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مقدمة:
أن تحقيق األداء المتميز، في العمل هو مطلب كل منظمة ألنه يعنى تحقيق األهداف والتطلعات الموضوعة كما أن التميز في األداء والذي يتمثل في رفع مستوى الكفاءة واإلنتاج 
والفعالية في العمل مثل: )إنتاج أعمال خالية من األخطاء – الوفاء بالمواعيد النهائية إلنجاز األعمال – القدرة على العمل ضمن فريق – اإللمام بالمهمة )العمل( الماماً تاماً – والتحسين 

المستمر للعمل واإلبداع والتجديد..الخ.(

كل األعمال والمشاريع الناجحة تشير إلى أن وراء هذا النجاح أداًء متقناً ومتميزاً، كما تشير مستويات األداء المتميز إلى أن وراء هذا العطاء بيئة عمل فاعلة ، وإدارة متفهمة ، 
وشراكة مثالية بين معطيات العمل بشكل عام. ويعتبر تحقيق األداء المتميز من جانب العاملين في أي منظمة أحد المبادئ الرئيسية لفلسفة إدارة الجودة ، وتهدف هده الدورة التدريبية ” 
أحدث ممارسات التميز في األداء واالبداع الوظيفي ” الى القاء الضوء على احدث ممارسات األداء المتميز ومحاور ومدخل ونماذج ومفاتيح تحقيق ذلك والى إثراء وتطوير خبرات 

المشاركين وصقل مهاراتهم بكفاءة وفعالية وفق أساليب ومنهجية علمية ليتمكن المشارك بإذن هللا من النجاح في قيادة ذاته ومنظمته وإدارتها بحكمة.

أهداف البرنامج:
سيتمكن الماشركون يف هناية الربناجم من:

تطبيق معايير التميز وإدارة العمليات وتخطيط االستراتيجيات�	
تطبيق آليات إدارية متطورة في شتى المجاالت�	
تطبيق المنهجيات وأساليب العمل الحديثة لتحقيق التميز�	
توليد افكار متفردة وغير نمطية ، والتوسع في االفكار�	
االرتقاء بمنظومة العمل وفقاً لمعايير الجودة واألداء المتميز�	
الوصول الى ذروة األداء الشخصي واللياقة الذهنية المتميزة�	
تحقيق القدرات اإلبداعية والتميز والرقي في األداء من خالل أفضل المعايير العالمية�	
اإلدارة والتميز في حل األزمات واتخاذ القرارات�	
تحقيق األداء المتميز في التعامل مع األخرين�	
تحقيق الجدارة اإلدارية واستراتيجيات األداء المتميز�	
اتقان مهارات التنظيم والتخطيط والمتابعة�	
اتقان مهارات التفكير الناقد وإدارة االزمات�	
اتقان  مهارات التعامل مع الشخصيات الصعبة�	
اتقان  مهارات التعامل مع المواقف الصعبة/ الغير متوقعة�	
تحقيق أفضل النتائج في األداء المؤسسي والوظيفي�	
 فهم الذات وبناء الشخصية المؤثرة والمبدعة�	

مخرجات البرنامج:
التمكين الذاتي وزيادة الثقة�	
توفير بيئة عمل صحية يسودها التعاون والتآلف وااليجابية�	
تحسين استجابة األفراد للمؤثرات الخارجية المختلفة�	
بناء عالقات عملية وشخصية ناجحة�	
تعزيز القدرة على بناء العالقات وتطويرها�	
تعزيز المهارات الشخصية للقيادة والتأثير اإليجابي على اآلخرين�	
تعزيز القدرات الشخصية على التفاوض وإدارة النزاعات واتخاذ القرار�	
التعامل مع المشكالت والضغوطات والمصاعب بشكل أكثر اتزاًنا وعقالنية�	
التأثير اإليجابي على اآلخرين�	
تعزيز مهارات التواصل والتخاطب�	

الفئات المستهدفة :
المديرين واإلداريين والتنفيذيين والمشرفين  ورؤساء األقسام�	
كافة الموظفين المهتمين بتطوير مهاراتهم واكتساب مهارات احترافية�	
البرنامج عام حيث تنعكس فائدته ومخرجاته على بيئات العمل المختلفة�	



أحدث ممارسات التميز في
األداء واالبداع الوظيفي ®

المحتويات األساسية:

مفهوم وأهمية إدارة الـذات اإلحرتافية:
مفهوم إدارة الذات.�	
أهمية إدارة الذات.�	
محاور إدارة الذات�	
التخطيط للذات وتحديد األهداف�	
التنظـيم للذات وإدارة الوقت�	
التحكم بالذات وتحمل المسئولية�	
الثقة بالنفس والتفكير اإليجابي�	
المهارات األساسية السبع إلدارة الذات اإلحترافية�	
استراتيجيات معاملة الذات اإلحترافية�	
تغلب على عاداتك السيئة�	

