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TM يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

أخصائي التميز المؤسسي - مستوى متقدم ®
كيف تصبح قائدا للتميز المؤسسي لتصل إلى أعلى مستويات األداء المؤسسي للمنظمة

https://euromatech-me.com/فئة-البرامج/الإدارية-والقيادية-وتطوير-الذات
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أخصائي التميز المؤسسي - مستوى متقدم ®

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

 w

مقدمة:

يوفر هذا البرنامج التفاعلي والمكثف " أخصائي التميز المؤسسي - مستوى متقدم "  للمشاركين المعرفة الواسعة النطاق بإدارة التميز المؤسسي والجودة  على الصعيدين الكلي 

والجزئي. وسيتم توفير مجموعة من المعارف المتخصصة والمهارات لقيادة المؤسسات حيث تلعب إدارة التميز والجودة دورا رئيسيا في استراتيجية أعمالها.

 )MBNQA( وجائزة مالكولم بالدريج الوطنية إلدارة الجودة )EFQM( كما يوفر البرنامج المستوحى من مختلف أطر إدارة التميز والجودة مثل المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة 

األساس المتين لفهم العمليات التجارية الرئيسية والمهام والعمليات التي تقوم عليها. لذا سيتسنى للمشاركين بعد انهاء البرنامج تطوير منظور شمولي لتميز األعمال كما سيكون 

بإمكانهم تقديم وتنفيذ أدوات ونظم إدارة التميز والجودة المختلفة في مؤسساتهم وقيادتها للتنافس على مختلف جوائز الجودة والتميز اإلقليمية والدولية.

أهداف البرنامج:

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

التعرف بالمفاهيم واألنظمة الخاصة بمعايير التميز المؤسسي على مستوى اإلدارة	 

تقييم العوامل األساسية لنجاح الجودة والتميز المؤسسي	 

تحليل النظريات وأطر العمل المتعلقة بالتميز المؤسسي وتطبيقاتها ومضامينها في القطاعات المختلفة	 

إبداء المهارات المتقدمة في البحث والتحليل النقدي للمشاكل الناشئة في البيئات المؤسسية	 

تطبيق األساليب والتقنيات المبتكرة في حل المشكالت التي تحدث على مستوى المؤسسة	 

توظيف االتصال المختص في تحقيق التميز المؤسسي	 

المشاركة بكفاءة في مجموعات العمل والبيئات المؤسسية ذات التنوع	 

المشاركة في وضع وتطوير األهداف الخاصة بأنظمة التميز على مستوى اإلدارة	 

المشاركة في حصر وتحديد وتصميم العمليات الرئيسية والفرعية والخدمات المقدمة في اإلدارة بما في ذلك تحديث أدلة إجراءات العمل	 

تنفيذ اإلجراءات والسياسات, والمبادرات والتحسين المتواصل في وضع معايير الجودة والتميز في العمليات	 

تطبيق معايير التميز المؤسسي باإلدارة المعنية وإعداد التقارير بشأنها ورفعها بشكل دوري	 

استخدام منهجية التحسين المستمر لألعمال و العمليات ديميك الداعمة لتحديد فرص التحسين لإلرتقاء بمستوى المنظمة في مسار التميز المؤسسي	 

لتعرف على مفهوم واستخدام أداة مصفوفة تميز األعمال لتطوير وإعداد وثيقة السيرة الذاتية بالمنظمة والالزمة لعمل التقييم المؤسسي الذاتي و الخارجي	 

الفئات المستهدفة:

مدراء اإلدارات، مشرفي األقسام ،  مدراء.الجودة و التميز،  أخصائي الجودة والتميز، قادة فرق  العمل . والمهنيين اللذين يتميزون في المناصب اإلدارية مثل اإلداريين والمديرين 

والمفتشين والمشرفين والميسرين من مختلف مؤسسات القطاع العام والخاص والقطاع االجتماعي.
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أخصائي التميز المؤسسي - مستوى متقدم ®

المـحتـويـات األساسية:

التميز اإلدارى واإلبداع فى العمل:

أهمية اإلبداع فى مؤسساتنا العربية ما بعد جائحة كارونا	 

مفهوم ومبادىء التميز اإلدارى	 

شروط اإلبداع	 

لماذا التميز اإلدارى أمر حتمى وضرورى	 

أسلحة التميز اإلدارى	 

محاور المنظمة المتميزة	 

سمات القائد المتميز	 

اإلطار والمنهجية التي يجب إتباعها لتحقيق التميز المؤسسى:

مفهوم وأهمية التميز المؤسسى	 

آلية قياس االداء المؤسسي باستخدام مؤشرات األداء الرئيسية بدقة وإتقان	 

اإللمام بنماذج وجوائز التميز المؤسسي	 

دور إدارة التغيير المؤسسي في تحقيق التميز المؤسسي	 

ممارسات التميز للقادة فى إتخاذ القرارات الفعالة	 

مظاهر التميز فى األداء الشخصى والمؤسسى	 

مقومات التميز المؤسسى فى األداء	 

معايير التميز المؤسسى	 

مهارات االتصال والتواصل لصناعة التميز على المستوى 

الشخصى:

مفهوم وأهمية االتصال	 

الدروس المستفادة من نموذج االتصال الشخصى	 

مبادى االتصال الفعال	 

مهارات إدارة الذات	 

مهارات إدارة اآلخرين	 

مهارات التأثير واإلقناع	 

مهارات التعامل مع الشخصيات صعبة المراس	 

صناعة التميز المؤسسى وإدارة الجودة الشاملة:

أهداف إدارة الجودة الشاملة وفوائدها	 

المتطلبات الرئيسية لتطبيق الجودة الشاملة فى المؤسسة	 

مراحل صناعة التميز المؤسسى	 

أساسيات البناء الفكرى إلدارة التميز	 

إدارة التميز منهجية فكرية متكاملة ) مفاتيح التميز (	 

ركائز لبناء استراتيجى متكامل للتميز	 

معايير التميز المؤسى	 

:) EFQM ( معايير النموذج االورويى للتميز

معايير نموذج التميز االوروبى	 

مبادرات التحسين المستمر	 

ترتيب أولويات التحسين والتغيير	 

سمات وخصائص القادة المتميزين	 

أدوات تحليل المشكالت والتحديات	 

اإلدارة المؤسسية وصناعة التميز المؤسسى	 

منهجية إدارة الوقت	 

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER



 

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

)أخصائي التميز المؤسسي - مستوى متقدم ®(
كيف تصبح قائدا للتميز المؤسسي لتصل إلى أعلى مستويات األداء المؤسسي للمنظمة

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. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


