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مقدمة:

تعرف اإلدارة الرشيقة بأنها قدرة المنظمة على األداء اإلداري الذي يتميز بسرعة االستجابة، وسرعة تعديل أسلوب العمل بصورة تتناسب مع متطلبات التغيير، وهي المنهج 

اإلداري الذي يركز على القيم واالنسياب واالستقطاب، والسعي نحو الكمال من خالل عمل الفريق، إضافة إلى حسن استخدام الحقائق والبيانات، وسرعة التجاوب مع التحديات 

والفرص التي تتاح من أجل تحقيق أفضل المخرجات للعمالء، والتخلص الكلي ما أمكن من كل أنشطة ال تمثل أي قيمة مضافة للعمل أو العميل. فاإلدارة الرشيقة هي عكس اإلدارة 

المترهلة والثقيلة المنغلقة على نفسها، المتمسكة بأساليب وطرق إدارية تقليدية.

تم تصميم هذه الدورة لتقديم افضل الممارسات والمنهجيات الحديثة في اإلدارة الرشيقة التي تعني إنجاز األعمال وتحقيق األهداف، وتقديم المرتكزات الرئيسية لإلدارة الرشيقة: 

من  المكثفة  التدريبية  الدورة  هذه  من  الرئيسي  الهدف  وتطوره.  األداء  وتحسن  الواقع  تالمس  التي  الحلول  في وضع  والبساطة  والسهولة  التفكير  عملية  في  والسرعة  الرشاقة 

يوروماتيك، السعي لتطبيق هذا المفهوم في منظماتنا لقيادتها بما يمكنها من استيعاب المتغيرات الجديدة، والوصول إلى النجاح والتميز وتحقيق الميزة التنافسية، فنحن مطالبون 

بمسابقة الزمن ومواكبة التحوالت في ظل التغيرات المتسارعة.

اهداف الدورة:

يف هناية هذه الدورة سيتمكن الماشركني من:

معرفة واتقان المرتكزات الرئيسية لإلدارة الرشيقة�	

الرشاقة والسرعة في عملية التفكير والسهولة والبساطة في وضع الحلول�	

اتقان مهارات التفكير الرشيق في بيئات العمل المتعددة�	

تعظيم مفهوم القيمة المضافة في تبسيط  إجراءات العمل�	

االبداع في تحسين مناخ العمل النفسي )عالقات العمل والعاملين(�	

طبيق أفضل الممارسات الرشيقة في االدارة والقيادة واالشراف�	

تطبيق نظم العمل الجماعي )فرق عمل تضم أفراد من ذوي المواهب والمهارات المتعددة(�	

تحسين بيئة العمل. وجعل األنشطة بسيطة، سريعة، وانسيابية�	

تنفيذ استراتيجيات لبناء وتعزيز المرونة والرشاقة في المؤسسة�	

المنهجية:

التقديمية الموجزة التي يقدمها المستشار والمشاركون والتمارين العملية لعب األدوار ودراسة الحاالت  التفاعلية مثل العروض  التدريب  تستخدم هذه الدورة مزيجاً من تقنيات 

وانشطة المحاكاة .

الفئات المستهدفة:

المدراء واإلدارة الوسطى وغيرهم من المسؤولين عن تبني المنهجيات الرشيقة في االعمال ،  ومدراء اإلدارات واألقسام وقادة الفرق والمشرفين والمرشحين لتولى مناصب عليا . 

وجميع المهنيين المسؤولين عن تطبيق المبادرات التي ترّكز على تحسين مستوى كفاءة وسرعة العمليات المؤسسية، ذلك إلى جانب المسؤولين عن ربط وقياس وتحسين مستوى 

األداء المؤسسي.
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المحتويات األساسية:

تعريف الراشقة والمرونة:

الجوانب الرئيسية للرشاقة�	
فهم أهمية الرشاقة والمرونة لتحقيق النجاح�	
دور المدير او  القائد المرن في األوقات العصيبة�	
الفرق بين الرشاقة وإدارة التغيير�	
توضيح مجاالت القوة والنمو�	
التطوير المستمر ضرورة وجود القدوة�	
حاالت وتطبيقات عملية�	

 حتديات عالم عدم اليقيني والغموض:

 فرق متعددة الوظائف �	
 سلوكيات القيادة وتأثيرها �	
 الثقافة التنظيمية والتأثير �	
 الثقافة التجريبية �	

الراشقة والمرونة لالدارة الفعالة:

