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المقدمة:

التمیز اإلستراتیجي ، الجودة ، اإلبداع في األداء من مرتكزات صناعة النجاح المؤسسي بما له من دور هام في خلق بیئة تفاعلیة وإنتاجیة عالیة، والتركیز على جودة األداء یعید 
صیاغة العمل القیادي واإلداري في تطویر منهجیة العمل وتحقیق أعلى مستویات الجودة والتمیز، لذلك فإن إدارة الجودة واألداء یرتبطان بشكل وثیق بإستراتیجیة و رؤیة المؤسسة 
. البرنامج التدریبي، یركز بشكل أساسي على آلیات تعزیز األداء المؤسسي والوظیفي، وفقًا ألحدث النماذج العالمیة في تمیز األداء ،والتي یعتبر دافعًا نحو تجوید العمل محققا 
التكامل االستراتیجي و معززًا لإلبداع واالبتكار وصوًال إلى الجودة في تعزیز كفاءة العمل واإلنتاجیة والقدرة التنافسیة وتحقیق األهداف االستراتیجیة وفق أعلى معاییر التمیز 

وإدارة الجودة.

أهمية البرنامج :

صممت یوروماتیك ، هذا البرنامج التدریبي، والذي سوف یقدم بخبرات ممیزة لیساهم في التطویر المؤسسي المستدام لألداء نحو الجودة والتمیز ولتحقیق الكفاءة والجدارة في العمل 
ألن ذلك یعتبر من أهم مقومات التمیز الرئیسیة في نجاح المؤسسات على جمیع المستویات محلیًا و عالمیًا و تأتي أهمیة هذا البرنامج بما سیطرحه من مفاهیم و دراسات متقدمة و 

تطبیقاتها في هذا المجال و الربط بین التدریب النظري والعملي بورش عمل متمیزة بمواضیعها واالرتقاء بمستوى جودة العمل واألداء من عدة نواحي أهمها:

w الحاجة إلى كفاءات فاعلة تسمو بواقع األعمال والقدرة على اإلبتكار
w المهارات والكفاءات القیادیة و اإلداریة أصبحت من أبرز الممارسات في األداء بالدول المتقدمة
w إستمرار دیمومة تمیز المؤسسات و رقیها من خالل تعزیز آداء أعمالها بكفاءات فاعلة و بناءة
w المحافظة على كفاءة تمیز األعمال وآدائها في ظل المتغیرات والتحدیات المحلیة والعالمیة
w إنجاز األعمال بكفاءة وفعالیة تساهم في تحقیق األهداف اإلستراتیجیة للمؤسسة
w قوة المؤسسات تأتي من تعزیز الكفاءات اإلداریة والقیادیة باآلداء المتمیز
w الحاجة إلى زرع ثقافة التمیز و تحفیز الموظفین على طرح المقترحات و المبادرات و األفكار المتمیزة اإلبداعیة

اهداف البرنامج وورش العمل:

w ) إدارة الجودة الشاملة ) التعریف، العناصر األساسیة، نماذج تطبیق الجودة الشاملة
w )التحسین المستمر للعملیات ) فرق الجودة، التقنیات األساسیة للجودة، التقنیات السبع لإلدارة والتخطیط
w تطبیق نماذج التمیز المؤسسي المحلیة والعالمیة
w )تطبیق مفاهیم الجودة في المجاالت اإلنتاجیة والمجاالت الخدمیة ) التعلیم، الخدمات الصحیة والبنوك، الجودة في العمل األمني
w .اإلطار العام لخطة تطبیق مفاهیم الجودة في المنظمات الحكومیة او الخاصة
w إدارة منظومة التمیز اإلستراتیجي في قیادة و تطویر األداء
w )التعرف على مفاهیم قیادة األداء) مؤشرات األداء الرئیسیة – األداء المهني – إدارة األداء – تقییم األداء
w اإلرتقاء باألداء المؤسسي والمساهمة في دعم األداء للتمیز واالبداع
w .تقییم اآلداء المؤسسي و الوظیفي من خالل نماذج و أركان التمیز العالمیة
w )بمختلف أنواعها )اإلستراتیجیة – التشغیلیة – المرحلیة KPIs بناء مؤشرات األداء الرئیسیة
w التكامل والربط بین الممكنات الرئیسیة في تحقیق التمیز الوظیفي والمؤسسي و تعزیز ثقافة الجودة
w المساهمة في تطویر بیئة العمل بمعاییر الكفاءة و الفعالیة و النزاهة
w المعرفة الكاملة لمعاییر تطبیق الجودة الشاملة وأسالیب تطبیقها بصورة عملیة علمیة
w التعرف على الخطوات الحدیثة التطبیقیة لنموذج الجودة والتمیز
w "نشر ثقافة التمیز في المؤسسة لتحقیق رؤیتها وأهدافها واعلى معدالت "التمیز اإلستثنائي
w ضمان جودة الخدمات المقدمة من خالل القنوات المختلفة والتأكید من التنسیق التام بینها
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الوحدة األولى :
تطوير القدرات اإلدارية والقيادية

w .السمات واإلستراتیجیات اإلداریة واإلشرافیة الحدیثة وسمات كل منها
w .تحقیق الكفاءة اإلداریة والقیادیة على جمیع المستویات التنظیمیة
w المفاهیم األساسیة لنظم اإلستراتیجیات اإلداریة المعاصرة .. والتي تشمل
w إدارة الجودة الشاملة
w .معایرة العملیات
w إعادة بناء العملیات
w اإلدارة باألهداف
w اإلدارة بالتجوال
w KPIs مؤشر قیاس األداء الرئیسیة

w التمكین

الوحدة الثانية :
الكفاءة اإلستراتيجية لتميز األداء في بيئة عمل تنافسية

w مظاهر البیئة التنافسیة و التحدیات المستقبلیة
w مواجهة التحدیات واألزمات بكفاءة و أداء متمیز
w  في والعقبات  التحدیات  وتذلیل  النتائج  تحقیق  في  والتمیز  الفعالیة  و  التركیز 

