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  ما هي طبيعة عمل املدير؟ وما هي واجباته وم�سوؤولياته؟

  ما هي املهارات الإدارية وال�سلوكية للمدير الفعال للتعامل مع دوافع الب�سر واأمناطهم؟ 

  كيف يقوم املدير الفعال بتقييم اأداء العاملني معه؟ وكيف يحقق التحفيز اخلارق؟

  كيف يعالج املدير امل�سكالت من خالل مهارة التفكري البتكاري والإبداعي؟



     م�ست�سار �سابق وزارة التنمية الإدارية بجمهورية م�سر العربية

     ع�س��و جلن��ة التحكيم جلائزة �س��مو ال�س��يخ حممد بن را�س��د اآل مكتوم 

لربنامج دبي لالأداء احلكومي املتميز.

     اأ�ستاذ الإدارة واجلودة ال�ساملة، كلية التجارة، جامعة الزقازيق.

     ع�س��و اللجن��ة القومي��ة لإعداد وتنمي��ة القي��ادات الإدارية بالقطاع 

احلكومي امل�سري.

     ع�سو اجلمعية الأمريكية لإدارة الأعمال.

     ع�سو جمعية اإدارة الأعمال العربية.

     ع�سو اجلمعية العربية لالإدارة.

الوقوف على دور املدير يف منظومة 

و�س��ع الأهداف، وتخطيط وتنظيم 

اخل��ارق  التحفي��ز  واأدوات  العم��ل، 

للعاملني.

التغي��ريات  اإح��داث  مه��ارة  �سق��ل 

املطلوبة لإيجاد بيئة عمل متفوقة.

 اكت�ساب مهارة الت�سال والتعامل مع 

الآخرين وفقا لأمناط ال�سلوك.                                           

احلديثة  الدوات  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف 

ب�سكل  ال��ع��ام��ل��ني  اأداء  ل��ت��ق��ي��ي��م 

مو�سوعى يحقق العدالة.

اأ.د. فريد زين الدين

الأهداف التدريبية

ملن الربنامج؟

املوظفني الذين ي�سغلون وظائف ا�سرافية.

املر�سحون ل�س��غل وظائف يف امل�ستويات الإدارية 

والإ�سرافية.

 املديرين بخط ال�سراف الول.

روؤ�ساء فرق العمل واللجان.

روؤ�ساء الأق�سام.

روؤ�ساء الوحدات الإدارية.

�سباط العمليات يف جميع قطاعات العمل.

كيفي��ة اأداء الواجباته��م الإدارية 

وال�سرافية بفاعلية.
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البتكاري��ة  ب��الدوات  الت��زود 

احلديث��ة حل��ل امل�س��كالت واتخ��اذ 

القرارات الإدارية.      
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املحاور التدريبية
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طبيعة عمل الوظيفة الإدارية والقيادية

اطاللة على املهارات ال�سلوكية للمدراء

مهارة بناء فريق عمل فعال

مهارة التفكري البتكاري والإبداعي يف حل امل�سكالت واتخاذ القرارات

مهارة تقييم اأداء العاملني

    العملية الإدارية وموقع املدير فيها.

    مهارات و�سع الأهداف والتخطيط ودور املدير فيها.

    مفهوم تطوير اإجراءات العمل وكيف يتم القيام بها.

    كيف يطور املدير مهاراته يف جمال الوظائف الإدارية.

    حالت عملية على مهارة القيام بالعملية الإدارية وكيفية حتقيق التميز يف الأداء.

    مهارة الت�سال الفعال.       مهارة التعامل مع الوقت و�سغوط العمل.

    مهارات فن التعامل مع الآخرين.      مهارة التفكري البتكاري والإبداعي.

    مهارة التحفيز اخلارق للعاملني وك�سب ولئهم.

    مهارة جتنب الطرق التي توؤدي اإىل احباط العاملني وتذمرهم.

    احتياجات فريق العمل.       خ�سائ�س فريق العمل الناجح.

    خ�سائ�س و�سفات الأداء جلماعة العمل الفعالة.     دور املدير يف خلق فريق عمل فعال.

    التفكري طبيعتة واأنواعه

    كيف تقي�س القدرة البتكارية لدى العاملني معك وكيف ميكنك تنميتها؟        

    مفهوم التفكري البتكاري ومكونات القدرة البتكارية.

