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مقدمة :
ستركز هذه الدورة على التعرف على مفهوم االشراف وفهم أهميته وأهدافه، والتعرف على صفات المشرف الفعال، وكذلك تطبيق األسس والمبادئ المتعلقة باألشراف الذي تنبع 
أهميته من كونه البوصلة التي تقوم بالتوجيه والرقابة لكل ما يدور في مجال العمل من أنشطة إدارية وتنفيذية بغرض تحقيق اكبر قدرة من اإلنتاجية بأقل التكاليف في الموارد 

البشرية والمادية على حد سواء.

كما ستشمل الدورة موضوعات مهمة في استعراض الجانب النظري والتطبيقي العملي للعلوم والمهارات اإلشراقية الحديثة، وتوضيح مفهوم العملية اإلشراقية في عموم األنشطة 
القطاعية على اختالف أنماطها وأشكالها، وبيان الواجبات واألدوار المناطة بالمشرف، واالرتقاء بمستوى األداء في العمل اليومي لألنشطة ذات العالقة، وذلك من خالل االرتقاء 
بمستوى األداء النوعي والكمي في العمل المؤسسي، والمحافظة على بيئة عمل فاعلة وإيجابية موجهة، وحل المشكالت ذات العالقة بالعمل واألفراد، واكتساب المهارات الالزمة 

لتنفيذ مهمات وظيفة المشرف الفعال، وكذلك تنمية القدرات اإلبداعية لمسؤولي اإلدارات والمشرفين في قطاعات األعمال المختلفة.

أهداف الدورة:
تعريف األدوار الثالثة للمشرف والكفاءات المرتبطة باألداء الفّعال �
التعرف على المهارات األساسية للمشرف �
تطبيق الوظائف اإلشراقية األساسية لنجاح الفريق �
استخدام مهارات التواصل الفعال لتعزيز الثقة والتعاون �
تطبيق تقنيات التوجيه/ اإلرشاد الفعالة والتي تساعد على تطور ونمو الفريق �
اختيار وقت استخدام التوجيه واإلرشاد من أجل إدارة اآلخرين بفعالية �
تحديد العالقة بين الطبع والسلوك واستخدامها لتحفيز الذات واآلخرين �
استخدام األساليب المنطقية واإلبداعية في حل المشكالت �
التمييز بين القيادة واإلدارة لتحسين النتائج الكلية والتحفيز �
إكتساب مهارات اإلتصال مع اآلخرين �
تعلم مباديء العمليات اإلدارية الرئيسية �
اإللمام بمهارات حل المشكالت وإتخاذ القرارات �
التعرف على أساليب إدارة التغيير �

محاور البرنامج:
مدخـل االهتمـام والتوجيـه نحو العمـل / البشر كنمطين من أنمـاط السلـوك اإلداري ومدى الحاجة إلى كل منهمـا في ضـوء ظـروف العمـل �
مبـدأ الفعـاليـة اإلداريـة : كيفيـة التمييـز بين مداخل وأنمـاط اإلدارة )باللوائح / بالنشاط / بالنتائج( �
سلوكيـات ومهـارات اإلدارة الفاعلـة �
تشخيص األنمـاط اإلداريــة الفعـالـة وغير الفعالة ومناقشتهـا �
طـرق وأساليب تحسين وتطـويـر مهـارات اإلدارة لـدى األفـراد المســؤوليــن �
مهـارات اإلدارة وتحقيـق األهـداف والنتائـج �
مفهـوم اإلدارة الحـديثة ودورها في بناء التنظيم �
المهـارات اإلداريـة الالزمـة لتحقيـق التميـز �
اإلدارة باألهـداف �
اإلدارة بالنتائج �
المهارات اإلدارية الالزمة للمشرف الفّعال �
إتخاذ القـرار �
بناء فـريق العمـل �
حل المشكالت �
التفاوض �
إدارة الوقـت والذات �
التحفيــز �
تطبيقات وحاالت عملية وتمارين �

الفئات المستهدفة:
العاملون في مستويات االدارة االشرافية والتنفيذية ومن يتوقع لهم شغل مثل هذه الوظائف.  �

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.
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مسؤوليات المشرف االيجابي:
أدوار ومسؤوليات المشرف �
أصول ونقاط القوة والضعف عند المشرف �
االنتقال الناجح لتصبح مشرفًا �
القيادة مقارنة باالدارة �
اإلدارة مقارنة بالعمل �
أساليب القيادة �

العملية اإلدارية واإلشرافية  وأساسيات اإلدارة "منظور مستقبلي":
الوظيفة القيادية و اإلشرافية �
النظرة المعاصرة في ٌاإلدارة �
العملية اإلدارية من منظور مستقبلي �
المهارات الالزمة للقيام بالعملية اإلدارية �
المدير الشامل المتكامل �
اإلدارة الحديثة �

المهارات الفنية والسلوكية: 
التميز في السلوكية للقادة والمدراء والمشرفين �
فنون القيادة واالدارة بالسلوك �
النظرية السلوكية الحديثة �
تحديد األهداف الوظيفية �
التخطيط الممنهج للمراحل التنفيذية �
مهارات التفويض اإلحترافية وطبيعة إلقاء األوامر اإلدارية �
أهمية وضع أهداف مادية وخطط إجرائية للموظفين �
مهارات الحس اإلبداعي وانعكاسها على القيادة اإلدارية الناجحة �
تحديد األهداف اإلستراتيجية البعيدة المدى �
مهارات وضع أهداف المجموعة على محك اهتمام فرق العمل �
كيفية تقييم الحقائق واختيار المساعدين والتعرف على طبائع الموظفين �

اإلدارة اإلستراتيجية الحديثة:
إعمال التخطيط اإلستراتيجي والتنظيم الفعال إلدارة الموارد البشرية �
مراحل بناء اإلستراتيجية اإلدارية �
�  Empowerment التمكين  علي  القائم  لألفراد  اإلستراتيجي  البناء  مدخل 

Approach
الوظائف اإلدارية األساسية: �

التخطيط «
التنظيم «
التنسيق/ القيادة/ التوجيه «
الرقابة «

 إدارة األولويات ومواجهة ضغوط العمل:
� First Things First المدخل الحديث إلدارة األولويات
مصفوفة " كوفي " لتحديد األولويات وإدارة الوقت �
� Management Stress طرق مواجهة وإدارة ضغوط العمل
نظريات الضغوط �
حالة عملية ومناقشات مفتوحة �

االتصاالت اإلدارية الفعالة:
أساسيات عملية االتصال �
االتصال التنظيمي �
معوقات االتصال �
أنماط السلوك االتصالي �
عوامل تحقيق التعامل األمثل مع األنماط االتصالية المختلفة �
مهارات االتصاالت وبناء فرق العمل �
مهارات خطط االتصاالت االدارية لقيادة وبناء فريق عمل فعال �
حالة تطبيقية �

إدارة االجتماعات الفعالة: 
مفهوم االجتماع �
مفهوم إدارة االجتماع �
أهمية االجتماعات �
أنواع االجتماعات �
أنماط و سلوك األعضاء أثناء االجتماعات �

مهارات التفاوض واإلقناع:
مفهوم التفاوض �
طرق اإلقناع والحل �
خصائص ومواصفات المفاوض المحترف �
تمثيل أدوار عملية �

أسرار التحفيز:
التسلسل الهرمي للحاجات �
نظريات التحفيز المختلفة �
كيفية تحفيز قوة عاملة متعددة الثقافات �

المشكالت  حل  في  الحديثة  واإلبداعية  واإلبتكارية  اإلدارية  المهارات 
واتخاذ القرارات: 

أساليب التفكير اإلبداعي واالبتكاري �
العقبات التي تعترض طريقنا عند حل المشكالت �
المنهج المنطقي لحل المشكالت �
األدوات التكميلية لتحليل المشكالت �
القبعات الست للتفكير لحل المشكالت اإلبداعي �
مناقشات �

التميز في إعداد برامج وخطط التغيير اإلداري المالئم: 
المفهوم –األهمية-األهداف -الخصائص -المراحل �
األسلوب العلمي في إدخال التغييــر �
أنــواع التغييــر �



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 :........................)استراتيجيات اإلشراف الفعال وقيادة بيئة عمل فاعلة ®( 

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.


