
® 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.

ديناميكية اإلبداع وهندسة األداء اإلداري المتميز ®

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام

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



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

ديناميكية اإلبداع وهندسة األداء اإلداري المتميز ®

محتويات األساسية:

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:
تعتبر اإلدارة دعامة رئيسية تعتمد عليها األنشطة االقتصادية واالجتماعية والتعليمية والعسكرية، سواء كانت حكومية أو خاصة أو أهلية؛ ألنها تضع النظام السليم الستثمار الموارد 
النادرة إلشباع أكبر قدر ممكن من الحاجات لدى الفرد والجماعة والمجتمع. ومفهوم »التميز« في اإلدارة هو مستوى األداء الوحيد المقبول في عصر التنافسية والعولمة والمعرفة، 

عصر اإلنترنت وسيادة تقنيات االتصاالت والمعلومات، عصر سيادة العقل البشري وسطوة قوة العلم والفكر اإلنساني.

إن امتالك مقومات إدارة التميز وتفعيلها هو السبيل الوحيد لبقاء المنظمات واستمرارها في عالم اليوم القائم على الحركة السريعة والتطوير المستمر وسيطرة رغبات العمالء وتعدد 
البدائل أمامهم، وانفتاح األسواق وزوال العوائق المادية المعنوية من طريق التجارة الدولية. فمصطلح األداء اإلداري المتميز يشير إلى قيام العاملين بالمنظمة بسلوك إداري ما 
في ضوء مبادئ اإلدارة؛ وذلك لتحقيق وظائف اإلدارة )صنع القرارات، التخطيط، التنظيم، اإلشراف والتوجيه والقيادة، الرقابة( بصورة رشيدة )أي بأقل جهد ووقت وتكاليف(. 
ويواجه اإلداري في حياته اليومية، ومن خالل ممارسته لوظائفه المختلفة، العديد من المشكالت التي تتراوح بين البساطة والتعقيد. ولمواجهة هذه المشكالت بكفاءة وفاعلية، البد 
من أن تتوافر لديه مجموعة من السمات والمهارات وفن التعامل مع اآلخرين، والتفكير االبتكاري، وكذلك الثقة في النفس، والمرونة في أداء العمل، والقدرة على التنظيم، وفهم 

اآلخرين ودوافعهم، واآلخذ بزمام المبادرة دائًما، وسعة األفق.

تقوم فكرة الدورة التدريبية "دبلوماسية االدارة وهندسة األداء اإلداري المتميز" على اكساب المشاركين المهارات االدارية والسلوكية والفنية واالبداعية لتحقيق االداء المتميز 
والتى تساعدهم علي القيام بواجبتهم اإلدارية علي أكمل وجه حيث تتميز الدورة التدريبية في تنوعها من حيث المهارات والجدارت التى يكتسبها المشارك  وهي تعتمد علي طريقة 

ثالثيةفي التعلم  هي اكتساب المعرفة واكتساب المهارة واكتساب السلوك وهو مبدأ الفوز والنجاح في العمل.

أهداف البرنامج:
	wتعـريف المشــاركين بالمفهوم الحدبث للعمل االداري
	wمعرفة مفهوم االدارة اإلبداعية الحديثة وتطبيقاتها  وأهميتها
	wمعرفة التنظيم اإلداري
	wتنمية مهارات المشاركين بالممارسات الحـديثـة فى إدارة الوقت والتخلص من الضغوط
	wاكساب مهارة التخطيط االداري وترتيب االولويات
	wتنمية مهارات المشاركين بالممارسات الحديثة فى مجال التنسيق والمتابعة
	w.القدرة على التعامل مع الزمالء و الرؤساء  وتحديد مستويات العمل االداري بكفاءة
	wتـوعيــة المشــاركين بأهميـة فريق العمل والعمل بروح الفريق
	wالقدرة على المشاركة  في تطوير العمل االداري
	wالتعرف علي المهام االدارية وكيفية تنفيذها
	wتطوير مهارات  الذكاء العاطفي واالنفعالي
	wالكفاءة التعامل مع الضغوط والشخصيات الصعبة
	wمهارات التفكير اإلبتكاري و اإلبداع القيادي المتميز
	wدبلوماسية  التميز في إدارة الصراعات
	wاكتساب مهارات االتصال والتواصل
	wالقدرة على كتابة تقارير اإلدارية

ما يميز البرنامج:
	wمنهج علمي يشتمل على المحاور العالمية في إدارة وتطوير االعمال
	wيعتمد المنهج التدريبي على التكامل البنائي في المعلومة والمهارة واالتجاه السلوكي
	wيحتوي البرنامج على العديد من األنشطة والفعاليات ذات الكفاءة المرتفعة لصقل الخبرات
	wCase Studies يتضمن دراسة حاالت
	wيعتمد على التقييم المستمر مع التحدي الفكري واستمرارية الدعم
	wTeam Learning . يعتمد على العمل الجماعي لتعزيز المهارات
	wيشتمل البرنامج افضل الممارسات اإلدارية والقيادية والمتعلقة بأخر الدراسات والبحوث
	wيتميز البرنامج بالتفاعل وتنمية مهارات المبادرات القيادية وصقلها لتكوين مشاريع كبيرة ومهمة

الفئات المستهدفة:
	wمشرفي اإلدارات الفنية والمالية واإلدارية
	wمدراء ورؤساء األقسام في المؤسسات الخاصة والحكومية
	wجميع األفراد الذين يشغلون مناصب إدارية بشركاتهم . ويشمل ذلك مهنيي األعمال ، وقادة الفرق ، وكبار الضباط ، ورؤساء األقسام ، والمشرفين