    املنهج العلمي لدرا�سة وحتليل امل�سكالت.

    التفكري البتكاري يف حل امل�سكالت.

    مفهوم عملية تقييم الأداء واأهمية ا�ستخدام الطرق التي حتقق العدالة. 

    ال�ساليب التقليدية للتقييم وعيوبها.

    مالمح ال�ساليب احلديثة لتقييم الأداء ومدى فعاليتها.                         

    متطلبات تطبيق العدالة يف عملية التقييم                                    

    مهارة ا�ستخدام نتائج التقييم يف حتديد الحتياجات التدريبية والتدريب على راأ�س العمل



تفا�سيل امل�ساركة:

  وقت انعقاد الربنامج : 9:00 �سباحًا - 2:00 ظهرًا    لغة الربنامج : اللغة العربية 

  مكان انعقاد الربنامج : الكويت       تاريخ انعقاد الربنامج : 25-29 مار�س  2018

�سروط الت�سجيل :

  برجاء اأن يكون الت�سجيل على طريقة النموذج املعتمد وموقع من ال�سخ�س امل�سوؤول   الإلغاء يكون بكتاب خطي ولي�س �سفهيًا

  يف حالة الإلغاء بعد ا�ستالم النموذج تدفع اجلهة 500 $  ر�سوم اإدارية    يف حالة الغياب تدفع قيمة الر�سوم كاملة

املوافقة على الت�سجيل:

التوقيع:اأوافق اأنا ال�سخ�س امل�سوؤول على امل�ساركة يف الربنامج املدون اأعاله وقد اطلع����ت على كافة �سروط الت�سجيل والإلغاء

الدفع :

Gulf  Innovation Company :اإ�سدار �سيك اأوحتويل بنكي با�سم

طريقة الدفع بالدينار الكويتي
IBAN (KW56KFHO0000000000011010195808)

Kuwait Finance House - H.O. Branch - Kuwait     Swift Code: KFHOKWKW

طريقة الدفع بالدولر الأمريكي
IBAN (KW58KFHO0000000000091010158908)
Kuwait Finance House - AL-Fiha Branch - Kuwait    Swift Code: KFHOKWKW

الدفع الإلكرتوين:

بيانات اجلهة :

ا�سم ال�سخ�س امل�سوؤول:  ا�سم اجلهة:   

الربيد الإلكرتوين:  الهاتف:    امل�سمى الوظيفي:  

بيانات امل�سارك (1):

امل�سمى الوظيفي:   ال�سم:  

الربيد الإلكرتوين:    الهاتف:   

بيانات امل�سارك (2):

امل�سمى الوظيفي:   ال�سم:  

الربيد الإلكرتوين:    الهاتف:   

بيانات امل�سارك (3):

امل�سمى الوظيفي:   ال�سم:  

الربيد الإلكرتوين:    الهاتف:   

املهارات الإدارية للمدراء اجلدد
منوذج الت�سجيل

gulf_innovation @gulf_innovation gulf-innovation g.innovation gulfinnovation1

Head Office

State of Kuwait
Tel.:  (965)   22404883
Fax:  (965)   22404852

Sultanate of Oman
Tel.:  (968) 91770559
Fax:      (968)   24489670

gulfinnovation.com(965)   98853311 info@gulfinnovation.com

التكلفة والت�سجيل :

�سعر الربنامج  1450 $ اأو 435 د.ك )�ساملة املادة و�سهادة ح�سور الربنامج، وال�سيافة والغداء خالل الربنامج(

اخل�سومات :

1305 $  اأو  390 د.كعند الت�سجيل املبكر حتى 27 فرباير 102018%خ�������س���م ال���ت�������س���ج���ي���ل امل���ب���ك���ر

خ�����������������س��������م 

امل���ج���م���وع���ات

1235 $  اأو  370 د.كلكل م�سارك15%3 م�ساركني

1160 $  اأو  350 د.كلكل م�سارك اأو م�سارك خام�س جماين20%4 م�ساركني

1090 $  اأو  325 د.كلكل م�سارك اأو م�سارك جماين لكل اأربع م�ساركني25%5 م�ساركني اأو اأكرث