الموظفين �	 المؤسسة وقدرة  المدير في تحسين  دور 
على التكيف

اآلثار المترتبة على االدارة الرشيقة�	
أهمية تنبؤ التغيير�	
مؤشرات لقياس وتوقع قوى التغيير�	
الثقة والمشاركة في الصراع البنّاء�	
استراتيجية المستقبل الذي ال مفر منه�	
حاالت وتطبيقات عملية�	

مهنجية Lean وسداسية سيجما:

نظرة عامة على سداسية سيجما�	
تعريفات أساسية�	
فهم قدرة العملية�	
مصادر التباين�	
والتحليل �	 والقياس  )التعريف   DMAIC عملية 

والتحسين والمراقبة(
التكلفة التقليدية لتدني مستوى الجودة�	
مقارنة بين منهجية Lean وسداسية سيجما�	

 بناء فرق عمل رشيقة وعالية األداء: 

الخطوات الخمسة لعملية بناء الفريق�	
مراحل بناء الفريق المرن والرشيق:�	

مرحلة التشكيل�	
مرحلة العصف�	
مرحلة االستقرار�	
مرحلة اإلنتاجية�	
تحديد األهداف�	
االتفاق على االستراتيجيات�	
تحديد أدوار الفريق�	
تحفيز أعضاء الفريق�	
تقييم أداء الفريق�	
مؤشر بيلبين ألدوار الفريق�	
األدوار التسعة لفريق العمل وفق نظرية بيلبين�	
حاالت وتطبيقات عملية�	

ادارة وقيادة فرق رشيقة عالية األداء: 

 الخصائص �	
 مشاركة الموظفين �	
 القيادة الخادمة �	
 ثقافة المساءلة �	

توليد الثقة والعمل:

أهمية مشاركة الموظفين�	
العوامل الرئيسية في سلسلة الخدمة�	
ضرورة أن يكون القائد واثقاً من نفسه ومرناً�	
التركيز على العمل ووضع األولويات�	
تمكين الفرق لتكون موجهة نحو العمل�	
حاالت وتطبيقات عملية�	

اآلليات الذهنية المرنة:

كيف تُطّور اآلليات الذهنية المرنة�	
استغالل اللدونة العصبية الستعادة المرونة�	
استخدام الذهن لتعزيز الوعي الذاتي�	
تفكيرنا �	 تغيير  على  األعصاب  علم  يساعد  كيف 

المتعلق بالمشاعر
كيف تعمل العواطف اإليجابية على بناء المرونة�	
تقييم قدراتك حول األداء المرن�	
كيف تدير بحكمة�	
حاالت وتطبيقات عملية�	

إطالق العنان للتفكري الرشيق:

إيجاد مناخ مرن يُلهم اإلبداع�	

الرشاقة واالبتكار من خالل المشاركة وتوليد أفكار �	

جديدة

مهارات التفكير الرشيق �	

حاالت وتطبيقات عملية�	

الراشقة والمرونة للقيادة الفعالة 
بالمؤساست المرنة:

الموظفين �	 وقدرة  المؤسسة  تحسين  في  القائد  دور 

على التكيف مع المتغيرات المختلفة

اآلثار المترتبة على القيادة الرشيقة�	

أهمية التنبؤ بالتغيير والتكيف معه بمرونة ورشاقة�	

مؤشرات لقياس وتوقع قوى التغيير�	

الثقة والمشاركة في الصراع البنّاء�	

استراتيجية المستقبل الذى ال مفر منه بالمؤسسات �	

المرنة

حاالت وتطبيقات عملية�	

اسرتاتيجيات التواصل المرنة والمؤثرة 
لقيادة وحتفزي التغيري:

أهمية مشاركة العاملين إلحداث التغيير�	

ضرورة أن يكون القائد واثقاً من نفسه ومرناً�	

التركيز على العمل ووضع األولويات�	

تمكين الفرق لتكون موجهة نحو مواجهة التحديات�	

إيجاد مناخ مرن ملهم للقدرات اإلبداعية واإلبتكارية �	

للعاملين

الرشاقة واإلبتكار من خالل المشاركة وتوليد أفكار �	

جديدة

بطاقات األداء لتحسين القيادة الرشيقة�	

مستويات اإلدارة الرشيقة�	

تقييم وتطوير القيادة الرشيقة�	

حاالت وتطبيقات عملية�	



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

)االدارة الرشيقة وتعزيز التميز المؤسسي واالستدامة الشاملة(
المنهجية الحديثة والممارسات واالستراتيجيات لقيادة المنظمات في المستقبل

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.


