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المحتويات األساسية:

مقدمة:
التى  المنافسة ،  العالم وبروز ظاهرة العولمة، وحدة  المتغيرات السريعة فى  فى ظل 
افرزتها اتفاقية الجات كان لزاما على طبقة المديرين فى المنظمات العربية ان تعدنفسها 
لهذا التغيير عن طريق االبداع االدارى فى التنظيم والتخطيط والتنسيق ، بحيث تكون 
اإلنجاز  اجل  من  العصر  هذا  متغيرات  مع  التعامل  مهارات  ولها  احداثة  على  قادرة 

العالي واألداء المتميز.

أهداف البرنامج:
w  كيفية بناء التفكير اإليجابي كأساس لإلبداع اإلداري والتوافق مع التحوالت العالمية

الجديدة وتحديات العصر
w إعداد الخطط والبرامج وتقييم األداء

w تطبيق أساليب التخطيط الفعال فى الواقع العملي وكيفية المتابعة السليمة عن بعد

w وضع التنظيم الديناميكي الفعال

w والقيم المحورية لها WLQ كيفية إيجاد التنسيق الخالق ودعم جودة حياة العمل

w إدارة التغيير والتطوير الشامل والمستمر

المشاركون:

مديرو ورؤساء اقسام والمشرفين جميع اإلدارات والمرشحون لشغل تلك الوظائف.

المتغريات العالمية وحتمية االبداع االدارى:

w  المتغيرات العالمية الجديدة )المنظومة الثالثية
إلدارة االقتصاد العالمى وتداعياتها(

w  انعكاسات التحوالت العالمية الجديدة على ساحة
العمل االدارى بالمنظمة

w  المقومات السلوكية والتنظيمية الالزمة للتعامل مع
المستجدات الجديدة

w  واقع الممارسات االدارية فى منظمات األعمال
العربية

w حتمية  تحقيق اإلبداع اإلداري

التفكري االبداعي واالبداع اإلداري:

w مفهوم االبداع
w خصائص الشخصية المبدعة
w أهمية اإلبداع
w معوقات االبداع وكيفية التغلب عليها
w إستراتيجيات اإلبداع
w االبداع اإلدارى

مداخل حديثة ىف االبداع االدارى:

w TQM | إدارة الجودة الشاملة
w                           Quality Circles | حلقات الجودة
w                       Empowerment | تمكين العاملين
w                                    SM | اإلدارة االستراتيجية
w                               BM | القياس المقارن باالفضل
w                     Reengineering | الهندسة االدارية
w B.S.C | بطاقة األداء المتوازن
w                                                SS " ستة سيجما
w مختبر تطبيقى فى اإلبداع االدارى

االجتاهات احلديثة ىف التخطيط:

w Define planning | تعريف التخطيط
w          Benefits of planning | فوائد التخطيط
w التفرقة بين التكتيك واالستراتيجية
w  Management | االدارة باالهداف وعناصرها

 by objective
w                                        خطوات التخطيط
w SWOT analysis  تحليل سوات
w  -االساليب الحديثة فى المتابعة ) المتابعة باالستثناء

المتابعة بالنتائج - المتابعة غير المرئية(

االبداع ىف التخطيط والمتابعة:

w  الحلقة الثنائية بين التخطيط والمتابعة فى العصر
الحديث

w دور االبداع فى التخطيط والمتابعة
w مهارات حل مشكالت العمل بشكل ابتكاري
w  المهارات االساسية إلتمام التخطيط الفعال
w اساليب تحويل األفكار االبداعية إلى خطط تنظيمية

تنظيم المنآشت:

w التنظيم ووظائف اإلدارة
w  Six elements of | عناصر التنظيم الست

organization
w  Contrast authority and | السلطة والقوة

power
w  HR in | الموارد البشرية فى التنظيم

organization
w نظرية التنظيم
w  أدوات التنظيم ) وثائق السياسات- الخرائط

التنظيمية- أدلة التنظيم - التقارير – السجالت (
w السلطة والمسؤولية
w مصادر السلطة وأنواعها
w الرقابة على السلطة

التفويض كأحد العنارص احلاكمة ىف التنظيم:

w ماهية التفويض
w لماذا ال يفوض المديرون
w شروط التفويض
w حدود التفويض ودرجاته
w اسباب فشل التفويض

التنسيق:

w ماهية وأهمية التنسيق
w المركزية والال مركزية
w التنسيق  وفرق العمل
w االساليب التقليدية لحل مشكالت التنسيق
w االساليب االبتكارية لحل مشكالت التنسيق

اإلبداع األداري ىف التنظيم:

w التنظيمات المبدعة
w نموذج تقييم المنظمات المبدعة
w الثقافة التنظيمية اإلبداعية
w إدارة مشروع األبداع التنظيمى
w متطلبات االبداع التنظيمي
w المتغيرات التنظيمية التى تسهل اإلبداع
w مراحل العملية اإلبداعية للمنظمة
w أنماط المنظمات حسب اإلبداع
w تطور اإلهتمام باإلبداع الحقيقي
w العوائق التنظيمية لإلبداع
w المناخ التنظيمي واإلبداع
w مختبر اإلبداع التنظيمي

إدارة التغيري والتطوير التنظيمى:

w  – إدارة التغيير ) المفهوم – األبعاد- األهمية
المداخل واألساليب(

w ومهارات التطبيق BM
w وتعديل ثقافة المنظمة  S.S
w أساليب التعامل مع مقاومى التغيير
w OD  التطوير التنظيمي



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

التــاريــخ :........................)اإلبداع في التنظيم والتخطيط والتنسيق ®( 

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.


