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MEMBER

مقدمة:
يساعد التخطيط والتنظيم والتنسيق على إدارة الوقت والموارد بشكل فعال وتقدير الوقت والجهد المطلوب إلكمال مهمة او مشروع، ووضع جداول زمنية مع معالم واضحة 

ومحددة للمواعيد النهائية، وتحديد المهام الهامة، وترتيب المهام في ترتيب منطقي، تكون قابلة للتكيف وضبط الخطط إذا لزم األمر والتعامل مع أكثر من شيء في وقت واحد، 

وتكون مريحة مع التحدي لتحقيق افضل النتائج.

تتحقق الرؤى واألهداف عندما يتم فهم مهام األهداف واألولويات وتحديد المواعيد النهائية بشكل صحيح. وقد صممت هذه الدورة لمساعدة المشاركين في تطوير القدرات والجدارات 

والكفاءات في التنسيق والتنظيم وإلدارة المهام وتقييم وتحديد األولويات الصحيحة وجدولة األنشطة معتمدة على مواعيد موضوعة بدقة. كما تغطي الدورة طرق وأساليب تشجع 

على تحيّز مهام خاصة الى جانب التنسيق مع أعضاء الفريق اآلخرين. وتغطي الدورة أيضا كيفية التأثير على المحيطين بنا عن طريق وضع التوقعات ورؤية المهام بنجاح. 

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

	wإنشاء األساس المتين للتعامل مع إدارة المهام وإدارة الذات بجدارة وفّعالية

	wتخطيط وإدارة المهام والقيود المتعلقة بالعمل

	wوصف أولويات المهام واألنشطة ذات الصلة وتعلم كيفية التعامل مع الضغوطات المرتبطة بها

	wالتأثير على االخرين وتحسين نتائج المهام من خالل المهارات الشخصية والعملية

	wالتعامل باحترافية مع التغييرات المتعلقة بالمهام والسلوكيات المرتبطة بها

	wإعداد الخطط والبرامج وتقييم األداء

	wتطبيق أساليب التخطيط الفعال فى الواقع العملي وكيفية المتابعة السليمة عن بعد

	wوضع التنظيم الديناميكي الفعال

	wوالقيم المحورية لها WLQ كيفية إيجاد التنسيق الخالق ودعم جودة حياة العمل

	wإدارة التغيير والتطوير الشامل والمستمر

المنهجية:
يستخدم في هذه الدورة التقييم الذاتي ونماذج واسعة من حاالت األعمال التي تعزز مناقشات صحية حول أهمية  التنسيق وإدارة المهام المتعددة واألولويات وااللتزام بالمواعيد 

والعمل تحت الضغوط . وسيستفيد المشاركون من الجزء الذي يغطي تحديات العمل المتعلقة بالتعامل مع المهام واألولويات وااللتزام بمواعيدها. وسيكتسب المشاركون كيفية 

التعامل مع النزاعات التي قد تنشأ نتيجة لذلك. سيتم استخدام تمارين جماعية تفاعلية مع كل فريق لتقديم النتائج التي تّوصلوا إليها واإلفادة بالرأي.

الفئات المستهدفة:
يستهدف هذا البرنامج المهنيين من جميع الصناعات الذين يريدون اكتساب المهارات األساسية إلنشاء وتطوير نظام وبيئة عمل فعالة. وهو مصمم لقادة الفرق والمشرفين والمدراء 

ورؤساء األقسام الذين يرغبون في تحسين اإلنتاجية الشخصية الخاصة بهم أو بالذين يعملون معهم سواء كان ذلك العمل في مشروع أو داخل قسم. وتقدم الدورة أساسا متينا ألولئك 

الذين يرغبون بالحصول على  دور إشرافي أو إداري كخطوة تالية في حياتهم المهنية.
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المحتويات األساسية:

مداخل حديثة ىف االبداع االدارى:
	wTQM | إدارة الجودة الشاملة
	w                          Quality Circles | حلقات الجودة
	w                      Empowerment | تمكين العاملين
	w                                   SM | اإلدارة االستراتيجية
	w                              BM | القياس المقارن باالفضل
	w                    Reengineering | الهندسة االدارية
	wB.S.C | بطاقة األداء المتوازن
	w                                               SS " ستة سيجما
	wمختبر تطبيقى فى اإلبداع االدارى

االجتاهات احلديثة ىف التخطيط:
	wDefine planning | تعريف التخطيط
	w         Benefits of planning | فوائد التخطيط
	wالتفرقة بين التكتيك واالستراتيجية
	w Management | االدارة باالهداف وعناصرها

 by objective
	w                                       خطوات التخطيط
	wSWOT analysis  تحليل سوات
	w -االساليب الحديثة فى المتابعة ) المتابعة باالستثناء

