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مقدمة:
 يساعد تحديد العمل على تجنب سوء الفهم وتداخل المسؤوليات وإهدار الوقت والجهد.  
إنشاء  التنظيم هي  للمنظمة ،   وعملية  السلس  للعمل واألداء  السلس  التدفق  ومن أجل 
العالقات الرأسية واألفقية للمؤسسة  وهذا يتيح تقييم ومراقبة أداء جميع الموظفين في 
يتمكن  فلن   ، سلطة  توجد  ال  ولكن  الواجبات،  بتعيين  فقط  قمنا  وإذا  المناسب.  الوقت 
الموظفون من أداء المهام واألنشطة الضرورية. لذلك يجب علينا دائما تعيين السلطة 

وتحديد حدود الواجبات والسلطة التي تم تفويضها بوضوح.

العديد  المشاركين من خالل  لتعزيز مهارات وكفاءات  المكثفة  الدورة  تم تصميم هذه 
الوحدات المعرفية والمهارية ومن أبرزها المفاهيم الحديثة في التنظيم ) مبادئ التنظيم 
اإلداري الفعال ـ مدخل النظم و بحوث العمليات ـ االتصاالت اإلدارية ـ وثائق التنظيم 
ـ خرائط التنظيم (، و دراسة العمل ) الزمن و الحركة ـ دراسة معدالت األداء ـ خرائط 
التدفق ـ طرق تقييم األداء ـ التفويض الفعال و معوقاته ـ مبادئ إدارة الوقت بفعالية ـ 
المقدرات الوظيفية (، أدوات التحسين  و تبسيط اإلجراءات ، وإدارة شبكات األعمال 

و تنظيم العمل.   

أهداف الدورة:

بهنايةهذهالدورة،سيتمكنالماشركونمن:

اتقان االستراتيجيات الحديثة في تنظيم العمل وتفويض المسؤوليات 	

إتقان تقنيات التفويض بفعالية وثقة 	

تطوير األولويات واستراتيجيات إدارة المهام بفعالية 	

استراتيجيات لحل النزاعات  التفاعل مع الفرق الجديدة أو الحالية 	

استخدام مهارات التواصل الفعال لتعزيز الثقة والتعاون في بيئة العمل 	

زيادة مستوى اإلنتاجية في العمل وتعزيز التحفيز الوظيفي 	

االستثمار في مزايا ثقافة السعادة في مكان العمل 	

المنهجية:
تعتمد هذه الدورة على استخدام األنشطة الفردية والجماعية وتمارين فردية ومجموعات 
صغيرة ومجموعات كبيرة ؛ العرض التقديمي والمناقشة ودراسة الحالة . تتميز الدورة 
تليها  المشاركون  يقدمها  التي  التقديمية  والعروض  الحالة  باستخدام عدد من دراسات 
ببعض  والقيام  فيديو  مقاطع  بعض  عرض  يتم  ذلك،  إلى  باإلضافة  عامة.  مناقشات 

التمارين لممارسة المهارات المطلوبة لتنظيم العمل وتفويض المسؤوليات.

الفئات المستهدفة:
في  فعاليتهم  بزيادة  يرغبون  الذين  الجدد  والمشرفون  والقادة  األول  المستوى  مشرفو 

العمل

التنظيمالفعال:

تعريف التنظيم 	
المبادئ األساسية للتنظيم 	
العالقات بين الوظائف وخطوط السلطة 	
توزيع المهام 	
تطوير البديل الكفء 	
تنظيم الوقت 	
تمرين الجدولة وتوزيع المهام 	

االتصاالتاإلجيابية:

تعريف االتصال 	
أهمية االتصال  	
عوائق االتصال بين الموظفين 	
خطوات االتصال الفعال 	
المهارات األساسية لالتصال ) مهارات التعامل ( 	

التخطيط:

تعريف التخطيط 	
أنواع التخطيط ) تخطيط األعمال - تخطيط المشاريع – جدولة األعمال ( 	
وضع األهداف 	
خطوات التخطيط 	
الجدولة 	

التوجيـه:

تعريف القيادة 	
النظريات واألساليب القيادية 	
تحديد األسلوب القيادي 	
التحفيز 	
التدريب على رأس العمل ودور 	
لمشرف 	
تقويم األداء 	
معالجة األداء الضعيف والسلوكيات غير المرغوبة 	
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الرقابـة:
تعريف الرقابة 	
دور الوظائف اإلدارية في تسهيل عملية الرقابة 	
أساليب الرقابة اإلشرافية 	
النقـد الهادف 	
اإلجراءات التصحيحية 	

اختاذالقراراتوحلالماشكل:
الفرق بين اتخاذ القرار وحل المشاكل 	
خطوات حل المشاكل واتخاذ القرارات 	

إدارةالتغيري:
التخطيط للتغيير 	
التعرف على الحاجة للتغيير 	
تحديد األهداف الداخلية 	

خطواتالتغيري:
تعريف االتصال 	
توعية الموظفين بالحاجة للتغيير 	
إحداث التغيير 	
دعم وتشجيع السلوكيات الجديدة 	

بناءفرقعملفعالة:
 خصائص الفرق الفعالة  	
 بناء فرق عمل قوية  	
 العمل مع الفرق االفتراضية  	

بناءالذكاءالعاطفي:
 فهم الذكاء العاطفي  	
 الوعي الذاتي واإلدارة الذاتية  	
 قيادة فرق ذكية عاطفيا  	

بناءالعالقاتمنخاللالتعاون:
 بناء العالقات  	
 الشبكات  	
 خلق ثقافة تعاونية  	

التنوعوالشمول:
 استكشاف التنوع في مكان العمل  	
 بناء مكان عمل شامل  	
 التغلب على تحديات التنوع  	

إعطاءوتلقيالمالحظات:
 خصائص التغذية الراجعة الفعالة  	
 تقديم وتلقي التغذية الراجعة  	
إعطاء وتلقي ردود الفعل  	

حتسنياألداءواإلنتاجية:

 مواءمة األهداف واألداء  	
 محادثات تخطيط األداء  	
 اإلنتاجية وإدارة الوقت  	

اختاذقراراتفعالة:

 نظرة عامة على عملية صنع القرار  	
 إطار صنع القرار  	
 أنواع القرارات  	

إدارةالتغيري:

 التنقل في التغيير  	
 قيادة اآلخرين من خالل التغيير  	

إدارةالرصاع:

 االعتراف بالصراع  	
 نهج إدارة النزاعات  	
 عملية حل النزاعات  	

إدارةالماشريع:

 أساسيات إدارة المشاريع  	
 النطاق والجدول الزمني والتكلفة  	
 قيادة فرق المشروع  	
 موازنة المطالب المتنافسة  	

التخلصمنالضغوطاتوادارةاألولوياتوالمهامالمتعددة:

مدخل الى ادارة االولويات 	
مصفوفة " كوفي " الخاصة بإدارة الوقت وتحديد االولويات 	
ضغوط العمل بين النظرية والمواجهة 	

مراقبةوتطويرأداءالفريق:

مراقبة مستوى تقّدم الفريق 	
مساعدة الفريق على استغالل نقاط قوته 	
تحسين مستوى إنتاجية الفريق 	
تحديد الوقت الصحيح للتوجيه 	
تحديد الوقت الصحيح لإلرشاد 	
التوافر وتقديم الدعم 	



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

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

)تنظيم العمل وتفويض المسؤوليات - مستوى متقدم(

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

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

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

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

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


