
 

 

 البرنامج التدريبي

 اإلدارة الفعالة وتنظيم العمل ورفع كفاءة األداء
 فندق أمبا هوتيل ماربل آرش لندن 0202يوليـو  9 – 5

 
 :للنشاط الهـدف العـام

عملية بين المشاركين والمدرب من خالل ورش العمل على التفاعل والمشاركة وتبادل الخبرات النشاط يقوم هذا ال
ء ودورها في تنظيم العمل ورفع كفاء األدااإلدارة الفاعلة  أهمية التدريبية ودراسات الحاالت الواقعية والمناقشات حول

 :تحقيق األهداف الرئيسية التالية في المنظمات ، وذلك من خالل

 .المهارات السلوكية الحديثة* 

 .مهارات التخطيط االداري* 

 .في المؤسسات الجودة اإلدارية* 

 .وتصميم العمليات إجراءات العملتحليل * 

 .اإلداريالتميز استراتيجيات * 

  



 

 
 

 للمشاركين: نشاطأهمية ال

 .االدارة السلوكية الحديثة وتطبيقاتها وأهميتها أسس وأدواتالتعرف على  -

 ي العمل.ف مهارة التخطيط االداري وترتيب األولوياتالتدرب على  -

 والتنظيم. الممارسات الحديثة فى مجال التنسيق والمتابعةالتدرب على  -

 .أهميـة فريق العمل والعمل بروح الفريقالتعرف على  -

 التطوير ورفع كفاءة األداء.بما يتيح  فرادبأهداف األ نظمةهداف المأربط  -

 .القيادة وفنون اإلدارة الفعالة علىبناء موظفين ادارييين قادرين  -
 

 الشريحة المستهدفة:

 مساعدي المدير العام.  -

 والتشغيلي. مدراء التخطيط االستراتيجي -

 الدراسات والبحوث.المشاريع و مدراء  -

 مدراء نظم المعلومات.  -

 البشرية والتدريب. مدراء الموارد -

 رؤساء األقسام والوحدات اإلدارية. -

 اإلدارات التنفيذية واإلشرافية. ذوي المسؤوليات في والمسئولين األخصائيون  -
 

 منهجية التدريب:

على التفاعل والمشاركة وتبادل الخبرات العملية بين المشاركين والمدرب من خالل ورش العمل نشاط يقوم هذا ال
ء ودورها في تنظيم العمل ورفع كفاء األدااإلدارة الفاعلة  أهمية لالحاالت الواقعية والمناقشات حو ودراساتالتدريبية 

 .في المنظمات

  



 

 

 

 

 

 

 

 :المحاور العلمية للنشاط

 المهارات السلوكية الحديثة:* 

 .االدارة السلوكية الحديثةأسس  -

 .تحسين بيئة العمل من خالل السلوكيات -

 .مصفوفة االولوياتو  مهارات تخطيط الوقت -

 وأهميتها في تحسين العمل. االتصال واالتصاالت االدارية -

 .في تحسين االداء االداريودوره فريق العمل  بناء -
 

 مهارات التخطيط االداري:* 

 .التخطيط االداريوعناصة مفهوم  -

 .تحديد االهداف وربطها باهداف المنظمة -

 .عداد الخطة التشغيليةإأسس  -

 .التنظيم والتخطيط والمتابعة التوجيةأسس  -

 .تطوير العمل والتحسين المستمرآليات  -
 

 :في المؤسسات الجودة اإلدارية* 

 .الجدارات التطبيقية وتنفيذ الخطط -

 .تميزهييس الجديده لتطبيق جودة العمل و المقا -

 .خطوات تفادي المشكالت االدارية -

 متطلبات المستقبل.التعامل مع الجودة االدارية و  -
  



 

 

 

   :وتصميم العمليات إجراءات العملتحليل * 

 .وتقسيمات السياساتوخصائص مفهوم وأنواع  -

 .ياسات في تحقيق التنفيذ السليمتقييم مدى فاعلية الس -

 .الجديدة ومقارنتها مع العمليات القديمة اتتحديد العملي -

 .وضع خطة العمل وتحديد االحتياجات -
 

 :اإلداريالتميز استراتيجيات * 

 .اديجيات التميز القياستراتي -

 .استراتيجيات القضاء علي المشكالتتهيئة التمييز و  -

 .التميز التنظيمي واإلدارة باألهدافإدارة  -

 .كيفية التغلب علي مقاومة التغييرالتغيير و إدارة  -
 

 :بيانات النشاط

 .0202يوليـو  9 – 5 * تاريخ االنعقاد:

 أمبا هوتيل ماربل آرش لندن.فندق  * مكان االنعقاد:

 مريكي( للشخص الواحد. دوالر أ 0522)التكلفة المالية:  *

 .، الكوفي بريك ، وجبة الغداء(ة المهنية ، المادة العلمية ، الشهاد نشاط)شاملة: رسوم ال   
 

أو مراسلتنا على  (. 965 +-99997999يرجى االتصال على الهاتف المباشر ) * لمزيد من االستفسار:
 focus.net-www.humanعبر موقعنا االلكتروني:  أو،   focus.net-umaninfo@hااليميل: 

mailto:info@human-focus.net
http://www.human-focus.net/

