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يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام

برنامج تغييـر
وتنمية الثقافة التنظيمّيـة ®

خلق ثقافة تنظيمية حيث يعيش
الموظفون رؤية المنظمة بشغف وحماس
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مقدمة:
البشرية  الموارد  ما يتحدث مديرو  العاملة السعيدة والمتحمسة والمختصة والفعالة. غالباً  القوى  التي تنشئ  مهمتنا كقادة لألشخاص ومطورين هو خلق بيئات تدعم السلوكيات 
ورؤسائها عن "تغييــر العقليــة". ال شك أن التعديالت في اإلدراك تحدث بشكل منتظم وبعض أنواع التدريب التجريبي يمكن أن توجه عمليات التعديل وتسّرعها إال أن "تغييــر 
العقليـة" نادراً جداً ما يستمر. يتعامل برنامجنا ) تغيير الثقافة التنظيمية ( مع ما يمتلكه الموظفون بالفعل ويطور وعيهم للحصول على المزيد مما يريدونه. ومن خالل هذه العملية 
المنهجية يمكن للمؤسسة أن تنشئ مجموعات تعاونية فعالة تُبرزاألفضل في بعضها البعض وتعمل على تخصيص البيئات وفقاً لمؤشرات األداء وعوامل النجاح الرئيسية المحّددة 

للشركـة.

أهداف الدورة:
أثر الثقافة التنظيمية على المنظمات 	
مفهوم وأهمية الثقافة التنظيمية 	
الثقافة البيروقراطية 	
الثقافة المساندة 	
الثقافة اإلبداعية 	
ثقافة المهمة 	
ثقافة العمليات 	
ثقافة الدور 	
آليات تشكيل وبناء الثقافة التنظيمية 	
خطوات محددة لتشكيل الثقافة التنظيمية 	
مهارات االختيار والتوظيف والمقابالت الشخصية 	
تقويم األداء الوظيفى 	
عناصر الثقافة التنظيمية 	
الثقافة التنظيمية المعضدة إلدارة الجودة الشاملة 	
سمات الثقافة التنظيمية اإلبداعية 	
دور إدارة الموارد البشرية فى بناء ثقافة تنظيمية إبداعية 	
التدريب وتنمية الموارد البشرية 	
الثقافة التنظيمية وعالقتها بالتفيير التنظيمى 	
محددات الثقافة التنظيمية 	
أثر الثقافة التنظيمية على إتخاذ القرار اإلدارى 	
خصائص وأبعاد الثقافة التنظيمية 	
مستويات الثقافة التنظيمية 	
وظائف الثقافة التنظيمية 	
نظريات الثقافة التنظيمية 	

الفئات المستفيدة:
جميع العاملين بإدارات المنظمة المختلفة 	
جميع العاملين بإدارات الموارد البشرية 	
مدراء ومسؤولى إدارات الموارد البشرية وشؤون الموظفين 	
مسؤولى التنظيم والتطوير اإلدارى والوظيفى 	
موظفى ومدراء التدريب وتنمية الموارد البشرية 	
جميع المهتمين بتلك الموضوعات الحيوية 	
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منطلقات فكرية ىف إدارة الموارد البرشية:

مفهوم إدارة الموارد البشرية وأهميتها فى العصر الحديث 	

التحديات الحديثة التى تواجه إدارة الموارد البشرية 	

األهداف الرئيسية إلدارة الموارد البشرية 	

الدعائم األساسية التى يجب توافرها فى مدراء الموارد البشرية 	

منظومة إدارة الموارد البشرية 	

محاور المنظمة المتميزة 	

الثقافة التنظيمية ) المفهوم واألهمية والنظريات واألنواع (

مفهوم وأهمية الثقافة التنظيمية 	

نظريات الثقافة التنظيمية 	

خصائئص الثقافة التنظيمية 	

أبعاد الثقافة التنظيمية 	

أنواع الثقافة التنظيمية 	

الثقافة التنظيمية اإلبداعية:

سمات المورد البشرى المبدع 	

مفهوم وأهمية اإلبداع 	

ركائز الثقافة التنظيمية اإلبداعية 	

مكونات الثقافة التنظيمية 	

صفات الثقافة التنظيمية اإليجابية 	

عالقة الثقافة التنظيمية اإلبداعية بالمنظمات المنميزة 	

دور إدارة الموارد البرشية ىف بناء ثقافة تنظيمية إبداعية:

مهارات االختيار والتوظيف والمقابالت الشخصية 	

تقويم األداء الوظيفى 	

عناصر الثقافة التنظيمية 	

سمات اإدارة الموارد البشرية المدعمة للثقافة التنظيمية اإلبداعية 	

التدريب وتنمية الموارد البشرية 	

إدارة رأس المال البرشى واسرتاتيجيات إدارة المواهب:

مفهوم وأهمية إدارة رأس المال البشرى 	

مفهوم إدارة المواهب 	

أهمبة المواهب وخصائص الموهوبين 	

استراتيجيات إدارة المواهب 	

الثقافة التنظيمية وعالقهتا بالتفيري التنظيمى:

مصفوفة إدارة التغيير 	

أهمية التغيير وكيفية التغلب على مقاومة التغيير 	

كيفية بناء ثقافة تنظيمية مدعمة للتغيير 	

متطلبات التغيير 	

الثقافة التنظيمية المدعمة إلدارة الجودة الشاملة 	



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

)برنامج تغييـر وتنمية الثقافة التنظيمّيـة ®( 
خلق ثقافة تنظيمية حيث يعيش املوظفون رؤية املنظمة بشغف وحامس

التــاريــخ :........................

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.


