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المحتويات األساسية:

المقدمة :

فوائد التخطيط بمكن تحديدها في انه يمكننا من التفكير الســليم المنظم، النظر للمســتقبل 
بصوره أوضح واالستعداد له بما بالئمه، وذلك سوف يساعد في تقليل التكلفة، الحد من 
الجهود العشــوائية الغير هادفــة، وأخيرا توفير الجهد وتعظيم اإلنجــاز، أما التنظيم هو 
عملية حصر للواجبات والنشاطات المراد القيام بها وتقسيمها إلى اختصاصات األفراد، 
وتحديد وتوزيع الســلطة والمسؤولية وإنشاء العالقات بين األفراد، بهدف تمكين الجميع 

من العمل بانتظام وبشكل أفضل.

وعلى ما ســبق فالتنظيم يتطلب بشــكل أساســي توفير التنســيق بين اإلدارات و األقسام 
المرتبطــة بتحقيق أهداف المنظمة، وتظهر أهميه التنظيم في كونه يقوم بتحريك الجهود 
بالشــكل الذي يســاعد على تســخير كافه الموارد واإلمكانات من اجل تحقيق األهداف، 
فالهــدف األقــوى للتنظيم يرتبــط بالعمل الجماعي حيث يســاعد في تحديد كيفيه تقســيم 
األعمــال وتوزيع األعباء والســلطات والمســئوليات بشــكل عادل يســاعد على تحقيق 
األهــداف بأســلوب منظم، مما سيســاعد على إيجاد التعاون والتكامــل والترابط بين كل 

مستويات العمل بالمنظمة ومنها يتحقق األداء المتميز واالبداعي. 

الهدف العام من الدورة التدريبية وورشة العمل :

تنمية مهارات اإلبداع في تحديد األهداف وتحديد النشاطات المطلوب تحقيقها �
التخطيط في الوقت الحاضر لما هو مستقبلي �
كيفية التنبؤ لما سيكون عليه المستقبل مع االستعداد لمواجهته �
إعداد الخطط والبرامج ووضع اإلطار العام لتنفيذ الخطط والبرامج المختلفة  �

لتحقيق األهداف
تطبيق أساليب التخطيط الفعال في الواقع العملي وكيفية المتابعة السليمة عن بعد �
تعزيز كفاءة تحديد المسؤوليات والسلطات واختيار العاملين المناسبين  �
وضع التنظيم الديناميكي الفعال لتحقيق األداء المتميز. �
كيفية إيجاد التنسيق الخالق ودعم جودة حياة العمل QWL  والقيم المحورية لها �
التنسيق إلي منع التشابك والتداخل في أداء المهام والوظائف �
التميز في التوازن بين الصالحيات المخولة والمسؤوليات �
تعزيز مهارات االبداع في توليد األفكار وطرح البدائل �
إدارة التغيير والتطوير الشامل والمستمر �
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الوحدة االولي :
المتغيرات العالمية وحتمية اإلبداع اإلداري

المتغيرات العالمية الجديدة )المنظومة الثالثية  �
إلدارة االقتصاد العالمي وتداعياتها(

انعكاسات التحوالت العالمية الجديدة على ساحة  �
العمل اإلداري بالمنظمة

المقومات السلوكية والتنظيمية الالزمة للتعامل مع  �
المستجدات الجديدة

واقع الممارسات اإلدارية في مؤسسات األعمال  �
العربية

�  Managerial حتمية تحقيق اإلبداع اإلداري
Innovation

الوحدة الثانية :
التفكير اإلبداعي واإلبداع اإلداري

مفهوم اإلبداع �
خصائص الشخصية المبدعة �
أهمية اإلبداع �
معوقات اإلبداع وكيفية التغلب عليها �
استراتيجيات اإلبداع �
اإلبداع اإلداري �

الوحدة الثالثة :
االتجاهات الحديثة في التخطيط 

تعريف التخطيط �
التفرقة بين التكتيك واالستراتيجية �
�  Management اإلدارة باألهداف وعناصرها

by objective

المنهجية المرتبطة بالتفكير والتخطيط االداري  �
الفعال

ادارة النشاطات التخطيطه في المؤسسات  �
مسارات التخطيط الفعال �
الخطوات الثمانية للتخطيط اإلداري الفعال �
أنواع التخطيط �
� scope of planning نطاق شمولية الخطه
� standing plan تخطيط متكرر االستعمال
أنواع التخطيط الرئيسية �
العالقة بين المؤسسة الفعالة والتخطيط الفعال �
العالقة بين التخطيط االداري الفعال وإدارة األداء �
أساليب تحويل األفكار اإلبداعية إلى خطط تنظيمية �

الوحدة الرابعة :
استراتيجيات التنظيم الفعال

عناصر التنظيم الست �
خطوات التنظيم  �
المخطط التنظيمي �
التقسيمات التنظيمية  �
أجزاء التنظيم �
مبررات إعادة التنظيم  �
خطوات ومراحل إعادة التنظيم �
عوامل التنظيم االداري  �
خطوات التفويض الفعال �

الوحدة الخامسة :
التفويض كأحد العناصر الحاكمة في التنظيم

ماهية التفويض �
لماذا ال يفوض المديرون �
شروط التفويض �

حدود التفويض ودرجاته �
أسباب فشل التفويض �

الوحدة السادسة :
الكفاءة والتميز في التنسيق

اهمية التنسيق والمتابعة لألعمال في المؤسسة  �
والجهات المتطورة والحديثة .

المهام والوظائف المطلوبة لنجاح التنسيق  �
والمتابعة االدارية

اهمية التنسيق والمتابعة لألعمال في المؤسسة  �
والجهات المتطورة والحديثة .

عناصر ونظم التنسيق والمتابعة االدارية في  �
المؤسسة ومقاييس فعالية التنسيق االداري 

والمتابعة بين االدارات
دور التنسيق والمتابعة االدارية بين االدارات في  �

االدارة الحديثة .
تطور التنسيق االداري وفقاً لمتطلبات العولمة  �

وتكنولوجيا المعلومات .
امثلة وحاالت عملية لعملية التنسيق والمتابعة بين  �

االدارات في شركات عالمية ناجحة

الوحدة السابعة:
إدارة التغيير والتطوير التنظيمي

إدارة التغيير )المفهوم – األبعاد – األهمية – �
المداخل واألساليب ومهارات التطبيق وتعديل ثقافة 

المنظمة(
أساليب التعامل مع مقاومي التغيير �
التطوير التنظيمي �



إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت. � اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

إدارة التدريب : 4571801  4  00971 � أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة � أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

التــاريــخ :........................)اإلبداع اإلبتكاري في التنظيم والتخطيط والتنسيق ®( 

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


