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المقدمة:
سيتناول البرنامج التدريبي مواضيع متنوعة ستركز على معرفة ودراسة انماط السلوك 
القيادة  وأركان  وأساسيات   ، ابداعي  اشراف  اجل  من  المرؤوسين  وطباع  الوظيفي 
التفويض  مهارات  الى  باالضافة  المرؤوسين،  تحفيز  واساسيات  االشرافية  الفعالة، 
تجنب  وطرق  األهداف،  وصياغة  لتحديد  السليمة  والمعايير  الصحيح،  والتمكين 
النزاعات داخل فريق العمل، وأهمية فهم األدوار المختلفة ضمن فريق العمل، ومبادئ 

الثناء وتقدير األداء، ومهارات القادة في االبتكار والريادة في العمل.

األهداف العامة للبرنامج:
إعداد المشاركين نظريًا وعمليًا لممارسة األدوار االشرافية القيادية بفاعلية وكفاءة من 
لممارسة  تؤهلهم  التي  المعاصرة  االتجاهات  و  المهارات  و  للمعارف  إكتسابهم  خالل 
العمل القيادي بمفهمومه المعاصر بفاعلية وكفاءة بما يساهم في رفع قدرتهم على التميز 

في األعمال القيادية الموكلة لهم.

األهداف التفصيلية:
w  بناء استراتيجية اإلشراف اإلبداعي للتميز اإلداري في المؤسسات الخاصة والمنشأت

الحكومية من خالل األدوات التطبيقية الحديثة
w تزويد المشرفين  بأفضل مهارات وممارسات بناء شخصية المشرف اإلبتكارية
w تنمية التفكير اإليجابي من خالل المستويات القيادية للمشرف المتميز
w تحقيق التميز لمشرفي مؤسسات األعمال الخاصة والعامة

االطار العام للبرنامج:

w .معرفة افضل الممارسات  والمنهجيات الحديثة في  األداء االشرافي النموذجي
w  تحديد ووصف المهام واألنماط القيادية المختلفة والوظائف اإلدارية  ودور القيادة

في كل وظيفة إدارية
w  تحديد المسؤوليات اإلدارية ووصف أنماط المشرفين المختلفة و أثرها على فعالية

اإلدارة
w  بيئة تحسين  في  المشرف  ودور  التحفيز  في  وفعاليتها  الموظفين  احتياجات  تحديد 

العمل
w  التميز لتحقيق  الفعالة  واالستراتيجيات  التميز  لتحقيق  الالزمة  بالمقومات  التعريف 

القيادي
w   مجموعة خالل  من  التميز  تحقق  التي  والريادة  االبتكار  مهارات  وتطوير  بناء 

االستراتيجيات الممكنة التي تساعد لرفع كفاءة أنشطة المؤسسة المختلفة
w  تركيز االنتباه للدور القيادي في اإلشراف والتوجيه البناء لنظم إدارة  التميز مع بيان

الدور اإليجابي واألخالقي كركيزة في عمل قادة المؤسسات

إستراتيجيات اإلبداع في القيادة

w القيادة ... و بناء ثقافة التميز لدى الموارد البشرية
w .التعرف على الطاقات القيادية و صقلها لصنع المستقبل
w .المهارات القيادية المتقدمة والقدرة على فهم وتحليل المتغيرات
w  التركيز على المستقبل الذي  يميز القادة عن غيرهم والقدرة على اإلبداع وصياغة

المستقبل.
w .نموذج مقارنة اإلنتاجية في القيادة

القيادة الفعالة وآليات تطوير و تميز العمل الجماعي

w مهارات القيادي الفعال في فرق العمل
w قيادة المواقف الصعبة بفرق العمل
w دور القيادة الفاعلة في تحقيق التمكين النفسي لألفراد الفريق
w القيادة الفاعلة في حل النزاعات وتفعيل نتائج الفريق
w الخصائص الخمسة لفريق العمل الناجح من خالل فكر القيادة الفاعلة

القيادة و اإلحترافية في خلق وتحفيز بيئة عمل فعالة فاعلة

w القيادة في التخطيط والتنظيم و المتالعة وتقييم األداء
w .القيادة في الرقابة والمتابعة بالتخطيط
w القيادة في التفكير اإلبداعي وخلق بيئة عمل إبتكارية
w القيادة في التوجيه و التحفيز
w القيادة وسيكولوجية صنع القرار الذكي ومهارات التفكير الحيوي

دبلوماسية القيادة في آليات التمكين و التطوير

w المفهوم الحديث لعملية التمكين
w النماذج المتقدمة للتمكين
w أهمية التمكين الوظيفي لالفراد والمؤسسات
w التمكين كإستراتيجية قيادية فعالة
w متطلبات التمكين الوظيفي الناجح
w التحديات المؤثرة على نجاح التمكين الوظيفي

القيادة المؤثرة و التفويض الفعال

w ما هو التفويض؟ و لماذا التفويض؟
w القيادة و التفويض
w دور التفويض في تنمية المهارات القيادية
w التفويض و تطوير آداء و مهارات العاملين اإلدارية و الفنية
w متطلبات التفويض الناجح
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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:

w .لتحجز مكانا بشكل مؤقت اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

w 00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

w 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 :........................)الكفاءة االشرافية في تعزيز العمل بمنظومة التميز ®( 

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.


