكررة.
2.2ع��ق��د ورش ع��م��ل دوري����ة لمدربي
الحقائب من أجل تقييم المحتوى.
3.3إرس����ال ال��ح��ق��ائ��ب لمختصين كل
ثالث سنوات لدراسة ما تحتاج إليه
الحقائب من معلومات وأنشطة
إض��اف��ي��ة م��ن أج���ل م��واك��ب��ة تقدم
العصر.
4.4إض��اف��ة ل��م��س��ات تتعلق بالجانب
ال��ف��ن��ي كالتصميم وال��م��ق��اس��ات
والرسوم ونوع الورق.
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قياس األثر
1.1م��ن خ�ل�ال دراس����ة االس��ت��ب��ان��ات
التي توزَّ ع على المتدربين.
2.2من خالل متابعة تطور مهارات
االتصال والحوار عند المتدربين
في أماكن عملهم.
3.3م��ن خ�ل�ال م��ت��اب��ع��ة التقييمات
السنوية المتدربين في أماكن
عملهم.
4.4من خالل استطالع الرأي.
5.5م���ن خ�ل�ال ن��ت��ائ��ج اس��ت��ط�لاع��ات
الرأي.
6.6من خالل الرأي العام المجتمعي.
7.7من خالل قياس واختبارات قبلية
وب��ع��دي��ة لمحتوى التعلم قبل
وأثناء تنفيذ البرنامج التدريبي
وبعده.
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وحدة التسويق
يوجد في األكاديمية فريق
متخصص بالتسويق يقوم
باآلتي:
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1.1دراسة احتياج المؤسسات واألفراد
لبرامج األكاديمية.

3.3العمل على إي��ج��اد رع���اة وش��رك��اء
للمبادرات التي يطلقها المركز

2.2ت��س��وي��ق ب��رام��ج األك��ادي��م��ي��ة إل��ى
ال���ج���ه���ات ال��ح��ك��وم��ي��ة واأله���ل���ي���ة
واألفراد والتعريف بها وباألهداف
التي تحققها.

4.4صناعة م��ش��اري��ع تلبي احتياجات
الجهات الحكومية واألهلية وتعزز
التالحم الوطني.
5.5ص��ن��اع��ة م���ب���ادرات ل��ت��ح��ق��ي��ق رؤي���ة
المملكة (.)2030
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خـــتـــامــ ًـا
تس���عى األكاديمي���ة إل���ى إيج���اد قن���وات ومس���ارات جديدة تس���اعد على توس���يع نطاق
المستهدفين بما يمكِّنها من نشر ثقافة الحوار إلى أكبر عدد ممكن في المجتمع المحلي
َ
واإلقليمي والعالمي.
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