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مقدمة :
تتناول الدورة وظائف اإلدارة بشكل عام والوظائف اإلشراقية بشكل خاص. ففي كثير من الحاالت تكون طريقة االشراف على الموظفين المستخدمة من قبل االدارة هي المشكلة. 

ولهذا من الضرورة بمكان لمن يقوم بأدوار إشرافيه على اآلخرين ان يبني قدراته اإلشراقية ويستخدم األدوات المناسبة في إدارة الموظفين.

سيتم التطرق الى العالقة بين وظائف اإلدارة ووظائف المؤسسة، وتقنيات االتصال الفعال ومعيقاته، وارتباط سلوك المرؤوسين بين الفعل ورد الفعل،  التوجيه الناجح وركائزه، 
آليات ومباديء التوجيه الناجح للمرؤوسين، استخدام األوامر كأداة توجيهية، أسس العملية التوجيهية، بعض األدوات اإلدارية الفاعلة، واستراتيجيات التعامل مع األنماط الشخصية، 

ومهارات الذكاء الوجداني لدى المدراء في نجاح تعاملهم مع اآلخرين.

الهدف العام:
تهدف الدورة الى بناء وتطوير معارف ومهارات المشاركين/ات بما يحسن قدراتهم اإلشراقية وتأثيرهم القيادي على موظفيهم لتحقيق األداء الفاعل والمميز في مؤسساتهم.

أهداف التدريب الخاصة:
في نهاية التدريب سوف يتمكن المشاركون من:

اكتساب مهارات االتصال الفعال مع المرؤوسين �
التعامل مع األنماط الشخصية للمرؤوسين �
تطوير الذكاء الوجداني للمدراء لتحقيق األداء العالي للمرؤوسين �
استخدام مهارات االشراف الفعال �

منهجية التدريب:
سيتم اعتماد مزيج من أساليب التدريب المستندة على مشاركة المتدرب كونه هو محور العملية التدريبية كالتمارين والتطبيقات العملية، والنقاش، ودراسة الحاالت وتحليلها إضافة 
الى أسلوب العرض المنظم، مما يكسب المشاركين الثقة بأنفسهم وتمكينهم من اكتساب المهارات اإلدارية واإلشراقية الالزمة لبناء وتطوير ممارساتهم مع موظفيهم في مؤسساتهم.

الفئات المستهدفة:
الموظفون ورؤساء األقسام الذين يمارسون وظائف اشرافية على آخرين.

موضوعات التدريب:
العمليات اإلدارية ووظائف المنظمة �
معيقات االتصال الفعال �
تقنيات االتصال الفعال ومهاراته �
المبادرة في العمل اإلداري �
مفهوم التوجيه الناجح �
ركائز التوجيه �
آليات التوجيه في المؤسسة �
مباديء التوجيه الفاعل �
التعامل مع توجيه المدراء �
األوامر كأداة توجيهية �
مهارات تحفيز الموظفين �
مهارات االتصال الفعال �
� MBTI األنماط الشخصية
التعامل مع األنماط الشخصية �
الذكاء الوجداني مفتاح النجاح المهني �
اتخاذ القرارات الناجحة �
حل المشكالت وإدارة األزمات �
التقييم أداة  للتحسين والتحفيز �
تفويض االعمال وإدارة الوقت �
ادارة فرق عمل فاعلة �
تكامل أدوار أعضاء الفريق النجاز المهمات �



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 :........................)األدوات والمهارات اإلدارية واإلشراقية الفعالة ®( 

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.


