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المقدمة:
ال بد أن يكون التميز اإلداري غاية كل منظمة تعيش في عالم اليوم الذي تحكمه: العولمة 
الدورة   هذه  والجودة،  ستتناول  للتطوير  والحاجة  االجتماعية  والضغوط  والمنافسة 
مشكالت  أسباب  تحليل  و  الشاملة  الجودة  ومفهوم  اإلداري  التميز  ممارسات  افضل 
وحل  السلطة  وتفويض  الفعال  االشراف  ومفهوم  اإلداري  التخطيط  ومهارات  العمل 
المشكالت واتخاذ القرارات وتحفيز العاملين وإدارة االجتماعات الفعالة ومهارات إدارة 
الوقت . كما سيتم عرض احدث المنهجبات والمعارف والمهارات اإلدارية و اإلشراقية 
الالزمة إلدارة التميز في المؤسسة ، والتطرق الى أهمية استخدام وسائل التكنولوجيا 
الحديثة في تخطيط وتنظيم برامج ومشاريع المؤسسة .وتسعى يوروماتيك من خالل 
هذا البرنامج التدريبي الى رفع الكفاءات المهنية لمنتسبيه وتطوير خبراتهم في سياسات 

التميز والجودة في كل من القطاعين الحكومي والخاص .

الفئات المستهدفة:
w  مهاراتهم تـطويـر  إلى  يتطلعون  الذين  الخاص  و  الحكومي  بالقطاعين  العاملون 

اإلدارية و التعرف على أحدث األساليب والممارسات العملية في احدث ممارسات 
التميز وإدارة الجودة.

w  المهنيون والمشرفون والمديرون الذين يتطلعون لقيادة وإدارة بيئات العمل للتميز
واالبداع في األداء

w  عاليـة بيئة  في  للنــجاح  الالزمة  المهارات  إكتــساب  في  يرغبون  الذين  المهنيون 
التنافسية

اهداف البرنامج:
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

w  التقدم على  والحفاظ  مستقبلنا  تطوير  في  التميز  واستخدامها  جودة  على  التعرف 
في أعمالنا.

w . تعزيز المهارات القيادية فى التميز في األداء اإلداري
w إكساب المشاركين المهارات الشخصية واالحترافية للريادة في تنفيذ األعمال
w   .التميز في مناهج األداء اإلداري
w .التعريف بموقع عملية تقييم األداء الفردي و المؤسسي في العملية اإلدارية
w .توضيح العالقات الترابطية بين عملية األداء اإلداري
w إكساب المشاركين مهارة تحديد األهداف و وضع المعايير
w      .تزويد المشاركين بمراحل إدارة عملية تقييم األداء
w  تزويد المشاركين بالمعارف النظرية والمهارات العملية للتأقلم مع مصادر الضغوط

المختلفة بأسلوب علمي
w  ،األولويات ترتيب  في  ويسهم  اإلعمال،  وتيره  تسارع  مع  التكيف  على  يساعد 

بغرض تحقيق األهداف.
w  األداء اإلداري وديناميكيته التميز في  لتعزيز مهارات جودة  ورش عمل تطبيقية 

األعمال

التميز وأثره في ريادة األعمال:

w .أساسيات التميز وتأثيرها في ريادة األعمال
w .سمات التميز في األداءاإلداري  وأثرها على ريادة األعمال
w العالقة بين اإلدارة والقيادة وكيفية التفريق بينهما؟
w .مفاهيم القياس المتاحة بين الحاجة لإلدارة مقارنة بالحاجة للقيادة
w ما هي معايير األداء الذاتي المتميز للقائد الفذ؟ وكيفية اكتسابها؟

مناهج التفكير التحليلي وأثره على األداء اإلداري:

w التفكير التحليلي كمكون من مكونات التفكير التنسيقي
w موضع التفكير التحليلي فى نماذج صنع القرار ومراحل المنهج العلمي
w تصنيف أساليب تنمية التفكير التحليلي
w .األسلوب التحليلي مقابل األسلوب  التجديدي
w األسلوب التحليلي مقابل االيلوب التركيبي
w التفكير التحليلي وعالقته بالتفكير الناقد
w التفكير التحليلي وعالقته بنوعى التفكير االبداعي وااللتقائي
w موضع التفكير التحليلي في النماذج المتتابعة للحل اإلبداعي للمشكالت
w موضع التفكير التحليلي في النماذج المتضافرة للحل اإلبداعي للمشكالت
w موضع التفكير التحليلي في نماذج صنع القرار ومراحل المنهج العلمي

جودة التميز في األداء اإلداري:

w .كيفية تحقيق اإلدارةالمتميزة و المبتكرة في ظل عالم متسارع من األحداث
w .قيادة العملية اإلدارية بفاعلية و كفاءة
w .تفويض السلطة كمهارةحاكمة للقائد الفعال
w .أسس التفكير اإلبتكاري وتطبيقه في مجاالت العمل
w .التكيف مع السلوك القيادي
w .العمل تحت الضغوط
w توجيه اآلخرين والفرق

المهارات التنظيمية للقيادات الوظيفية:

w .التعرف على مهارات التفكير اإلداري وإتقانها
w .التدرب على مفهوم القدرة على اتخاذ القرار وعالقته بالتفكير اإلداري
w :ورش تطبيقية على
w .تدريبات على وضع الخططاإلستراتيجية للقادة
w التخطيط المنهج للمراحل التنفيذية
w .مهارات التفويض االحترافية وطبيعة إلقاء األوامر اإلدارية
w أهمية وضع أهداف ماديةوخطط إجرائية للموظفين

جودة التميز فى إدارة األولويات وديناميكية األعمال :

w إدارة  األولويات كعامل أساسي للفعالية والجودة
w مفهوم الضغوط وأثرها علينا وكيفية التعامل معها
w منهجية إدارة القيم بغرض إدارة األولويات
w أساليب عملية إلدارة األوليات والتغلب على الضغوط اليومية
w معادلة األهداف ونموذج األهداف الذكية



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

)جودة التميز في األداء اإلداري وديناميكية األعمال ®( 
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.


