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مقدمة:
المحاوالت  تلك  للتميز``  للوصول  المؤسسات  ابتكار  ``إعادة  البرنامج  هذا  يتناول 
تبنى  فالمؤسسات ال  النجاح،  إلى  للوصول  المتكاملة،  المؤسسات  بناء  بإعادة  الخاصة 
بنفس الطريقة التي تبنى بها المباني واآلالت واألجهزة والمعدات، وال يمكن أن نعتبر 
أساليب  إلى  تحتاج  ولكنها  والنظم،  اللوائح  بعض  تديرة  إداري  هيكل  مجرد  المؤسسة 
تبني  إعادة  أن نستلهم من  قيادتها ورعايتها، ومن الضروري  فعالة ومرنة في  حيوية 
واالبتكار  للعمل  ومفتوحة  مبتكرة  أساليب  نشر  إعادة  المؤسسات  من  الجديد  الجيل 

وتحقيق األهداف بوعي مستقبلي جرئ، وشعور أخالقي نبيل.

أن البيئة اإلدارية المعاصرة أصبحت بيئة بركانية ، حيث تعددت المتغيرات والتحديات 
التى تواجهها المؤسسات والتى تتطلب التحول من فكر المدير إلى فكر القائد اإلدارى 
الالزمة لتفعيل قدرات العاملين وتوفير المناخ التنظيمى المالئم إلطالق الطاقات الكامنة 
مؤسساتنا  إليه  ماتحتاج  هو  اإلدارى  القائد  فكر  أن   . المؤسسى  التميز  بمايحقق  لديهم 
المرؤوسين  على  التأثير  خالله  من  يستطيع  ووجدانى  عاطفى  ذكاء  من  به  بمايتمتع 
المؤسسى  التميز  إعداد وبناء سياسات  يساعد فى  بما  بينهم  الفردية  الفروق  وإستغالل 

والمحافظة على هذا التميز الذى لم يعد له خط للنهاية.

أهداف البرنامج:

	w صقل مهارات المشاركين للتحول من فكر المدير إلى فكر القائد اإلدارى الالزمة

لتفعيل قدرات العاملين لبناء سياسات التميز المؤسسى.

	w.إلمام المشاركين بأحدث األفكار فى فنون القيادة لبناء سياسات التميز المؤسسى

	w إكتساب المشاركين مهارة التأثير على المرؤوسين وإستغالل الفروق الفردية بينهم

بمايحقق اإلبداع والتميز فى إدارته لفريق العمل وتحقيق التميز المؤسسى.

	w إكتساب المشاركين مهارة الذكاء العاطفى والوجدانى الالزمة لخلق اإلنسجام بينه

وبين فريق العمل وبما ينعكس على التميز فى األداء المؤسسى.

	w لتكوين فرق عمل الالزمة لألفراد  الشخصية  المهارات الضرورية  التعرف على 

مبدعة  فعالة.

	w التعرف على آليات تعزيزا لطاقات اإلبداعية واإلبتكارية لفرق العمل وتقييم وتقويم

كفاءة وفعالية فرق العمل

	wEFQM تأهيل المشاركين لإللمام بمعايير التميز المؤسسى األوروبى

الوحدةاألولى :

أاسسيات القيادة اإلدارية للوصول للتمزي

	w –  ) القائد  )المدير  قائد  إلى  المدير  تحويل  كيفية 

األدوات واألساليب.

	w.) صفات القائد الناجح ) اإلدارية – القيادية

	w.منظومة القيادة الحديثة والشبكات القيادية

	w المواقف فى  المناسب  القيادى  النمط  إختيار  كيفية 

المختلفة.

	wحاالت وتطبيقات عملية

الوحدة الثانية :

دور القيادة ىف توفري بيئة حمفزة ومشجعة 
عىل التمزي المؤسىس 

	w الموارد لدى  التميز  ثقافة  بناء  فى  القيادة  دور 

البشرية

	wإستراتيجيات القيادة لتطبيق سياسة التغيير

	w األساليب الحديثة لتعامل القادة مع األنماط المختلفة

فى مصفوفة فريق العمل.

	wحاالت وتطبيقات عملية

الوحدةالثالثة :
ديناميكيات العمل اجلماعى لتحقيق التمزي 

المؤسىس
	wمؤشرات الحاجة إلى بناء فرق العمل
	wفوائد إدارة وبناء فرق العمل
	wخصائص فرق العمل الفعالة
	wمراحل تطوير فريق العمل
	wفوائد التفويض
	wلماذا يفشل التفويض
	wكيف توزع الوظائف واألدوار على أعضاء الفريق
	wكيف يتم تقييم أعضاء الفريق
	wكيف تشجع أعضاء الفريق
	wمهارة التعامل مع التغيير
	wمهارة التعامل مع الصراعات والنزاعات
	wمهارة اإلتصال ألعضاء الفريق
	wحاالت وتطبيقات عملية

الوحدة الرابعة :
تنمية المهارات اإلبتكارية واإلبداعية 

لتحقيق التمزي المؤسىس
	wمفهوم اإلبداع واإلبتكار والتميزاإلدارى
	w أهمية اإلبداع واإلبتكار والتميز اإلداري في البيئة

العربية
	wأنواع التميز ومجاالته
	w المبادئ األساسية التي يرتكز عليها اإلبداع والتميز

اإلداري
	wما هي أبعاداإلبداع و التميز
	wالكفاءة والفعالية والتميز
	w آليات وطرق تشجيع القدرات اإلبداعية واإلبتكارية

لفريق العمل

الوحدة الخامسة :

أفضل مماراست إعادة إبتكار المؤساست 
وفقا لمعايري التمزي المؤسىس األوروىب

	w.معيار القيادة
	wمعيار السياسات واإلستراتيجيات
	wمعيار الموارد البشرية
	wمعيار العالقات والموارد
	wمعيار العمليات
	wمعيار نتائج العمالء الداخليين
	wمعيار نتائج العمالء الخارجيين
	wمعيار نتائج األداء
	wحاالت وتطبيقات عملية

الوحدة السادسة :

الذكاء الوجداىن للقائد لتحقيق التمزي 
المؤسىس

	w.مفهوم الذكاء الوجدانى وأهميته لقائد فريق العمل
	w.خصائص وأبعاد الذكاء الوجدانى لقائد فريق العمل
	w على التأثير  فى  الوجدانى  الذكاء  إستخدام  كيفية 

فريق العمل.
	w التمكين الوجدانى فى تحقيق  الذكاء  إستخدام  كيفية 

والرضا الوظيفى والوالء التنظيمى لفريق العمل.
	wحاالت وتطبيقات عملية



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 :........................)افضل ممارسات إعادة ابتكار المؤسسات للوصول للتميز ®(

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.


