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بناء وإدارة آليات العمل بكفاءة ®

أهداف البرنامج :
بناء إستراتيجيات فعالة في إدارة بيئة العمل بأسلوب علمي يحقق التميز اإلداري. �

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

تنمية التفكير اإليجابي من خالل المستويات القيادية للمشرف المتميز. �

تطبيق مهارات القيادة المتميزة والوصول بفريق العمل إلى األداء المتميز من خالل توفير بيئة عمل تحفيزية. �

ممارسة المهارات القيادية مع فتح الطريق للوصول إلى القيادة اإلبتكارية واإلبداعية. �

توليد األفكار اإلبتكارية لقرارات القائد العصري ذاتيا من خالل فرق العمل. �

تنمية أفكار القادة في وترجمة األفكار المبتكرة إلى خطط عمل. �

بناء بيئة عمل إيجابية متغيرة قادرة على التكيف مع التغيرات اإلقتصادية و التكنولوجية. �

التعرف على أفضل المهارات القيادية في تحفيز فرق العمل و خلق بيئة عمل فعالة. �

تعزيز بيئة عمل مرنة قادرة على مواجهة التحديات المعاصرة �

المحتويات البرنامج:

الرؤية اإلبداعية وبيئة عمل محفزة مشجعة على التطوير

� Work Environment "المفهوم العلمي لـ "بيئة العمل

أنواع بيئة العمل. �

أبعاد بيئة العمل الفاعلة �

آليات تحسين بيئة العمل. �

الرؤية اإلبداعية الحديثة في توفير بيئة عمل تطويرية �

الكفاءة و الفعالية في خلق بيئة عمل تحفيزية �

القيادة و اإلحترافية في خلق وتحفيز بيئة عمل متغيرة مرنة

القيادة في التخطيط والتنظيم و المتالعة وتقييم األداء �

القيادة في الرقابة والمتابعة بالتخطيط. �

القيادة في التفكير اإلبداعي وخلق بيئة عمل إبتكارية مرنة �

القيادة في التوجيه و التحفيز في بيئة عمل فعالة �

القيادة وسيكولوجية صنع القرار الذكي في بيئة عمل محفزة �

إستراتيجيات القيادة اإلبتكارية واإلبداعية المتميزة

العالقة بين القائد والمدير �

آليات تحول المدير إلى قائد فعال �

مهارات القيادة اإلبتكارية واإلبداعية �

نموذج Wics  للقيادة الديناميكية الذكية �

مقومات القيادة اإلبتكارية واإلبداعية. �

القيادة اإلبداعية في مواجهة التحديات المعاصرة �

بيئة العمل الفعالة وآليات تطوير و تميز العمل الجماعي

مهارات المدير الفعال في فرق العمل �
قيادة المواقف الصعبة بفرق العمل �
دور المهارات اإلدارية في تحقيق التمكين النفسي لألفراد الفريق �
اإلدارة الفاعلة في حل النزاعات وتفعيل نتائج الفريق �
الخصائص الخمسة لفريق العمل الناجح من خالل فكر القيادة الفاعلة �
دور فرق العمل في تطبيق آليات بيئة العمل الفعالة �

األدوات اإلدارية الحديثة في بناء و إدارة بيئة عمل متميزة

مفهوم التغيير و نظرية التحسين المستمر �
آليات بناء بيئة العمل قادرة على التعامل مع التغيير �
دور التمكين في إدارة بيئة العمل اإليجابية �
معايير التميز المؤسسي من خالل تفعيل بيئة العمل �
التحديات المؤثرة في بناء فرق عمل متميزة �
قيادة فريق العمل بفاعلية استقطابية، لجهودهم وقدراتهم، باتساق وتجانس. �
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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 :........................)بناء وإدارة آليات العمل بكفاءة ®( 

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

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

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

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

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي

)Overseas( 4500 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.


