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المقدمة :

المشرف المبدع هو الذي يملك القدرة على استثمار القدرات واالستعدادات المتوفرة لدى اآلخرين لتمكينهم من توليد أفكار جديدة بنَّاءة وعملية، ولتنفيذ أعمال متقنة وبناء عالقات 

القة لتوجيهها للتميز في  إنسانيَّة تعاونية وتوظيف كل جديد في تحقيق األهداف المرسومة، ويساعد المشرف اإلبداعي في الكشف عن قدرات اآلخرين، ويستخرج جهودهم الخَّ

العمل، وال يفرض آراءه على اآلخرين التباعها، وإعداد استراتيجيات مبتكرة إلجراء التحسين والتجديد الشامل في السياسات واإلجراءات والوسائل والتقنيات بأساليب العمل.
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أهداف البرنامج وورش العمل :

سيتمكن المشاركين من التميز في :

تحقيق بيئة عمل إبداعية عالية اإلنتاجية. �
اإلبداع، والتخطيط، والتنظيم، وتنسيق األعمال. �
مهارات التأثير، وتحديد الغايات، وتحقيق األهداف التنظيمية. �
تطبيق أحدث ممارسات العمل القياسية لتحسين األداء. �
إنشاء أدوات لتحديد أولويات العمل. �

التفويض من أجل إدارة األولويات المتعددة. �
توقع وتقييم الصراعات وكفاءة تحليل وحل المشكالت. �
تعزيز اإلنتاجية باستخدام التقنيات التحفيزية. �
االذكاء العاطفي في إدارة السلوكيات الصعبة وتحسينها. �
مهارات إدارة االنضباط والتعامل مع الشكاوى في فرق العمل. �
مهارات االتصال بما في ذلك مهارات االستماع وتقنيات التحقيقات اإلدارية. �
إدارة التغيير والتحسين المستمر. �
تحقيق استراتيجيات اإلشراف اإلبداعي وتعزيز العمل بالجودة والتميز. �

الوحدة األولى:

دور المشرف الحالي

المهام األساسية للمشرفين. �
المهارات األساسية للمشرفين. �
المسؤوليات والتحديات. �
المشاكل التي يواجهها المشرفون. �

الوحدة الثانيا:

التواصل بفاعلية، تحفيز الموظفين

عملية التواصل. �
طرق بناء العالقات الشخصية مع الموظفين. �
التميز في إدارة العالقات اإلنسانية. �
تطوير مهارات اإلنصات الفعالة. �
قيمة اآلراء التقييمية. �
أساليب تقديم اآلراء التقييمية. �
إرشادات حول التواصل الجازم. �
تحفيز الموظفين. �
تعريفات التحفيز. �
خرافات حول التحفيز. �
التحفيز واألداء. �

الوحدة الثالثة:

إدارة اآلخرين، وتحقيق األهداف

اختيار األفراد للعمل في األقسام. �
تقييم وتدريب األفراد.        �
فهم تصرفات األفراد. �
كيفية تشكيل فرق العمل. �
فريق حل المشاكل. �
اختبر نفسك )موضع التحكم(. �

الوحدة الرابعة:

مهارات االتصال، وتحقيق األهداف

نموذج االتصال وأنواعه. �
عناصر االتصال. �
مهارات االتصال الفعال. �
معوقات االتصال. �
حاالت وتطبيقات عملية. �

الوحدة الخامسة:

العمل مع الفريق

التعرف على أسلوب فريق العمل �
انخراط المشرف في الفريق �
تسهيل عمل الفريق �
العوائق التي تواجه العمل الجماعي الفعال �
التغلب على العوائق التي تواجه العمل الجماعي  �

الفعال
إجراءات اتخاذ القرار الجماعي �

الوحدة السادسة:

التوجيه واالنضباط اإليجابي

االنطباعات أثناء التوجيه �
التوجيه والمتابعة �
استخدام الممارسات االنضباطية الفعالة �
أنواع التعزيز �
تطبيق استراتيجيات التعزيز �

الوحدة السابعة:

الحل اإلبداعي للمشكالت

عملية حل المشكالت �
الخطوات الالزمة في حل المشكالت �
تشجيع االبتكار �
تطبيق أشكال وآليات التفكير اإلبداعي وحل  �

المشكالت
المهارات األساسية إلدارة النزاعات. �

المحتويات األساسية:



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

التــاريــخ :........................)االشراف اإلبداعي وتعزيز العمل بالجودة والتميز ®( 

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

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

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

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

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