محتويات األساسية:

Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

ديناميكية اإلبداع وهندسة األداء اإلداري المتميز ®

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

دبلوماسية التمزي اإلداري:

	wالقدرات الالزمة لتأثير اإلدارة المتميزة
	wآليات اإلدارة المتميزة واالبداع  االشرافي
	w.التقنيات الحديثة لقيادة التغير الجذري للتميز اإلداري
	wمهام المشرف اإلبداعي في البيئة للتغيير الجذري
	wكيفية ترجمة األفكار المبتكرة إلى خطط وبرامج عمل

دبلوماسية قيادة التمكني و التطوير:

	wالمفهوم الحديث لعملية التمكين
	wالنماذج المتقدمة للتمكين
	wأهمية التمكين الوظيفي لالفراد والمؤسسات
	wالتمكين كإستراتيجية قيادية فعالة
	wمتطلبات التمكين الوظيفي الناجح
	wالتحديات المؤثرة على نجاح التمكين الوظيفي

مهارات القيادة اإلرشاقية:

	wالقدرات الالزمة لتأثير القيادة المتميزة
	w.آليات القيادة المتميزة
	w.التقنيات الحديثة لقيادة التغير الجذري للتميز اإلداري
	wمهام القائد اإلبداعي في البيئة للتغيير الجذري
	wمبادئ قيادة التغيير الجذري لتحقيق التميز
	wتنمية القيادة المتميزة من أجل التميز اإلداري

تعزيز كفاءة التمزي يف قيادة فرق العمل الفعالة:

	wالقدرات الالزمة لتأثير القيادة المتميزة
	wقيادة العمل الجماعي وتطوير وتحسين القدرة التطويرية
	w التعرف على استراتيجيات تآزر الفريق حتى يكون الكل أكبر من مجموع

األجزاء
	w العمل على تفعيل الصالت اإليجابية والروابط التفعيلية في البيئة العمل

التشغيلية، والتشجيع على وجود حالة من الترابط بين العمليات والمبادرات.
	w مهارات تحقيق األهداف من خالل العمل الجماعي والدافع المشترك

إلنجاز المهام واألدوار )إستقصاء عملي تحليلي(
	wالقيادة و تحقيق التمكين النفسي لألفراد الفريق
	wدور القائد التشغيلي في حل الصراع وتفعيل نتائج الفريق
	wالخصائص الخمسة لفريق العمل الناجح

حتسني فعالية األداء اإلبداعي واإلبتكاري وتنمية العمل االداري:

	wتعريف الفعالية اإلدارية
	wإجراءات و مقومات الفعالية اإلدارية في المنظمات العربية
	wمبادئ اإلدارة اإلبداعية واإلبتكارية المتقدمة
	wالمهارات القيادية و اإلبداعية الالزمة لتحقيق الفعالية الكاملة
	wالفعالية والدافعية وتحفيز الطاقات البشرية المتكاملة
	wالقيادة والعمل الجماعي لزيادة فعالية األداء المتميز

دبلوماسية كفاءة رسم و تنفيذ ومتابعة خطط العمل اإلسرتاتيجية:

	wالمفاهيم المتكاملة للتخطيط الفعال

	wالتخطيط واالبداع واالبتكار في العمل

	wأساليب تحويل األفكار اإلبداعية إلى خطط تنفيذية

	wتصميم نظام التخطيط حسب المتغيرات العالمية الجديدة

	wمهارات المتابعة واالبتكار, كيفية قياس كفاءة التخطيط والمتابعة

	w.مهارات حل مشكالت العمل بشكل إبتكاري اثناء التنفيذ

	wمبادئ التخطيط االستراتيجي الفعال

	wالفرق بين التخطيط االستراتيجي والتشغيلي

دبلوماسية اإلدارة اإلحرتافية يف حل المشكالت:

	wتعريف المشكلة

	wالفرق بين الحدث والمشكلة واألزمة

	wخطوات الحلول اإلبداعية لحل المشكالت

	wأسلوب العصف الذهني للحلول اإلبداعية لحل المشكالت

	wالخرائط الذهنية لتحليل المشكالت

	wمخططات "دونكر" إلبتكار حلول المشكالت

	wالمصفوفة المورفولوجية لحلول المشكالت اإلبداعية

	wأسلوب النظرة الخاطفة لحل المشكالت

المماراست العالمية يف كفاءات وجدارات القيادة الذكية و التحول 
األجيايب:

	wمفهوم القيادة الذكية

	wالقيادة الذكية وقوانين القيادة العالمية

	wممارسات القيادة الذكية في تبسيط وتحديد األولويات وبناء االفكار

	w الكفاءات القيادية في التعامل مع االختالفات الثقافية والبشرية في بيئة

العمل

	wجدارة تنوع الفكر واالبداع واالبتكار في االدارة والقيادة

	wمناقشة أثر القيادة الذكية في تطوير العمل ،حفز الهمم ، وتحقيق النتائج

	w اثراء المعرفة بأفضل الممارسات العالمية في كفاءات وجدارات االدارة

والقيادة الذكية

	w تعزيز القادة بالمهارات القيادية من اجل تحفيز االخرين على التغيير

االيجابي في االداء

	wتحقيق ابداع الذكاء العاطفي والمهارات االجتماعية



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 

	w00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

	wيوروماتيك 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 :........................)ديناميكية اإلبداع وهندسة األداء اإلداري المتميز ®(

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.