السمات الممزية للشخصية و منوذج تعزيز اجلودة الشخصية:
الجودة الشخصية متعددة األبعاد )السمات الشخصية اإليجابية، العالقات اإلنسانية �	

الجيدة، األداء الفائق في العمل(
آليات التحسين المستمر للذات�	
أساليب اكتساب الجودة الشخصية و تعزيزها�	
مظاهر الجودة الشخصية على سلوك الفرد�	
نماذج تعزيز الجودة الشخصية�	
تحديد المستوى الحالي للجودة الشخصية�	
التقدير المرتفع للذات�	
تجديد الذات و التحسين المستمر�	

مهارات التفكري اإلبداعي و اإلبتكاري:
تعريف التفكير و أنواعه�	
المرتكزات العلمية والفكرية لمهارات التفكير اإلبداعي�	
مقومات ومهارات التفكير الناقد.�	
طرق تطوير مهارات التفكير بأنواعه المتعددة�	
المهارات الفكرية وفن التحليل الذاتي�	
المفاتيح الخمسة للتميز في التفكير اإلبداعي�	
التفكير اإلبداعي في بناء منهجية اإلبداع والتطوير�	

المهارات اإلدارية اإلحرتافية لتحقيق اإلبداع يف العمل اجلماعي:
فعالية الفكر اإلداري الحديث في التطوير )مهارات التخطيط، التنظيم، المتابعة(�	
مهارات المدير الفعال في خلق بيئة عمل إيجابية�	
قيادة المواقف الصعبة بمهارة إحترافية�	
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�	
مهارات فرق العمل في تطبيق آليات بيئة العمل الفعالة�	

إسرتاتيجيات اإلتصال الفعال:
أهمية اإلتصال�	
ديناميكية عملية اإلتصال الفعال.�	
مقومات عملية اإلتصال الفعال�	
عوائق عمليات اإلتصالوطرق السيطرة عليها.�	
تأثير النماذج الحديثة لإلتصال الفعال على بيئة العمل اإليجابية�	
آليات نظم اإلتصال الجماعي في تحقيق بيئة عمل فعالة�	

طرق اإلقناع وكيفية التأثري باآلخرين:

المفهوم اللغوي لمصطلحي "التأثير"�	
المفهوم العلمي و اإلداري للتأثير و اإلقناع�	
طرق اإلقناع وكيفية التأثير باآلخرين�	
أهميَّة اإلقناع والتأثير في الحياة القيادية�	
معوقات التأثير واإلقناع�	

مهارات التحفزي و الدافعية يف حتقيق اإلبداع يف العمل:

مفهوم التحفيز�	
الطرق الحديثة في التحفيز�	
أنواع التحفيز و تصنيفات الحوافز�	
نظرية ألديرفر ERGAlderfer's Theoryللنمو�	
نظرية ماك كليالند في الحاجات�	
الشروط العشرة إلنجاح نظم التحفيز�	

مهارات التعامل مع الشخصيات الصعبة و يف المواقف غري المتوقعة:

تعريف الشخصية�	
أنواع الشخصيات المختلفة�	
طرق التعاُمل مع الشخصيّات المختلفة�	
تعريف الشخصية الصعبة�	
أنواع الشخصيات الصعبة�	
كيفيّة التعامل مع الشخصيّات الصعبة و طرق التأثير فيهم�	
التأقلم مع الشخصيات الصعبة في مكان العمل�	
أساليب إدارة المواقف الصعبة غير المتوقعة�	

مهارات التواصل اإلقناعي و فنون التفاوض الفعال:

إستراتيجيات وتكتيكات عملية التفاوض الفعال�	
مهارات كفاءة وفعالية وديناميكية فريق التفاوض�	
نظم المعلومات التفاوضية.�	
تحليل األنماط المختلفة للمفاوضين و طرق التعامل اإليجابي معهم�	
إستخدام نظرية المباريات في إنجاح عمليات التفاوض�	
التواصل اإلقناعي و إستراتيجيات معالجة اإلختالفات ونجاح التفاوض�	

مهارات مواجهة الضغوط وإدارة الرصاعات و فض الزناعات:

مفهوم و مصادر و أنواع الضغوط.�	
آثار الضغوط النفسية على العمل�	
المهارات السلوكية في مواجهة الضغوط.�	
مفهوم النزاع و مراحل تطوره�	
أنواع النزاعات داخل بيئة العمل�	
اآلثار السلبية واإليجابية للنزاعات�	
دبلوماسية التواصل اإلقناعي في فض النزاعات�	
مهارات التواصل في مواجهة المؤثرات السلبية لعملية فض النزاعات�	
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نمـــــوذج التسجيــــــل

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

:  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

)أحدث ممارسات التميز في األداء واالبداع الوظيفي ®( 
المهارات االحترافية والمتميزة لتحقيق االبداع في العمل

التــاريــخ :........................

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

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

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

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

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: 

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.