بیئة العمل
w اإلبداع القیادي في البیئات اإلقتصادیة والثقافیة المختلفة
w مهارات تمیز األداء اإلداري في بیئات العمل المختلفة
w الكفاءة القیادیة في تعزیز القدرة التنافسیة التنظیمیة و األداء
w قیادة أداء األعمال لتحقیق میزة تنافسیة من خالل الضغوط التنافسیة
w تعزیز الكفاءة اإلستراتیجیة لتمیز األداء في بیئة األعمال العالمیة والتنافسیة

w كفاءة األداء في إدارة اإلختالفات الثقافیة في بیئات العمل التنافسیة

الوحدة الثالثة :
آليات صناعة و صياغة األهداف اإلستراتيجية

w الفرق بین الهدف والهدف اإلستراتیجي
w قواعد صیاغة األهداف اإلستراتیجیة
w إجراءات صیاغة األهداف اإلستراتیجیة
w معوقات تطبیق األهداف اإلستراتیجیة وطرق التغلب علیها
w خطوات تحویل األهداف اإلستراتیجیة الى اهداف تشغیلیة و تنفیذیة
w  اإلستراتیجیة األهداف  ربط  و  األولویات  و  المهام  إدارة  في  األداء  كفاءة 

بأولویات العمل
w  تحقیق في  التمیز  معاییر  إعتماد  و  للموارد  الفعال  التخطیط  على  القدرة 

األهداف اإلستراتیجیة

الوحدة الرابعة :
الجودة االستراتيجية المدخل األمثل لمواجهة التحديات

w الخیارات االستراتیجیة وحالة االضطراب ودور الجودة اإلستراتیجیة
w  اإلستراتیجیة النظرة  و  اإلستراتیجیة  البدائل  إعداد  في  القیادي  األداء  كفاءة 

للتمیز من خالل التفكیر اإلستراتیجي
w الخطوات العشرة األكثر فعالیة للجودة اإلستراتیجیة
w ركائز الجودة اإلستراتیجیة
w الجودة اإلستراتیجیة وتصمیم شبكة األهداف
w  اإلستراتیجي التفكیر  على  القیادیین  تساعد  التى  الحدیثة  اآللیات 

والجودة اإلستراتیجیة
w مراحل التفكیر اإلستراتیجي اإلبداعي المتقدم في ظل العموض والتحدیات
w كیف تتغلب على العقبات التى تعترض الجودة اإلستراتیجیة؟
w كیف تبنى إطارًا فعاًال للتفكیر اإلستراتیجي؟
w  مجال في  الصحیحة  اإلداریة  للممارسة  الهامة  اإلداریة  المصطلحات 

الجودة اإلستراتیجي )ورش عمل(

الوحدة الخامسة :
التميز القيادي السبيل للتميز المؤسسي و الوظيفي

w مفاهیم أساسیة في التمیز المؤسسي
w القدرات الالزمة لتأثیر القیادة المتمیزة
w التقنیات الحدیثة لقیادة التغیر الجذري للتمیز اإلداري
w مهام القائد اإلبداعي في البیئة للتغییر الجذري
w تنمیة القیادة المتمیزة من أجل التمیز اإلداري
w اإلستراتیجیات الحدیثة في تطبیق آلیات التمیز المؤسسي والوظیفي
w معاییر التمیز المؤسسي وتطویر خطط عمل وتنفیذها بكفاءة
w  والثقة التعاون  من  بیئة  لخلق  الجماعي  العمل  تعزیز  في  القیادي  التمیز 

والمسئولیة المتبادلة

الوحدة السادسة :
"األداء اإلستثنائي" كمدخل لجودة التميز

w  أنظمة تطویر  و  بناء  في  للمساهمة  والقیادي  اإلداري  األداء  منظومة  كفاءة 
مؤسسات اللمستقبل

w الذكاء العاطفي و فهم الذات والقدرة على قراءة سلوكیات األخرین
w التمیز في مرونة األداء و الحفاظ على الثقة و الموضوعیة تحت الظروف الصعبة
w مهارات التفكیر و تعزیز األفكار و األسالیب اإلبداعیة واإلبتكارات في األداء
w  و اإلقناع  على  القدرة  و  اإلتصال  مهارات  و  التواصل  في  األدائیة  الجدارة 

التأثیر على األخرین وتعزیز األداء لتحقیق "األداء اإلستثنائي"
w دبلوماسیة األداء في إدارة التغییر والتطویر وإتخاذ القرارات بكفاءة
w تمیز األداء اإلستثنائي في إدارة السلوكیات والقیم و المعرفة اإلداریة و القیادیة



نمـــــوذج التسجيــــــل

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

:  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 :........................)االبتكار في إدارة عمليات األعمال وصياغة الخطط الذكية  ®( 

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

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

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

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

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: 

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.


