
تطوير نظم وأساليب العمل
ورفع الكفاءة اإلنتاجية واألداء ®

تطوير أساليب العمـل وتطبيقاتها وفق معايير التميز المؤسسي

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج وورش عملية لمدة 5 أيام حول 

ISO 29990 : 2010 Certified

ISO 29990

ISO 9001 : 2015 Certified

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:

Partner

MEMBER

® This programme is registered under EuroMaTech and is copyright© protected. Any usage or 

reproduction of the contents in any medium or format will result in we pursuing legal action against 

the user.



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

تطوير نظم وأساليب العمل
ورفع الكفاءة اإلنتاجية واألداء ®

ISO 29990 : 2010 Certified

ISO 29990

ISO 9001 : 2015 Certified

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:

Partner

MEMBER

مقدمة:
تشهد أنماط العمل اليومية تغيرات واسعة مع تطور التقنيات الحديث، فضاًل عن تركيز المؤسسات والشركات على توفير بيئة عمل مرنة وعصرية تحفز اإلنتاجية وتوفر الوقت 

والجهد لالرتقاء باألداء. وتستعرض.

هذه الدورة التدريبية والمقدمة من يوروماتيك ، افضل الممارسات العالمية في  تطوير نظم وأساليب العمل بما ينسجم مع التطور العلمي والتكنولوجي واالجتماعي على مستوى 
العالم.و تمكينهم من رفع كفاءة االداء و ذلك من خالل اطالع المشاركين على االساليب الحديثة في تأدية االعمال اليومية و اساليب العمل التي من كأنها ان تزيد االنتاجية و ترفع 

كفاءة األداء.

وستتناول الدورة التدريبية العديد من المحاور التي تهدف إلى تعريف المشاركين بأهمية تطوير وتنظيم العمل كونه ركيزة مهمة لتطوير العمل المؤسسي. وعن العوامل التي أدت 
إلى االهتمام بتطوير أساليب العمل وتنميته  والتي من بينها صعوبة المرحلة الحالية وزيادة التحديات التنافسية بين المؤسسات باإلضافة لعامل الوقت ومتطلبات الجودة الشاملة في 
تقييم األداء واإلنتاج والنوعية في المؤسسات، والتطرق الى االتجاهات والمفاهيم الحديثة وتأثيرها على المفاهيم التقليدية لتطوير وتنظيم أساليب العمل. واالشارة للهيكلة التنظيمية 

وأساليب تنظيمها وتحديد مجاالت القوة والضعف باإلضافة لطرق زيادة ورفع الكفاءة اإلنتاجية.

أهداف البرنامج التدريبي:
w ابراز أهمية ادخال التقنيات التكنولوجية الحديثة في منظومة اإلدارة من أجل دعم برامج التطوير اإلداري باستمرار
w التأكيد على األهمية الكبيرة والتميز الذي تحققه الشركات التي تتبع أساليب إدارية متقدمة
w تأهيل المشاركين من أجل أن يكونوا قادرين على التعامل مع التغيرات العالمية الحاصلة ضمن في تطور أنظمة وأساليب العمل
w تعريف المشاركين بالعناصر األساسية والمؤهالت الالزمة للموارد البشرية من أجل تحقيق التنمية ف أسلوب العمل
w نقل التجربة النموذجية المتبعة في أسلوب العمل ضمن الشركات العالمية المتميزة

الوحدات المعرفية والمهارية للبرنامج التدريبي:
في هذه البرنامج التدريبي سيتعلم  المشارك :

w  المفاهيم الحديثة في التنظيم و التطوير  ) مبادئ التنظيم اإلداري الفعال ـ مدخل النظم و بحوث العمليات ـ المدارس الفكرية للتنظيم ـ اإلتصاالت اإلدارية ـ وثائق التنظيم ـ
خرائط التنظيم ( .

w . ) دراسة العمل ) الزمن و الحركة ـ دراسة معدالت األداء ـ خرائط التدفق ـ طرق تقييم األداء ـ التفويض الفعال و معوقاته ـ مبادئ إدارة الوقت بفعالية ـ المقدرات الوظيفية
w  تبسيط اإلجراءات ) تصميم مكان العمل ـ إعداد النماذج و التجهيزات ـ أدوات التحسين و تبسيط اإلجراءات ـ العنصر اإلنساني و تبسيط إجراءات العمل ـ خرائط الواجبات

