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مقدمة :

ستتضمن هذه الدورة افضل الممارسات واالتجاهات العالمية في اإلدارة اإلشراقية الحديثة ومهارات تطوير الداء عددًا من المحاور، أبرزها: رفع كفاءة المشاركين في التعرف 
على المهارات األساسية في اإلشراف، وذلك من خالل اإللمام بمهارات حل المشكالت واتخاذ القرارات وإكسابهم مبادئ العمليات اإلدارية الرئيسية ليتمكنوا من االرتقاء بأدائهم في 
الحياة االجتماعية والعملية، إلى جانب اإلدارة الناجحة واإلشراف، ومهارة االتصال وفهم أنماط الشخصيات، والتخطيط وصناعة القرار، فضاًل عن بيان مهام ومسئوليات المشرف.

الهدف العام :

الى أحدث تطبيقات المهارات اإلدارية واإلشراقية في التخطيط وإدارة الوقت وتحقيق األهداف و بناء فرق العمل و أصول التعامل مع اآلخرين و كيفية التعامل األزمات و حل 
المشكالت .و تنمية مهارات المشرفين و المدراء الجدد و الموظفين المؤهلين لوظائف إدارية و إشراقية و زيادة خبرة تلك الكفاءات في كيفية التعامل المنطقي مع العراقيل واستغالل 

الوقت والتعرف على أساليب إدارة االفراد الحديثة للتمكن من تحقيق األهداف التنظيمية بشكل كفوء وفعال.

أهداف البرنامج:

التعرف على األسس العلمية و العملية آلليات اإلدارة اإلشراقية الفعالية �
إكتساب المعارف الحديثة التطبيقية الالزمة لتفعيل استراتيجيات اإلدارة اإلشراقية في العمل المؤسسي. �
تعزيز قدرة المشاركين في تفعيل مهارات القيادة و تطوير العمل الجماعي و بناء روح الفريق في العمل. �
إكتساب المهارات السلوكية الالزمة لتطبيق إستراتيجيات اإلشراف اإلداري. �
التمكن من المهارات الالزمة لتشخيص و تحليل المشكالت و إتخاذ القرارات الفعالة في المواقف اإلدارية المختلفة. �
التمكن من المهارات الالزمة إلدارة ضغوط العمل و مواجهة الصراعات في بيئة العمل. �
تنمية مهارات تفهم أنماط ودوافع السلوك اإلنساني والتعامل بفاعلية مع كل نمط سواء لإلقناع والتحفيز أو التأثير. �
تعزيز مهارات المشاركين في أسس القيادة اإلشراقية اإلبداعية. �
التعرف على آليات عملية التحفيز وتأثيرها اإليجابي علي اإلنتاجية والكفاءة في بيئة العمل. �
تعزيز بيئة عمل مرنة قادرة على مواجهة التحديات المعاصرة �
بناء إستراتيجيات اإلشراف اإلبداعي للتميز اإلداري في المؤسسات الخاصة و المنشآت الحكومية من خالل األدوات التطبيقية الحديثة. �
تزويد المشرفين بأفضل مهارات و ممارسات بناء شخصية المشرف اإلبتكارية �
تنمية التفكير اإليجابي من خالل المستويات القيادية للمشرف المتميز. �

الفئات المستهدفة :

شاغلو الوظائف القيادية واإلشراقية من مدراء اإلدارات ورؤساء األقسام ومن في حكمهم ، والمرشحون لشغل هذه الوظائف مستقبال. �
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المحتويات األساسية:

اإلستراتيجيات اإلدارية واإلشرافية اإلبداعية:

السمات واإلستراتيجيات اإلدارية واإلشرافية الحديثة وسمات كل منها �

المفاهيم األساسية لنظم اإلستراتيجيات اإلدارية المعاصرة .. والتي تشمل �

إدارة الجودة الشاملة «

معايرة العمليات «

إعادة بناء العمليات «

اإلدارة باألهداف «

التمكين «

إدارة المعرفة «

كفاءات وجدارات الممارسات اإلشرافية:

