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مقدمة:
هذا البرنامج التدريبي المتقدم في تطوير القدرات اإلشراقية، سيغطي مختلف جوانب 
المتميزة  االشرافية  للقيادة  المطلوبة  الصفات  حول  محاور  ويقدم  اإلشرافي  العمل 
وطرق حل المشكالت وإدارة األزمات، والتواصل والتعامل مع المرؤوسين، وتطوير 
األساسية  المرتكزات  تعتبر من  تقدم  التي سوف  المحاور  مهنيًا، وأن  العمل  مجاالت 
للعمل اإلشرافي، والتي من بينها )البروتوكول واالتيكيت والتعامل مع اإلعالم وقواعد 
المواقف  القيادي مع  التعامل  الحوارات واإلقناع ، والتعامل مع االخرين ،إلى جانب 

المختلفة(.

الفعال  كالتواصل  المهمة،  الموضوعات  ستناقش  بالبرنامج  الملحقة  العمل  ورشة  اما 
الموظفين  تحفيز  وآلية  الجماعي،  العمل  روح  وتعزيز  والمرؤوسين،  الرؤساء  مع 
والمعايير واألساليب الحديثة للتميز واالبداع في بيئة العمل، باإلضافة إلى موضوعات 
أخرى كالتفويض الفعال للمهام والصالحيات والتقييم والتوجيه للموظفين، كما يتخللها 

تطبيقات وسيناريوهات عملية حول كل المحاور األساسية للورشة.

مهمة  محاور  من  تتضمنه  بما  البرنامج  هذا  من  تحقيقها  سيتم  والتي  المتوقعة  النتائج 
وحلقات نقاشية، الى االسهام في تبادل الخبرات بين المشاركين؛ بهدف صقل مهاراتهم 
اإلشراقية والقيادية، واستعراض العديد من القضايا والموضوعات المهمة التي تعينهم 

على أداء مهامهم بكل كفاءة واقتدار.

األهداف :
التعرف على األسس العلمية والعملية للقيادة واإلشراف الفعال. �
اكتساب المهارات التطبيقية الالزمة للقيادة واإلشراف اإلداري الفعال. �
في  � الفريق  روح  وبناء  الجماعي  العمل  وتطوير  القيادة  مهارات  على  التعرف 

العمل.
اكتساب المهارات السلوكية الالزمة للقيادة واإلشراف اإلداري. �
في  � والتصرف  المشكالت  وتحليل  لتشخيص  الالزمة  المهارات  من  التمكن 

المواقف اإلدارية.
في  � الصراعات  ومواجهة  العمل  ضغوط  إلدارة  الالزمة  المهارات  من  التمكن 

بيئة العمل.
الرقابة والتوجيه �
القيادة االشرافية المبدعة �

هيكل البرنامج :
محاضرات، مناقشات، التطبيقات العملية، حاالت عملية وورش عمل

الوحدة األولى:
أسس المهارات للقيادة اإلشرافية

مفهوم الوظيفة اإلشرافية الحديثة �
النظرة التقليدية في اإلدارة �
النظرة الحديثة في اإلدارة �
المهارات الالزمة للقيام بالعملية اإلشرافية �

الوحدة الثانية:
المهارات اإلشرافية والقيادية

الفرق ما بين اإلدارة والقيادة �
األساليب وأنماط القيادية واإلدارية �
تحديد األسلوب القيادي للقيادة الفعالة �
المهارات الحديثة للقيام بالعملية اإلدارية �
أدوار المشرفين في العملية اإلدارية والقيادية �
 أهم صفات المشرف القائد �

الوحدة الثالثة :
مهارات العملية التخطيطية

خطوات التخطيط �
المفاهيم والمبادئ األساسية للتخطيط �
أنواع التخطيط ) تخطيط األعمال - تخطيط  �

المشاريع – جدولة األعمال (
مكونات العملية التخطيطية �
كيفية تحويل األفكار إلى خطط عمل �
وضع األهداف الذكية �

الوحدة الرابعة:
مهارات العملية التنظيمية

المبادئ األساسية للتنظيم �
العالقات بين المهام وخطوط السلطة �
تنظيم الوقت �
تحديد األولويات وتوزيع المهام �
الفرق بين إدارة العمل وأداء العمل �

الوحدة الخامسة:
مهارات االتصال الفعال

تعريف االتصال �
أهمية االتصال للمشرفين �
عوائق االتصال بين المشرف والموظفين �
خطوات االتصال الفعال �
 المهارات األساسية لالتصال )مهارات التعامل( �

الوحدة السادسة:
مهارات تحفيز الموظفين

تعريف العملية التحفيزية وتقسيماتها �
دورة العملية التحفيزية )الحاجات واألهداف( �
العالقة بين الحاجات والدوافع والحوافز �
دور المشرف في عملية التحفيز �

الوحدة السابعة:
مهارات تقيم وتطوير األداء الوظيفي

تعريف إدارة االداء. �
الهدف من تقييم وتطوير األداء �
مسؤولية المشرف والموظف في عملية التخطيط  �

لتطويراألداء.
� SMART “ " وضع أهداف قابلة للقياس
ربط مؤشرات األداء بالعمليات األساسية  �

للمؤسسة

الوحدة الثامنة:
مهارات التمكين وتفويض الصالحيات

مفهوم أهمية عملية التفويض وأهدفها �
إيجابيات عملية التفويض �
طبيعة المهام التي يمكن تفويضها �
العالقة ما بين السلطة والمسؤولية والتفويض �



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

)جدارات التميز ومهارات اإلبداع للمشرفين ®( 
التــاريــخ :........................

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.