و األنشطة ( .
w  شبكات األعمال و تنظيم العمل ) الحدث ـ النشاط ـ األنشطة عديمة الزمن ـ التاريخ المتوقع المبكر ـ التاريخ المتأخر و المسموح به ـ الوقت الفائض ـ المسار الحرج ـ هل يوجد

أكثر من مسار حرج واحد في بعض شبكات األعمال ـ تأثير األنشطة عديمة الزمن على التاريخ المتوقع المبكر ( .
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الفكر اإلداري في تحسين بيئة العمل اإليجابية

w الفكر االداري والتطوير التنظيمي
w الجوانب النظرية للتطوير االداري والتنظيمي
w بناء ثقافة التميز القيادات اإلدارية
w القيادة وتأثيرها في توفير بيئة محفزة على اإلبتكار واإلبداع
w إستراتيجيات القيادة لتطبيق سياسة التحفيز
w إستراتيجيات تطوير الكفاءات

الكفاءة اإلدارية في بناء منهجية التطوير

w المفاهيم العلمية للكفاءة
w الفرق بين الكفاءة والكفاءة اإلدارية
w خطوات بناء فكر وثقافة تجديد أعادة بناء العمليات
w خصائص الكفاءة و أنواعها
w ابعاد الكفاءات و مستوياتها
w )مؤشرات قياس الكفاءة )مباشرة- غير مباشرة

الفاعلية في بناء التطوير و التميز

w تعريف الفاعلية اإلدارية
w إجراءات الفاعلية اإلدارية
w مبادئ الفاعلية اإلدارية
w المهارات القيادية والسلوكية الالزمة للفاعلية
w الفاعلية والدافعية وتحفيز الطاقات البشرية
w مجاالت تنمية الكفاءات وآليات تفعيلها

تعزيز معدالت الفاعلية و الكفاءة اإلنتاجية

w تعريف الكفاءة اإلنتاجية
w مقومات وعناصر تنمية الكفاءة اإلنتاجية
w صعوبات تطبيق المفهوم الكلي للكفاء اإلنتاجية
w المفهوم الجزئي للكفاءة اإلنتاجية
w العوامل المؤثرة في الكفاءة اإلنتاجية
w دور إدارة األفراد في تحقيق إنخفاض مستوى اآلداء

فرق العمل الجماعي في تحقيق أعلى مستويات الفاعلية و الكفاءة

w مفهوم فرق العمل
w خطوات تكوين فرق العمل الفعال
w الكفاءة و الفاعلية لفرق العمل
w إنتاجية فرق العمل الفعال
w العوامل المؤثرة في تحسين فعالية فرق العمل
w معايير كفاءة فرق العمل لتحسين بيئة العمل

المحاور العلمية للبرنامج التدريبي:
w أهم استراتيجيات تطوير أساليب العمل المتبعة عالميًا
w المفاهيم المعاصر لتطوير أسلوب العمل
w الجوانب األساسية للتطوير اإلداري وسبل دعم اإلدارة
w تنمية مهارات السيطرة والتحكم على العوامل والمؤثرات الداخلية والخارجية التي قد تسبب الخلل في أسلوب العمل
w اللوائح التشريعية واألنظمة القانونية المتبعة في الشركات الحديثة ذات النظم اإلدارية عالية الفعالية
w مهارات تحديد احتياجات المدراء ورؤساء األقسام من وسائل الدعم التي توفر لهم البيانات والمعلومات بسرعة وتساعدهم في العمل
w أهم أنظمة االتصاالت الداخلية والخارجية الحديثة والمساعدة على تطور أسلوب العمل وتسريع أداء الكوادر البشرية
w أهم البرامج التدريبية في كيفية مواجهة ضغوط العمل والسيطرة على التأثيرات السلبية للضغط عبر أسلوب عمل مبتكر

الفئات المستهدفة:
w مدراء قسم تحديث وتطوير األنظمة اإلدارية
w مدراء  ورؤساء األقسام في المؤسسات والشركات
w مسؤولي تطوير األنظمة اإلدارية وأساليب العمل
w مديري ومساعدي اإلدارات
w مشرفي األقسام والمرشحين للوظائف اإلدارية العليا
w كافة العاملين في الوظائف اإلدارية



إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

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

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

)تطوير نظم وأساليب العمل ورفع الكفاءة اإلنتاجية واألداء ®( 

تطوير أساليب العمـل وتطبيقاتها وفق معايير التميز المؤسسي

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.