المفاهيم األساسية لطبيعة اإلشراف في منظمات األعمال �

الوظائف األساسية لإلشراف �

دور المشرفين في متابعة وتقييم األداء �

دور المشرفين في التعرف على دوافع وإتجاهات المرؤوسين �

األنماط المتقدمة لإلشراف �

المهارات اإلدارية لتحقيق اإلتصال الفعال �

اإلدارة اإلشرافية الفعالة لجماعات العمل وتوجيه وتنمية األفراد �

مهارات تفويض السلطة ومتطلبات التفويض الفعال �

القيادة اإلشرافية بالرؤية والطاقة االيجابية:

مفهوم القيادة بالرؤية �

أهمية و أهداف القيادة بالرؤية �

مفهوم الطاقة اإليجابية �

ما تتحقق به الطاقة اإليجابية �

آثار الطاقة اإليجابية �

الطاقة اإليجابية طريق اإلنسان إلى التمّيز والنجاح �

كيفية اكتساب الطاقة اإليجابية في الحياة �

القيادة و اإلحترافية في خلق وتحفيز بيئة عمل متغيرة مرنة:

القيادة في التخطيط والتنظيم و المتالعة وتقييم األداء �

القيادة في الرقابة والمتابعة بالتخطيط �

القيادة في التفكير اإلبداعي وخلق بيئة عمل إبتكارية مرنة �

القيادة في التوجيه و التحفيز في بيئة عمل فعالة �

القيادة وسيكولوجية صنع القرار الذكي في بيئة عمل محفزة �

الجدارة التنافسية في تطوير بيئة العمل:

الميزة التنافسية المستمرة �

االبداع التكنولوجي كميزة تنافسية �

اليقظة التكنولوجية واليقظة االستراتيجية التنافسية �

اإلبداع التنظيمي جدارة تنافسية منهجية �

مؤشرات قياس القدرة التنافسية �

معايير انتقاد التنافسية ومؤشراتها �

بيئة العمل الفعالة وآليات تطوير و تميز العمل الجماعي:

مهارات المدير الفعال في فرق العمل �

قيادة المواقف الصعبة بفرق العمل �

دور المهارات اإلدارية في تحقيق التمكين النفسي لألفراد الفريق �

اإلدارة الفاعلة في حل النزاعات وتفعيل نتائج الفريق �

الخصائص الخمسة لفريق العمل الناجح من خالل فكر القيادة الفاعلة �

دور فرق العمل في تطبيق آليات بيئة العمل الفعالة �

النماذج اإلدارية الحديثة في حل المشكالت و إتخاذ القرارات:

التفكير اإلبداعي واإلستنباطي في حل المشكالت �

التفكير الناقد والتفكير اإلستقرائي في حل المشكالت �

الدور اإلستراتيجي للمعلومات في حل المشكالت �

النماذج الكمية و فعاليتها في إتخاذ القرارات �

نموذج TRIZ لتحليل المشكالت و إتخاذ القرارات �

إتخاذ  � و  المشكالت  تشخيص  في   Tregeo & Kepner تريجو  و  كبنر  منهج 
القرارات

تقييم حلول المشكالت في ضوء منظومة األهداف و أولوياتها:

المقومات اإلدارية و السلوكية الفاعلة للمشرف اإلداري �

المهارات الحديثة في التخطيط االداري �

مهارات االدارة باألهداف والنتائج �

مهارات بناء وتطوير فرق العمل �

مهارات فض النزاعات و الصراعات و التفاوض الفعال �

مهارة إدارة الوقت و ترتيب األولويات �

مهارات التواصل و التأثير و اإلقناع �

مهارات التوجيه و الرقابة الفعالة �



 

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 :........................)اإلدارة اإلشرافية الحديثة ومهارات تطوير اآلداء ®(

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.


