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مهارات وجدارات التميز والتألق الوظيفي ®
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مقدمة:

تتطلع كل منظمة معاصرة إلى إنجاح مهامها والعمليات التي تديرها وتأتي عملية أداء وتصرف الموظفين من أهم األدوار في ضمان نجاح المنظمات, حيث يسهم التميز في األداء 

الوظيفي برفع مستوى الكفاءة واإلنتاج والفعالية في العمل . تهدف هذه الدورة " مهارات وجدارات التميز والتألق الوظيفي " إلى اكساب المشاركين المهارات والمعارف الالزمة 

وتطوير قدراتهم للوصول الى مستوى أداء عالي لتحقيق التميز في  أداء أعمالهم، والمهام الموكلة إليهم في وظائفهم،  التعرف على أفضل الممارسات والمفاهيم الحديثة في الفاعلية 

اإلدارية واإلبداع الوظيفي،  امتالك مجموعة من المعارف والمهارات لتحسين قدراتهم على اإلبداع والتميز الوظيفي،  اتقان مهارات المبادرة في طرح األفكار اإلبداعية خارج 

إطار التفكير التقليدي،  وسيتم من خالل هذه الدورة استعراض أفضل الممارسات العالمية في تحقيق تميز األداء الوظيفي، من خالل تناول مفهوم التميز وحتمية إدارة التميز 

ومفاتيحها ومتطلباتها والسمات األساسية ومناهجها الحديثة.

أهداف الدورة :

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

التعرف على أفضل الممارسات والمفاهيم الحديثة في الفاعلية اإلدارية واإلبداع الوظيفي 	

امتالك مجموعة من المعارف والمهارات لتحسين قدراتهم على اإلبداع والتميز الوظيفي 	

تبني أساليب إبداعية مختلفة في العمل الوظيفي 	

امتالك مجموعة من المهارات اإلدارية والفنية للشخصية االحترافية في  بيئة العمل  	

القيادة: القدرة على التأثير في اآلخرين إلنجاز أهداف المؤسسة 	

الموضوعية: القدرة على تفسير وتحليل المواقف بصورة محايدة 	

المرونة السلوكية: القدرة على تعديل السلوك للوصول إلى الهدف 	

االتصال الشفهي: القدرة على التعبير عن األفكار شفهًيّا 	

االتصال الكتابي: القدرة على التعبير عن األفكار من خالل الكتابة 	

التأثير الشخصي: القدرة على ترك انطباع شخصي جيد لدى اآلخرين 	

مقاومة الضغوط: القدرة على األداء الجيد تحت ضغوط العمل 	

التعامل مع الضبابية: القدرة على األداء في ظل المواقف الغامضة 	

العمل الجماعي: القدرة على العمل بشكل فاعل كعضو أو قائد في فرق العمل 	

االحترافية: القدرة على إعطاء االنطباع المهني اإليجابي 	

اإللمام باإلتيكيت اإلداري واستخداماته المثلى في مواقع العمل 	
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المحتويات األساسية:

التمزي الوظيفي:

مصادر االلمام اإلداري�	
مبادئ التميز الوظيفي�	
انماط المديرين والموظفين�	
االتيكيت اإلداري�	
التكلم بلغة التميز�	
التقارير بلغة التميز�	
استراتيجيات وحلول الصراع  اإلداري�	
حاالت تدريبية�	

معايري التمزي الوظيفي:

المعيار األول: فعالية األداء واإلنجاز�	
المعيار الثاني: تقديم مبادرات إبداعية�	
المعيار الثالث: العمل بروح الفريق الواحد وااللتزام الوظيفي�	
المعيار الرابع: المشاركة وتحمل المسؤولية�	
المعيار الخامس: المهارات اإلشرافية والقيادية�	
المعيار السادس: القدرة على المعرفة و التعلم�	

التخطيط إلدارة المهام الوظيفية:

أهمية التخطيط�	
مزايا التخطيط�	
مسؤولية ومقومات التخطيط�	
مفهوم االهداف والعوامل التي يجب توافرها في االهداف�	
اعداد الخطة والعوامل واالعتبارات لنجاحها�	
مراحل اعداد الخطة�	
معوقاتاعدادالخطة�	
حاالت تدريبية�	

إدارة األولويات:

مفهوم واهمية ادارة االولويات في العمل�	
مصفوفةاالولويات�	
نموذج عجلة الحياة�	
دائرة االهتمام والتأثير�	
ادارة الخطة االسبوعية�	
20 قاعدة إلدارة االولويات�	
حاالت تدريبية�	

العمل بروح الفريق:

مفهوم واهمية العمل في فريق�	

البناء والتشخيص�	

وسائل تمكين الموظفين�	

االداء االمثل�	

تقييم الفريق الديناميكي�	

حاالت تدريبية�	

التواصل الفعال يف مواقع العمل:

مفهوم واهمية  االتصال والتواصل  الفعال�	

عناصر االتصال�	

معوقات االتصال�	

مفهوم وانواع ومميزات االصغاء�	

تطبيق أساليب اإلصغاء�	

تطبيق أساليب التغذية العكسية في االتصال مع اآلخرين.�	

حاالت تدريبية�	

حل المشكالت واختاذ القرار:

تحديد المشكلة ) تعريف – اسئلة – صياغة – احتواء (�	

تحليل المشكلة )جمع البيانات – تحليل البيانات – السبب الرئيسي (�	

ابتكار الحلول )طرح وتجميع  تنقيح – ترتيب (�	

اتخاذ القرار�	

الخطط البديلة�	

تنفيذ القرار  ومراقبة التنفيذ�	

حاالت تدريبية�	

إدارة واستثمار الوقت:

ترتيب األولويات بإستخدام الخريطة الذهنية�	

تحليل األعمال في تحديد األولويات�	

األولويات طريق التميز والريادة واإلبداع�	
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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

)مهارات وجدارات التميز والتألق الوظيفي ®(
الجدارات والكفاءات واملامرسات اإلبداعية للتميز الوظيفي

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.


