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مقدمة:
تعاني كثير من المنظمات والهيئات مشكالت ومعوقات داخلية قد تقلل من قدراتها على 
مواجهة المنافسة الشرسة والتي تعتبر من سمات الفترة الزمنية المقبلة، ومن ثم علينا أن 
نظل على دراية كاملة بالقضايا العالمية الهامة والتي بالقطع ستؤثر على أعمالك ذات 
يوم. من هذه القضايا "إدارة الجودة الشاملة" والتي ستكون مطلب عالمي عند تطبيق 
إتفاقية GATT  وهى تعتمد على مجموعة من المعايير األساسية الهامة والتي تساعدك 
سواء  المحورية  والقدرات  المهارات  وتطوير  تنمية  خالل  من  "التميز"  تحقيق  على 
لألفراد أو العمليات اإلنتاجية. ويعتبر النموذج األوروبي للتميز من أبرز نماذج إدارة 
في  األوروبي  النموذج  فلسفة  وتتبلور  المعاصر،  العالم  في  إستخدامها  الشائع  التميز 
تميز األداء وخدمة العمالء وتحقيق المنافع ألصحاب المصلحة من العاملين وغيرهم 
بالمجتمع وذلك من خالل القيادة وصياغة توجيه السياسات واإلستراتيجيات والموارد 
البشرية من خالل "العمل الجماعي" وإستثمار العالقات... وهذا البرنامج يركز على 
إعطاء المشاركين خلفية جيدة عن األساليب والطرق العملية لتحسين األداء والمهارات 

الشخصية لألفراد وتطويعها في العمل الجماعي بما يحقق التميز فى العمل.   

األهداف:
التعرف على المفاهيم والمبادئ واألدوات الخاصة بإستراتيجية األعمال�	
التعرف على معايير التميز ومعايير إستخدام األدوات السليمة لتحسين الجودة�	
التعرف على مبادئ والمعايير األساسية لتطبيق إدارة الجودة الشاملة�	
التميز �	 لتحقيق  العالمية  الجودة  المشاركين مهارة تطبيق مقاييس ومعايير  إكتساب 

فى العمل
تزويد المشاركين بخلفية جيدة عن األساليب والطرق العملية الخاصة بتحسين األداء �	

فى العمليات
لتكوين فرق عمل �	 الالزمة لألفراد  الشخصية  الضرورية  المهارات  التعرف على 

فعالة
وتقويم �	 وتقييم  العمل  لفرق  اإلبداعية   وتحفيزالطاقات  تعزيز  آليات  على  التعرف 

كفاءة وفعالية فرق العمل
تزويد المشاركين بالتطبيق العملي لمعايير التميز والتطوير والتحسين وفقا لمقياس �	

"كايزن"

المحتويات األساسية:

الوحدة األولى:
أاسليب ومماراست  التمزي ىف العمل

مفهوم التميز.�	
أهمية التميز اإلداري في البيئة العربية.�	
أنواع التميز ومجاالته.�	
المبادئ األساسية التي يرتكز عليها التميز اإلداري.�	
حاالت وتطبيقات عملية�	

الوحدة الثانية:
التمزي يف األداء ومماراست العمل

ما هي أبعاد التميز.�	
الكفاءة والفعالية والتميز.�	
مهارات المدير والتوازن اإلداري.�	
إدارة اآلخرين والتميز اإلداري.�	
تحديد األولويات إحدى أسلحة التميز اإلداري.�	
حاالت وتطبيقات عملية�	

الوحدة الثالثة:
تطوير فرق العمل وبناء فريق متمزي ىف العمل

مؤشرات الحاجة إلى بناء فرق العمل�	
فوائد إدارة وبناء فرق العمل�	
خصائص فرق العمل الفعالة�	
مراحل تطوير فريق العمل�	
فوائد التفويض�	
لماذا يفشل التفويض�	
كيف توزع الوظائف واألدوار على أعضاء الفريق�	
كيف يتم تقييم أعضاء الفريق�	
كيف تشجع أعضاء الفريق�	
حاالت وتطبيقات عملية�	

الوحدة الرابعة :
لتحقيق  العمل  فريق  ألعضاء  واإلبداعية  الشخصية  المهارات  تنمية 

التمزي ىف العمل
مهارة التعامل مع التغيير�	
مهارة التعامل مع الصراعات والنزاعات�	
مهارة اإلتصال ألعضاء الفريق.�	
مهارة إدارة الوقت�	
مهارة التفكير اإلبتكاري واإلبداعي.�	
طرق تشجيع القدرات اإلبداعية واإلبتكارية فى العمل�	
حاالت وتطبيقات عملية�	

الوحدة الخامسة:
إدارة اجلودة الاشملة لتوظيف أاسليب ومماراست التمزي ىف العمل

التحسين المستمر كأساس الجودة الشاملة�	
مبدأ "كايزن" للجودة والتحسين والتميز المستمر فى العمل�	
أنواع الـ Muda للجودة�	
النتائج المتوقعة لتطبيق مبدا "كايزن"�	
أسباب فشل المؤسسات والدول العربية في تطبيق الجودة�	
القيادة وأدوارها العشرة في تطبيق إدارة الجودة الشاملة�	
حاالت وتطبيقات عملية�	

الوحدة السادسة:
جوائز اجلودة والتمزيالعالمية ىف العمل

متطلبات الجودة الشاملة لـ )بيرستين وسيدلك(�	
مبادئ ديمنج لتطبيق إدارة الجودة الشاملة�	
سلسلة التفاعل لديمنج�	
جوائز ومعايير وشهادات الجودة�	
معايير التميز للنموذج األوروبي المؤسسي للجودة�	
حاالت 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:

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 :........................)المهارات االساسية لالشراف وقيادة اآلخرين على االداء 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.


