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المقدمة:

سيتطرق هذا البرنامج التدريبي الى عددا من المحاور الرئيسية  مثل التميز في تحقيق 
تفاعلية  إلى ورش عمل  والفعال إضافة  الكفء  األداء  استدامة  الكفاءة وكيف نضمن 
تحقيق  بكيفية  تتعلق  والتي  المجال  هذا  في  العالمية  الممارسات  سيتم خاللها طرح   ،
المراكز المتقدمة من الكفاءة والفعالية واألداء المتميز وماهي أهم العوامل والمؤشرات 
الرئيسية التي تساهم في رفع األداء الداخلي ، وكيفية تذليل التحديات الرئيسية وضمان 
الكفاءة من خالل معايير ومؤشرات  التميز على مستوى محور  تحقيق االستدامة في 

األداء المرتبطة بكفاءة وفعالية العمل لتحقيق أفضل النتائج.

أهداف البرنامج:
دراسة ومناقشة النظم واآلليات األساسية التي تلعب الدورالتميزي في دعم �	

وتحسين الكفاءة والفعالية اإلدارية
تحديد ضغوط العمل وتأثيرها على أداء الفرد والمنظمة�	
كيفية التعامل مع الضغوط ونزاعات العمل وتعزيز اإلنتاجية�	
تطبيق اأفضل ممارسات تعزيز اإلنتماء والرضا وااللتزام الوظيفي بين �	

العاملين
التميز في تنسيق جهود األفراد وجماعات العمل لتحقيق الهدف وإلحداث �	

التكامل فيما بينهم
نظم المساءلة والفاعلية في اإلدارة الحديثة�	
تطبيق اآلليات واألساليب العلمية والعملية الحديثة لإلدارة الفعالة للوقت.�	
التعرف على القواعد الذهبية للتفويض الفعال�	
صياغة الخطط التشغيلية وتحقيـق األهداف بأقصى كفاءة�	
تحقيق الجدارة والفعالية في تنظيم الوقت وتعزيز اإلنتاجية�	

المحتويات األساسية:

الوحدة األولى :
الفعالية والكفاءة اإلنتاجية

فعالية اإلدارة�	
مقومات رفع مستوى الفعالية.   �	
أهمية اإلدارة في تحقيق رسالة وأهداف �	

المنظمة.
مؤشرات الحكم على مستوى الفعالية�	

الوحدة الثانية :
حمددات وطرق قياس الفعالية والكفاءة 

اإلنتاجية
مفهوم الكفاءة اإلنتاجية�	
طرق قياس الكفاءة اإلنتاجية�	
استخدام المقارنات في التعبير عن الكفاءة �	

اإلنتاجية
العوامل المؤثرة على الكفاءة اإلنتاجية.�	
أساليب تحسين الكفاءة اإلنتاجية�	

الوحدة الثالثة :
توجيه سلوك العاملني وحتفزيهم عىل 

العمل
طبيعة ومفهوم وظيفة التوجيه�	
عناصر وظيفة التوجيه�	
التحفيز أحد عناصر وظيفة التوجيه�	
ما هو التحفيز ؟ ماذا يعني؟�	
عملية التحفيز وأنواعه  �	
أسرع عشر طرق الحباط المرؤوسين�	
خمسة عشر طريقة فعالة للتحفيز�	
كيف تحفز نفسك�	
البرمجة اللغوية العصبية والتحفيز�	

الوحدة الرابعة :

التطور الشخيص واالبتكار

ما مدى توافر روح االبتكار لديك �	
ما مدى توافر روح االبتكار لدى المنظمة�	
ماهي معوقات اإلبداع واالبتكار في �	

المنظمة
التأثير في اآلخرين – الطريق للقوة الذاتية�	

الوحدة الخامسة :

التحديات العالمية وضغوط العمل

أهم التحديات العالمية الجديدة�	
تزايد ضغوط العمل�	
ماذا يقصد بالضغوط�	
مسببات اإلجهاد الصحي.�	
استقصاء هل تعاني التوتر العصبي�	

الوحدة السادسة :

الفاعلية التنظيمية

مؤشرات الحكم على فعالية المنظمة�	
مداخل دراسة الفعالية �	
اخالقيات المؤسسة �	
ماهية اخالقيات المؤسسة �	
مصادر االخالقيات في المؤسسة �	
اثر أخالقيات المؤسسة�	

الوحدة السابعة :

قياس ضغوط العمل

قياس مستوى الضغوط.�	
مدى التعرض للضغوط�	
قيم نفسك كمدير للتأقلم مع التغيير واإلجهاد�	
خطوات إدارة الضغوط�	
مواجهة ضغوط الحياة اإلدارية�	
تخفيف التوتر والتكيف مع الشدة�	

الوحدة الثامنة :

إدارة الوقت وترتيب األولويات

ماهية وأهمية إدارة الوقت�	
اساسيات إدارة الوقت للتخلص من �	

الضغوط
مضيعات الوقت في البيئة العربية�	

الوحدة التاسعة :

مصفوفة المهام اإلدارية وتصميم سلم 
األولويات

التفويض وفعالية إدارة الوقت وضغوط �	
العمل
العوامل المحددة للتفويض الفعال�	
الممارسات الخاطئة في تحديد األولويات�	
معادلة اإلدارة الفعالة للوقت وآليات تطبيقها�	
تصميم سلم األولويات لخدمة إدارة الوقت �	

وضغوط العمل.



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 :........................)الكفاءة والفعالية وتقليل الجهد وتعزيز اإلنتاجية ®( 

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.


