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األساليب والتقنيات في التنسيق والمتابعة الفعالة

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

مقدمة:

يسعى التنسيق والمتابعة إلى تحقيق االنسجام والترابط والتكامل بين نشاطات وفعاليات المنظمة على المستوى الداخلي؛ وكذلك بين المنظمة والفضاء الخارجي هذا يعني ان التنسيق 

يشمل المحيطين الخارجي والداخلي وذلك تحقيقا لوحدة الجهود وعدم تبعثرها وتشتتها ، لذا فمن اجل أن يكون التنسيق ذا فاعلية جيدة يجب أن يكون هناك بناء وترابط وتكامل بينه 

وبين عناصر اإلدارة األخرى وذلك من خالل إيجاد نظام متابعة ورقابة ينقل المعلومات بالوقت المناسب ليحمي المنظمة من االنحراف عن مسارها.

وتتناول  الدورة عدداً من الموضوعات التدريبية لتزويد وصقل المهارات والقدرات للمشاركين بالمفاهيم األساسية في التنسيق وإدارة المهام اإلدارية وأهمية متابعتها، وتزويدهم 

بعدد من المهارات األساسية في التعامل مع مختلف الوظائف اإلدارية، إضافًة إلى عدد من األدوات التنظيمية التي ستسهم في تنظيم وتنسيق المهام اإلدارية، فضاًل عن تمكين 

المشاركين في إنجاز مهامهم اإلدارية بسرعة عالية ومستوى من الجودة والتميّز.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

	wالتمييز بين أنواع وأشكال التنسيق اإلداري والمتابعة

	wاالطالع على طرق وأساليب التنسيق اإلداري

	wالتعرف على مهام واختصاصات وحدة التنسيق والمتابعة

	wالتغلب على معوقات التنسيق اإلداري والمتابعة

	wتطبيق أساليب التنسيق اإلداري الفعال فى الواقع العملي وكيفية المتابعة السليمة عن بعد

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

	wاتقان األساليب والنظم الحديثة في التنسيق  اإلداري والمتابعة

المنهجية:

تستخدم هذه الدورة وسائل التدريب التفاعلية واامحاكاة والعروض التقديمية ودراسة الحاالت العملية والمناقشات الجماعية وورش عمل تطبيقية .

الفئات المستهدفة:

	wمدراء ورؤساء  ادارة التنسيق والمتابعة

	wالمنسقون اإلداريون

	wالمساعدون اإلداريون

	wالعاملون في مجال الخدمات اإلدارية والتنسيق والمتابعة

	wكل من يجد في نفسه الحاجة لهذه الدورة ويرغب بتطوير مهاراته وخبراته
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األساليب والتقنيات في التنسيق والمتابعة الفعالة

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

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

التنسيق اإلداري:

	w.مزاياه التنسيق اإلداري
	w.أهداف التنسيق اإلداري
	w.مبادئ التنسيق اإلداري
	w .أنواع وأشكال التنسيق اإلداري 
	w.طرق وأساليب التنسيق اإلداري
	w.مهام واختصاصات وحدة التنسيق والمتابعة
	w.معوقات التنسيق اإلداري وعالجها
	wاالساليب التقليدية لحل مشكالت التنسيق
	wاالساليب االبتكارية لحل مشكالت التنسيق

التنظيم اإلداري:

	w.أنواع التنظيم اإلداري
	w.عناصر التنظيم اإلداري
	w.فوائد وأهمية التنظيم اإلداري
	wأشكال الهياكل التنظيمية اإلدارية
	wنماذج التنظيم اإلداري

االتصال اإلداري:

	wأهمية االتصال اإلداري
	wأهداف االتصال اإلداري
	wخصائص االتصال اإلداري
	wهيكل االتصال التنظيمي
	wأساليب االتصال اإلداري
	wشبكات االتصال اإلداري
	wمعوقات االتصال اإلداري وطرق تحسينها

الرقابة الفعالة:

	wتعريف الرقابة
	wدور الرقابة
	wمستويات الرقابة
	wمواصفات وخصائص الرقابة الفعالة
	wأنواع الرقابة اإلدارية
	wخطوات ومراحل العملية الرقابية

المتابعة وقياس النتاجئ:

	wعملية المتابعة
	wأنواع المتابعة
	wأساليب وطرق المتابعة
	wخطوات إجراء عملية التقييم
	wالطرق المستخدمة في عملية التقييم
	wالفرق بين المتابعة والتقييم

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:

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

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.

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

)األساليب والتقنيات في التنسيق والمتابعة الفعالة(
التنسيق والتنظيم وإدارة المهام والعمل تحت الضغوط

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

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

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

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

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


