
 

Almawred Training Institute 

Web: www.almawrededu.ae    E-mail: info@almawrededu.ae    Tel:+97142216779    Mob: +971505182527 

 

 

الفعال نعايير التهيز اّداري  

 الهقدنة
إن التهيز في القيادة اإلدارية بحاجة إلِ علو ٍفن ٍأدٍات إدارية يتو تأييل القائد اإلداري إلستخدانًا ٍفق 

 .ننًجية علهية ٍإستراتجيات فعالة نن أجل التحسين الدائو للعهلية اإلدارية بكل تفاعْتًا 
ريبية الهتهيزة التي اعديا ٍيشرف علِ تطَيريا بشكل نستهر نخبة نن خبراء ٍنستشاري ٍفي يذى الحقيبة التد

 التدريب بالتنهية البشرية الهتخصصين في العلَم اإلدارية 
ٍتطَير الذات يتو التركيز علِ تلبية الحاجات التدريبية الفعلية للقادة في نجال نًارات التهيز اإلداري ٍحاجاتًو 

 ذى الهًارة ٍتزٍيديو باألدٍات اإلدارية ٍالتطبيقات الفعالةفي نجال إكتساب ي
ٍتأييلًو للقيام بدٍريو تجاى تطبيق نتطلبات العهلية اإلدارية ٍالقيادية بكفاءة ٍفعالية تسايو في نجاح  

 .تطبيق اإلستراتيجيات الحديثة في العلَم اإلدارية 
 األيداف

  ِالبيئة التنافسية العالهية الهعاصرةالتعرف علِ أساسيات التهيز اإلدارُ ف. 
 تزٍيد الهتدربين باألساليب الحديثة فِ القيادة ٍإدارة ٍقيادة جهاعات العهل ٍاتخاذ القرارات الرشيدة. 
  تنهية نًارات الهشاركين اإلدارية ٍالسلَكية بها يزيد نن قدراتًو علِ تطبيق األساليب العلهية الهعاصرة

 .لزيادة الكفاءة ٍالفعالية
 تهكين الهشاركين نن اتخاذ قراراتًو بثقة ٍادارة اّزنات ٍ الضغَط التي تَاجًًو في العهل. 
 تدريب الهشاركين علِ التقنيات اّدارية ٍالقيادية الحديثة ٍادارة الجَدة الشانلة. 

 الكفاءات
 سهات البيئة اإلدارية الحكَنية الهعاصرة 
  الههارسات الخاطئة التي تعَق التهيز اإلداري 
 نهاذج إعداد القيادات الحديثة ٍالهتهيزة نن ننظر نهَذج التهيز الهؤسسي 
  نداخل حديثة في التهيز اإلداري الهعاصر 
 دٍر التكنَلَجيا فِ تطَير العهليات اإلدارية ٍالفنية الحديثة. 

 الهستًدفَن
 الهدراء ٍ رؤساء األقسام ٍ  ,ٍ تنفيذ الخطة اّستراتيجية للهنظهة  , القائهين علِ ٍضع السياسات اإلدارية

 .اإلداريين بكافة نَاقعًو
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 الهحتَُ

 سهات البيئة اإلدارية الحكَنية الهعاصرة
  نًام ٍنسؤٍليات الهديرين في ظل نؤسسة نَجًٌ إستراتيجيًا نن حيث: 
 (تصهيو ٍتحديث العهليات/الَظائفالتنظيهي ٍنظام الًيكل /التشريعات ٍالسياسات 
 إدارة الهتعانلين /الهَارد البشرية/اإلجراءات ٍاألساليب) 
  نقَنات التهيز اإلدارُ فِ البيئة التنافسية الهعاصرة 
  الههارسات الخاطئة التي تعَق التهيز اإلداري 
 دٍر التكنَلَجيا فِ تطَير العهليات اإلدارية ٍالفنية الحديثة 

 ٍاإلفتراضات التي يرتكز عليًا التهيز اإلداري في القطاعات الحكَنية  الهبادئ
 اإلدارة اّستراتيجية SM      -  (اإلدارة التحَيلية  )إدارة التغيير 
 نؤشرات قياس األداء الرئيسية  -    نفًَم الجَدة الشانلةKPI   
 ٍ ِتقييو األداء تحديد نؤشرات األداء الَظيف 
  ٍتحفيز العانلين  تفَيض السلطة -     الفعالنًارات اإلشراف ٍالتَاصل 
 إدارة الضغَط ٍتحفيز العانلين -     حل الهشكْت ٍ اتخاذ القرارات  
 اإلدارة الفعالة للَقت -     إدارة اإلجتهاعات الفعالة 

 نهاذج إعداد القيادات الحديثة ٍالهتهيزة نن ننظر نهَذج التهيز الهؤسسي
 صائصًاالقيادة اّستراتيجية الصانعة للصف الثاني ٍخ. 
 نهَذج ( CS3)   (.اّحتضان –الثقة  –التحدي )للقادة 
 نهَذج ( As5)  (.التقييو ٍالهتابعة –الخبرة ٍالههارسة  –البيئة الحاضنة  –التعليو  –النهَذج )لتطَير القيادات 
 القيادة ٍإدارة التغيير. 
 دٍر القيادة في صناعة التهيز. 

 نداخل حديثة في التهيز اإلداري الهعاصر 
   إدارة الجَدة الشانلة TQM     -   نظام   ISO   9001 
 اإلدارة اّستراتيجية SM        - نعايرة العهليات Bench Marking    
  بناءالعهلياتإعادةRe- Engineering    
  نؤشرات قياس األداء الرئيسيةKPI   
 بطاقة القياس الهتَازن BSC   
 ستة سيجها Six Sigma    
 هليات اإلدارية ٍالفنية الحديثةدٍر التكنَلَجيا فِ تطَير الع. 
 


