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المهارات اإلدارية واإلشرافية والقيادية الفعالة ®
مقدمة :
قد ُحدد مفهوم اإلشراف بأنه ..التوجية والرقابة لكل ما يدور في مجال العمل من أنشطة أدارية وفنية وتنفيذية ؛ بغرض تحقيق أكبر قدر من اإلنتاجية ،وبأقل التكاليف في الموارد
البشرية والمادية والفترة الزمنية..حيث تحتاج عملية اإلشراف إلى العمليات اإلدارية التالية :التخطيط  /التنظيم  /التوجية  /الرقابة ..ولكي نضمن فاعلية تكامل تلك العمليات البد
من إجادة مهارات األتصال والتنسيق والمتابعة من قبل المشرف ومن هذا المنطلق تقدم يوروماتيك هذه الدورة التدريبية بأفضل المنهجيات والممارسات العالمية ذات الشأن كي
يتمكن المشاركين على هذه الدورة من التميز واإلبداع في إدارة أعمالهم.

الهدف العام:
يهدف البرنامج الى تنمية وتطوير القدرات والمهارات القيادية واإلشرافية للمشاركين من خالل إمدادهم باألسس والمبادئ واألساليب العلمية للقيادة واإلشراف اإلداري بما يكفل
تطوير وترشيد التطبيق اإلداري.

اهداف الدورة التفصيلية:
½ ½تعريف المشاركين باألسس العلمية للقيادة واإلشراف الفعال
½ ½تزويد المشاركين بالمهارات التطبيقية الالزمة للقيادة واإلشراف اإلداري الفعال

المحتويات:
½ ½طبيعة وخصائص الوظيفة القيادية واإلشرافية

½ ½تحديد األهداف ووضع الخطط وبرامج العمل ومتابعتها
½ ½دور المشرف اإلداري في توجيه وتدريب المرؤوسين
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½ ½القيادة اإلدارية وأساليب تحقيق فعاليتها
½ ½أساليب االتصال اإلداري الفعال
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½ ½أساليب التحفيز لزيادة دافعية العاملين ورفع كفاءة األداء
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½ ½تزويد المشاركين بالمهارات الالزمة إلدارة ضغوط العمل ومواجهة الصراعات في بيئة العمل
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العمل
½ ½إكساب المشاركين مهارات القيادة وتطوير العمل الجماعي وبناء روح
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½ ½تزويد المشاركين بالمهارات السلوكية الالزمة للقيادة واإلشراف ec
t
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½ ½تزويد المشاركين بالمهارات الالزمة لتشخيص وتحليل المشكالت والتصرف في المواقف اإلدارية g

½ ½أسس وحدود تفويض السلطات
½ ½الجوانب السلوكية في القيادة واإلشراف
½ ½تنمية وبناء روح الفريق في العمل
½ ½إدارة الضغوط في بيئة العمل
½ ½إدارة الصراعات في العمل
½ ½أساليب تحليل المشكالت واتخاذ القرارات اإلدارية
½ ½التفكير اإلبداعي وتوليد األفكار لمواجهة المشكالت وحلها
½ ½متابعة وتقييم أداء العاملين
½ ½أسس التعامل الفعال مع المرؤوسين والرؤساء في العمل
½ ½إعداد وكتابة التقارير والمذكرات الرسمية

الفئات المستهدفة:
شاغلو الوظائف القيادية واإلشرافية من مدراء اإلدارات ورؤساء األقسام ومن في حكمهم  ،والمرشحون لشغل هذه الوظائف مستقبال.
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نمـــــوذج التسجيــــــل
هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:
 اتصل بإدارة التدريب على الرقم  00971 4 4571800لتحجز مكانا بشكل مؤقت.
إدارة التدريب 00971 4 4571801 :

		
 أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:

المحــاضــرات  9.00 :صباحاً ــ  2.30بعد الظهر.
الوجبات الخفيفة  :األولى  10.30ــ الثانية 12.30
وجـــبة الغــداء  2.30 :ــ 3.30

الشهادات

ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

رسوم األشتراك

الجدول اليومي

 أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي :يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية  ،ص .ب 74693 :دبي  ،اإلمارات العربية المتحدة

حجوزات الفنادق

 2900 cدوالر أمريكي للشخص الواحد ،دبي
 3500 cدوالر أمريكي للشخص الواحد ()Overseas
شاملة المواد التوجيهية ،الوثائق ،الغذاء ،القهوة والشاي ،والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة.
ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار
خاصة للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع
لتستفيد من الخصومات الخاصة.

طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز
يرجى تسجيلي في
(المهارات اإلدارية واإلشرافية والقيادية الفعالة ®)

التــاريــخ ........................:

إسـم المشـــــارك .................................................................................................................................................................... :
المؤسسة ....................................... :الوظيفة ...................................... :اإلدارة ........................................................................ :
العنوان .................................... :ص ب  ................................ :المدينة  /البلد ........................................................................ :
رقم الهاتف ............................. :الفاكس  ................................ :البريد اإللكتروني....................................................................... :

نقداً

 cمرفق طيه شيك باسم يوروماتيك
 cالرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:
إسم الشخص المسؤول ................................. :الوظيفة ...................................:اإلدارة ...............................................................:
المؤسسة ......................................... :رقم الهاتف .................................. :الفاكس...................................................................: :
c

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

إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
ص.ب 74693 :دبي ـ اإلمارات العربية المتحدة
تليفون - 00971 4 4571800 :فاكس00971 4 4571801 :
www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

