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مقدمة:
المسؤول اإلداري له دور أثر عظيم جداً في بيئة العمل، فقد نسمع دائماً عن أفراد قد 
يتركونها  أن  يمكن  ولكن  ومميزة  كبرى  إلى شركات  لإلنضمام  الكبير  الجهد  يبذلون 
بسبب المدير او المسؤول المباشر، هذا ما جعلنا نتساءل لماذا تحدث مثل هذه الحاالت؟ 

وما هو دور المسؤول الناجح الفعال في العمل؟

مما ال شك فيه أن اإلدارة من األمور الصعبة والمعقدة حيث إنها تتطلب مجموعة كبيرة 
من المهام والعمليات والقرارات المصيرية، و التي تهدف إلى تحسين وضع المنظمة 
في ظل  وخاصة  اإلدارية  العملية  مقومات  لجميع  األمثل  اإلستغالل  من خالل حسن 
التحديات التي يعيشها المجتمع الحالي من ظروف إقتصادية و تكنولوجية و سياسية. 
الشخص  هو  إنه  وُجد  فقد  ومهاراته  اإلداري  المسؤول  بقدرات  اإلهتمام  عظم  لذلك 
الوحيد الذي يستطيع مواجهة كل هذه التحديات للوصول بفريقه إلى شاطئ األمان أو 
يضع منظمته في مصاف المنظمات العالمية القوية القادرة على المنافسة و التميز. لذلك 
توحدت الجهود العلمية و أصبحت التوجهات العالمية الحديثة نحو كيفية تحديد صفات 

و مهارات و جدارات المسؤول الناجح والفعال

والفعال  الناجح  اإلداري  المسؤول  قدرات ومهارات وأساليب  الدورة تركز على  هذه 
عالي اإلنتاجية من خالل مجموعة من الحاالت العملية، والمواقف اإلدارية الفعالة.

أهداف الدورة:

	w.التزود بطرق ووسائل وآليات اإلدارة الفاعلة في صناعة المستقبل
	w ابرز من  اصبحت  والتي  المعاصرة  اإلدارية  والكفاءات  المهارات  تعزيز 

الممارسات التي يتم تناولها في الدول المتقدمة.
	w تدعيم فكرة استمرار ديمومة تميز المؤسسات ورقيها من خالل ادارات وقيادات

فاعلة وبناءة.
	w وتطوير الموظفين  فكر  تنمية  و  تنوير  في  اإلدارة  دور  إستيعاب  و  إدراك 

مهاراتهم.
	w في العمل  فرق  مع  اإلداريين  المسؤولين  به  يقوم  الذي  اإليجابي  الدور  تعزيز 

تحسين بيئة العمل.
	w لدى اإلبداعية  األفكار  تنمية  في  المديرين  تساعد  التي  المهارات  التعرف على 

المرؤوسين.
	w تمكين المشاركين من التعامل اإليجابي في مواجهة ضغوط العمل و التهديدات

و التحديات المسحالية و المستقبلية.
	w سلوك في  وغرسها  المتغيرة  الجودة  لمفاهيم  كامل  و  تام  استيعاب  و  إدراك 

الموظفين و تحويلها إلى أساس من أسس الثقافة التنظيمية.
	w.تعزيز مفاهيم و مبادئ وممارسات التميز المؤسسي كسلوك عام داخل المنظمة

اإلدارة و المسؤول اإلداري الناجح:

	wاإلدارة ... عنصر من عناصر النجاح
	wالمدير الناجح ... شخصية و مهارات و فكر
	wاإلدارة الحديثة و تقنيات تطبيقها بفعالية
	wاإلدارة ... التهديدات والتحديات المستقبلية

المسؤول اإلداري الجدير و جدارة التفاعل:

	wتعريف المسؤول الجدير
	wالمسؤول الجدير و آليات تطبيق فكر الجودة
	wنموذج التواصل
	wالتوجيه القيادي
	wالتغذية الراجعة الناجحة
	wاإلجتماعات الفعالة المثمرة

المسؤول اإلداري و جدارة حل المشكالت:

	wالتفكير الجماعي و العصف الذهني
	wخطوات الحلول اإلبداعية لحل المشكالت
	w.أسلوب العصف الذهني للحلول اإلبداعية لحل المشكالت
	w.الخرائط الذهنية لتحليل المشكالت
	w.)مخططات "دونكر" إلبتكار حلول المشكالت ) ورشة عمل
	w.المصفوفة المورفولوجية لحلول المشكالت اإلبداعية
	w.أسلوب النظرة الخاطفة لحل المشكالت

التفكير االستراتيجي المدخل األمثل لإلبتكار و اإلبداع:
	w.الخيارات االستراتيجية وحالة االضطراب ودور التفكير اإلستراتيجي
	wركائز التفكير اإلستراتيجي
	w.التفكير اإلستراتيجي وتصميم شبكة األهداف
	wمراحل التفكير اإلستراتيجي اإلبداعي المتقدم في ظل العموض والتحديات
	wكيف تبنى إطاراً فعااًل للتفكير اإلستراتيجي؟

الدافعية و التحفيز لفرق العمل:
	wتحليل السلوك البشري ألفراد الفريق
	wالدافعية والتحفيز ألداء األعمال
	w مهارات تحقيق األهداف من خالل العمل الجماعي والدافع المشترك إلنجاز

المهام واألدوار
	wالطبيعة البشرية في التعامل عن بعد مع اآلخرين وأطراف التعامل
	wالدافعية واإلدراك وأثرهما في تحقيق فعالية الفرق المستدامة
	w.التعامل الفعال مع اإلختالفات اإلدراكية بين افراد الفرق الناجحة والمستدامة
	wمشاكل قيادة فرق العمل عن بعد وآليات التعامل معها بكفاءة وفعالية

المسؤول اإلداري وابداع تحسين العمليات و جودة اإلبداع 
القيادي:

	wالخطوات التسع لتفعيل الجودة
	w.تقنيات توثيق الخطوات و العمليات
	wضبط و وضع أطر محددة للمخرجات
	wآليات اإلدارة المتميزة و التطبيق اإلداري
	wاإلدارة السيكولوجية في صنع القرار الذكي
	wقيادة العمل الجماعي وتطوير وتحسين القدرة اإلبداعية



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

)المسؤول االداري عالي االنتاجية والفعال(

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

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.