المتابعة بالنتائج - المتابعة غير المرئية(

االبداع ىف التخطيط والمتابعة:
	w الحلقة الثنائية بين التخطيط والمتابعة فى العصر

الحديث
	wدور االبداع فى التخطيط والمتابعة
	wمهارات حل مشكالت العمل بشكل ابتكاري
	w المهارات االساسية إلتمام التخطيط الفعال
	wاساليب تحويل األفكار االبداعية إلى خطط تنظيمية

تنظيم المنآشت:
	wالتنظيم ووظائف اإلدارة
	w Six elements of | عناصر التنظيم الست

organization
	w Contrast authority and | السلطة والقوة

power
	w HR in | الموارد البشرية فى التنظيم

organization
	wنظرية التنظيم
	w أدوات التنظيم ) وثائق السياسات- الخرائط

التنظيمية- أدلة التنظيم - التقارير – السجالت (
	wالسلطة والمسؤولية
	wمصادر السلطة وأنواعها
	wالرقابة على السلطة

التفويض كأحد العنارص احلاكمة ىف التنظيم:

	wماهية التفويض
	wلماذا ال يفوض المديرون
	wشروط التفويض
	wحدود التفويض ودرجاته
	wاسباب فشل التفويض

التنسيق:

	wماهية وأهمية التنسيق
	wالمركزية والال مركزية
	wالتنسيق  وفرق العمل
	wاالساليب التقليدية لحل مشكالت التنسيق
	wاالساليب االبتكارية لحل مشكالت التنسيق

اإلبداع األداري ىف التنظيم:

	wالتنظيمات المبدعة
	wنموذج تقييم المنظمات المبدعة
	wالثقافة التنظيمية اإلبداعية
	wإدارة مشروع األبداع التنظيمى
	wمتطلبات االبداع التنظيمي
	wالمتغيرات التنظيمية التى تسهل اإلبداع
	wمراحل العملية اإلبداعية للمنظمة
	wأنماط المنظمات حسب اإلبداع
	wتطور اإلهتمام باإلبداع الحقيقي
	wالعوائق التنظيمية لإلبداع
	wالمناخ التنظيمي واإلبداع

إدارة المهام وأهمية التخطيط:

	wوظائف اإلدارة وتأثيرها على المهام
	wالمهارات الالزمة إلدارة وقيادة المهام
	wالتعامل مع القيود المهمة
	w الغايات واألهداف والمهام -من االهداف الذكية

الى المهام الذكية
	w دمج النطاقات وقواعد العمل وخطط اإلدارة في

تعيين المهام
	wإدارة المهام  وأصحاب المصلحة
	wإدارة المهام والمخاطر

حتديد األولويات ووضع المواعيد الهنائية:

	wتقييم حول تعاملنا مع المهام

	wالربط ما بين إدارة المهام وبئة العمل

	wالتخطيط والجدولة وااللتزام بالمواعيد

	wإدارة المهام  ووضع األولويات

	w اإلدارة الفعالة لالجتماعات ورسائل البريد

اإللكتروني والمعطالت عن العمل

	wاعداد قوائم المهام وإدارة األولويات

	w التعامل مع مضيّعات الوقت والمماطلة  والطلبات

الملّحة

	wالمهام والمكننة

	wإدارة المهام وضغوطات العمل

التعامل مع األشخاص أثناء تأدية المهام 
المحددة بإطار زمين ضّيق:

	wالمهارات المطلوبة عند طلب  المساعدة

	wالعناصر األربع األساسية للتفويض الصحيح

	wالعمل بفعالية مع اآلخرين

	wالمهارات الشخصية وإنجاز المهام

	wتأثير أسلوب العمل على إنجاز المهام

	wالمرونة والقدرة على تأدية مهام متعددة

	wتحسين إنتاجية المهام

إدارة المهام والتغيري:

	wتقنيات حول تّعلم و تحسين المهام

	wالتواصل عند تغيير المهام او مخرجاتها

	w استيعاب سلوكيات الموظفين عند التعامل مع

التغيير

	wالتعامل مع مقاومة التغيير

	w التقنيات الضرورية إلدارة التغيير المرتبط بتأدية

المهام

	wالخطط الشخصية واالدارة الذاتية



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 :........................)التنسيق والتنظيم وإدارة المهام والعمل تحت الضغط( 

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

رسوم االشتراك تشمل 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.


