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المقدمة:

يعتبر التفويض الفعال من أهم المهارات اإلدارية والتي إذا تم احترافها فإنها تبني مهارات رأس المال البشري وبالتالي تعزز من الكفاءات وتزيد من اإلنتاجية. وفي نفس الوقت 
هناك صعوبة في هذه المهارة تحتاج إلى اهتمام زائد من قبل المدير والقائد. ومن أجل تفعيل التفويض بطريقة صحيحة ال بد من إضافة مهارات اإلرشاد والتوجيه اإلداري والتي 

تعزز الشراكة مع الموظفين وبالتالي تزيد من فاعلية التفويض.

أهداف الدورة:

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

w .تطبيق افضل ممارسات والمنهجيات السليمة للتفويض الفعال

w فهم لماذا وكيف ومتى يطبق التوجيه في مكان العمل

w فهم وشرح فوائد التوجيه ولماذا يفشل التوجيه أحيانًا

w تحليل والتعرف على أنماط التوجيه الشخصية وكيفية تطبيق هذه المعرفة في عالقات التوجيه

w تعلم المهارات وخصائص ومؤهالت الموّجه المثالي

w تحسين مهارات التواصل لتعزيز فعالية ونوعية دورات التوجيه

w تعلم وتطبيق مجموعة متنوعة من استراتيجيات التوجيه واألدوات والتقنيات

w فهم التطبيق العملي لإلرشاد وكيفية إنشاء وإدارة عالقات اإلرشاد في مكان العمل

الفئات المستهدفة:

هذه الدورة التدريبية مصممة للمدراء والمشرفين ورؤساء األقسام  في جميع مستوياتهم الوظيفية. والمرشحين لتولى هذه المناصب.

محاور الدورة :

يشتمل البرنامج على المواضيع التالية:

w مفهوم التفويض واالنتداب

w أهمية التفويض في العمل اإلداري

w المنهجية السليمة للتفويض الفعال

w المشاكل التي تواجه المدير/القائد في عملية التفويض

w حاالت دراسية عملية

w اإلرشاد والتوجيه: مفاهيم عامة وربط بالتفويض

w أهم السلوكيات التي يقوم بها المرشد الناجح

w التوازن بين التوجيه وإعطاء التعليمات والنصائح وبين الدعم والتحفيز

w مهارات تقديم التغذية الراجعة حول األداء

w معالجة مشاكل األداء من خالل اإلرشاد والتوجيه السليمين

w الصفات التي تميز المفّوض الفعال

w الصفات التي تميز المرشد والموّجه الفعال



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

)مهارات التفويض واإلرشاد والتوجيه اإلداري ®( 
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.


