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مهارات وفنون اإلدارة المتميزة والفكر القيادي المبدع ®

المقدمة :

يتمحور البرنامج التدريبي "الكفاءة واالبداع  في اإلدارة والتنظيم والفكر القيادي" حول بناء القدرات المؤسسية ومهارات التفاوض وإدارة التغير وإدارة األداء المؤسسي وتنمية 
التفصيلية وتنمية  الخطط  وتنفيذ  المهارات اإلشراقية وإعداد  العمل وتنمية  برامج  تنظيم  التميز واإلبداع في  إلى جانب  والتقييم  والمتابعة  التخطيط  القيادية ومهارات  المهارات 

المهارات اإلدارية ومهارات االتصال والعمل الجماعي.

أهداف البرنامج :
يهدف البرنامج التدريبى التعرف على :

ما المقصود بالكفاءة واإلبداع فى اإلدارة والتنظيم والفكر القيادى §
الفرق بين الكفاءة والفعالية فى اإلدارة §
الكفاءة والفعالية التنظيمية §
طرق قياس الكفاءة اإلدارية §
أساليب تحسين الكفاءة واإلبداع فى اإلدارة §
اإلبداع والتميز اإلدارى  §
أفضل االساليب والممارسات والمهارات القيادية §
الكفاءة واإلبداع فى إدارة الوقت ومواجهة ضغوط العمل §
أساليب توليد األفكار اإلبداعية §
كيفية ترجمة األفكار اإلبداعية إلى خطط وبرامج عمل §
المهارات القيادية الداعمة لصياغة الخطط االستراتيجية §

أهمية اإلبداع واالبتكار فى مؤسساتنا العربية §
خطوات ومراحل وشروط اإلبداع §
قيادة التميز وقيادة التغيير والقيادة بالذكاء العاطفى §
الكفاءة واإلبداع فى التنظيم ووضع الهياكل التنظيمية §
خصائص التنظيم الفعال §
خطوات إعداد الهياكل التنظيمية §
مشكلة ضعف القيادة وحلها §
متطلبات القيادة اإلبداعية وعناصرها §
التفكير اإلبداعى للقيادات §
الكفاءة واإلبداع فى وظائف اإلدارة §
الكفاءة واإلبداع فى التخطيط والمتابعة §

الوحدة األولى :

الكفاءة واإلبداع فى اإلدارة

w ما المقصود بالكفاءة واإلبداع فى اإلدارة
w الفرق بين الكفاءة والفعالية فى اإلدارة
w الكفاءة والفعالية التنظيمية
w طرق قياس الكفاءة اإلدارية
w أساليب تحسين الكفاءة واإلبداع فى اإلدارة

الوحدة الثانية :

خصائص اإلبداع فى العمل القيادى

w صفات القائد ذو التفكير اإلبداعى
w أساليب توليد األفكار اإلبداعية
w كيفية ترجمة األفكار اإلبداعية إلى خطط وبرامج عمل
w المهارات القيادية الداعمة لصياغة الخطط االستراتيجية
w أهمية اإلبداع واالبتكار فى مؤسساتنا العربية
w خطوات ومراحل وشروط اإلبداع
w قيادة التميز وقيادة التغيير والقيادة بالذكاء العاطفى

الوحدة الثالثة :

الكفاءة واإلبداع فى التنظيم

w مفهوم وأهمية الكفاءة واإلبداع فى التنظيم
w خصائص التنظيم الفعال
w خطوات إعداد الهياكل التنظيمية
w مبادىء التنظيم
w أمراض التنظيم وكيفية المواجهة

الوحدة الرابعة :

الكفاءة فى إدارة الوقت وترتيب األولويات وإدارة ضغوط العمل

w التفويض وكفاءة إدارة الوقت
w العوامل المؤثرة على التفويض الفعال
w الممارسات الخاطئة فى تحديد األولويات
w مسببات ضغوط العمل
w استراتيجيات مواجهة ضغوط العمل

الوحدة الخامسة :

تنمية المهارات القيادية وحتمية مواكبة تحديات المستقبل

w مواصفات القادة ذوى التفكير اإلبداعى
w كيف يمكن للقائد إدارة المواهب
w التمكين اإلدارى وتحقيق نتائج العمل بكفاءة وفعالية
w المهارات القيادية الداعمة لصياغة الخطط االستراتيجية
w دور القائد فى تطوير ثقافة تنظيمية داعمة للتميز المؤسسى
w قيادة التميز وقيادة التغيير



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:

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

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

w 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

)مهارات وفنون اإلدارة المتميزة والفكر القيادي المبدع®( 
التــاريــخ :........................

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.


