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مقدمة:
خلق بيئة عمل صحية وجذابة من شأنها توفير إحساس المرح والسعادة والراحة للموظفين، ورغبتهم الشغوفة في المجيء للمؤسسة والعمل بجد وإخالص وتسخير كل كفاءاتهم 

وخبراتهم للرقي بالمؤسسة لتحقيق أهدافها ورسالتها بأكمل وجه.  حيث إن نجاح المؤسسات والشركات وتفوقها يعني الوصول إلى أعلى القمم من خالل همة المسؤولين وفرق 

عملهم، وبالتالي االستدامة في التفوق والتميز في شتى المجاالت والقطاعات. معظم المديرين يسعون جاهدين إلى خلق مكان عمل، حيث يتطلع الموظفون للمجيء إلى العمل كل 

يوم، ويعمل الفريق مع بعضه البعض بكفاءة وفاعلية طيلة اليوم. ومن هنا تقدم يوروماتيك  البرنامج التدريبي " األساليب واالتجاهات العالميه الحديثه في اإلدارة الفعالة " وفق 

احدث المنهجيات والممارسات العالمية ذات الصلة.

أهداف البرنامج :
يهدف البرنامج التدريبي إلى إكساب المشاركين الجوانب المعرفية والسلوكية التي تمكنهم من توفير بيئة عمل جاذبة ورفع الروح المعنوية للعاملين حتى تزيد إنتاجيتهم 

وأداؤهم، ومن المتوقع في نهاية هذا البرنامج أن يصبح المشارك قادرا على:

توضيح بيئة العمل �

بيان عناصر بيئة العمل �

توضيح الروح المعنوية �

تمييز األثار المترتبة على بيئة العمل �

تزويد المتدربين بأنجح الممارسات في رفع الروح المعنوية للموظفين �

تمكين المدراء من توفير بيئة عمل جاذبة للعاملين �

ممارسة خطوات الفكر اإلبداعي في قيادة فرق العمل و تعزيز السعادة واإليجابية في بيئة العمل الفاعلة �

تعزيز مهارات التفكير الناقد مع رفع الحس اإلبداعي داخل فريق العمل الواحد �

الربط بين تحليل السلوك اإلنساني والعالقات التبادلية وفهم الطبيعة البشرية واالرتقاء بأساليب التعامل والتواصل مع الزمالء والعاملين �

النتائج التدريبية:
من المتوقع أن تتحقق النتائج التدريبية التالية:

معرفة بيئة العمل اإلبداعية ومتميزة األداء �

معرفة معنويات العاملين �

معرفة األثار المترتبة على بيئة العمل �

القدرة على استغالل موارد المؤسسة لتوفير بيئة عمل جاذبة �

تنمية مهارات تحسين بيئة العمل الداخلية �

القدرة على التعامل مع بيئة العمل الخارجية �

القدرة على رفع الروح المعنوية للعاملين �

توزيع وقت البرنامج:
يتوزع وقت البرنامج لتنمية المكون المعرفي والمهاري والسلوكي لدى المشاركين على النحو التالي:

60 % لبناء المكون المعرفي �

20 % لبناء المكون المهاري التطبيقي �

20 % لبناء المكون المهاري السلوكي �
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ما هية بيئة العمل:

بيئة العمل �

ظروف العمل �

أهمية بيئة العمل �

تشخيص بيئة العمل:

بيئة العمل الداخلية وأثارها �

بيئة العمل الخارجية وأثارها �

أليات تحسين بيئة العمل �

معنويات العاملين:

مفهوم المعنويات �

تطور االهتمام بمعنويات العاملين �

العوامل المؤثرة في المعنويات �

مظاهر ومؤشرات الروح المعنوية �

إستراتيجيات اإلبداع في قيادة بيئة العمل:

التعرف على الطاقات القيادية وصقلها لصنع التميز في بيئة العمل �

المهارات القيادية المتقدمة والقدرة على فهم وتحليل المتغيرات �

العمل  وتنمية  واإلبتكاري  اإلبداعي  األداء  فعالية  تحسين 
االداري:

تعريف الفعالية اإلدارية �

إجراءات و مقومات الفعالية اإلدارية في المنظمات العالمية �

مبادئ اإلدارة اإلبداعية واإلبتكارية المتقدمة �

المهارات القيادية و اإلبداعية الالزمة لتحقيق الفعالية الكاملة �

الفعالية والدافعية وتحفيز الطاقات البشرية المتكاملة �

اإلدارة الفعالة في صناعة التميز في بيئة العمل:

مفهوم اإلدارة الفعالة و سبل تطبيقها في بيئة العمل �

اإلدارة الفعالة و اإليجابية في تحقيق األهداف �

اإلدارة الفعالة و حل المشكالت وإتخاذ القرارات �

آليات اإلدارة الفعالة على فهم وتحليل المتغيرات و صناعة المستقبل �

اإلدارة الفعالة المفهوم العملي في خلق اإليجابية و السعادة �

اإلدارة الفاعلة وآليات تطوير و تميز العمل الجماعي:

مهارات القيادي الفعال في فرق العمل �

قيادة المواقف الصعبة بفرق العمل �

دور اإلدارة الفاعلة في تحقيق التمكين النفسي لألفراد الفريق �

اإلدارة الفاعلة في حل الصراع وتفعيل نتائج الفريق �

الخصائص الخمسة لفريق العمل الناجح من خالل فكر اإلدارة الفاعلة �

القيادة و اإلدارة الفاعلة في خلق وتحفيز بيئة عمل فعالة 
وفاعلة:

اإلدارة الفاعلة في التخطيط والتنظيم و المتالعة وتقييم األداء �

اإلدارة الفعالة في الرقابة والمتابعة بالتخطيط. �

اإلدارة الفاعلة في التفكير اإلبداعي وخلق بيئة عمل إبتكارية �

اإلدارة اإلبداعية في التوجيه و التحفيز �

اإلدارة الفعالة وسيكولوجية صنع القرار الذكي ومهارات التفكير الحيوي �



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 :........................)األساليب واالتجاهات العالميه الحديثه في اإلدارة الفعالة ®( 

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.


