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مقدمة:
هذه الدورة "مهارت االشراف والقيادة في ممارسات االعمال " ستغطي مختلف جوانب العمل اإلشرافي وتقدم محاور : القيادة االشرافية المتميزة وطرق حل المشكالت وإدارة 
النماذج اإلدارية الحديثة، اتخاذ  األزمات، والتواصل والتعامل مع المرؤوسين، وتطوير مجاالت العمل مهنياً، والخطوات األساسية لتطوير األداء والعمل اإلداري، منهجيات 
الجماعي ومهارات  العمل  استراتيجيات  بناء  المشكالت،  مع  الفعال  اإليجابي  للتعامل  اإلداري  التجديد  مبادئ  المستقبلية،   المعاصرة  التحديات  في ظل  االستراتيجية  القرارات 
االتصال، الجدارة في التنظيم وفعالية إدارة العمليات اإلدارية، مبادئ التنظيم اإلداري الحديث وأنواعة، الوظائف األساسية لإلشراف، دور المشرفين في متابعة وتقييم األداء، 
التعرف على دوافع واتجاهات المرؤوسين، شرح وافي عن األنماط المتقدمة لإلشراف، ومهارات تفويض السلطة ومتطلبات التفويض الفعال، التكفير االستراتيجي المدخل األمثل 

لمواجهة التحديات.

األهداف :
التعرف على األسس العلمية والعملية للقيادة واإلشراف الفعال.�	
اكتساب المهارات التطبيقية الالزمة للقيادة واإلشراف اإلداري الفعال.�	
التعرف على مهارات القيادة وتطوير العمل الجماعي وبناء روح الفريق في العمل.�	
اكتساب المهارات السلوكية الالزمة للقيادة واإلشراف اإلداري.�	
التمكن من المهارات الالزمة لتشخيص وتحليل المشكالت والتصرف في المواقف اإلدارية.�	
التمكن من المهارات الالزمة إلدارة ضغوط العمل ومواجهة الصراعات في بيئة العمل.�	
الرقابة والتوجيه�	

القيادة االشرافية المبدعة�	

محاور البرنامج :
وظائف المشرفين وطبيعتها واهميتها في المنظمات المعاصرة�	
مهارات المشرفين في تحقيق شمولية العملية االدارية وفعاليتها ) أساليب ومهارات تحديد األهداف وتخطيط برامج العمل, تحديد احتياجات العمل والتشغيل, تنظيم وتقسيم �	

وتوزيع العمل على المرؤوسين(
دور المشرفين في تدريب وتوجيه وتنمية المرؤوسين وأساليب ومهارات اعداد وتاهيل الصف الثاني�	
مهارات تعديل وتغيير وتنمية سلوك المرؤوسين وتشجيع االتجاهات االيجابية لديهم وتحفيزهم على العمل واالداء المتميز�	
أساليب ومهارات المشرفين في تحقيق االتصال والتعامل الفعال مع المرؤوسين وأدارة جماعات العمل الرسمية وغير الرسمية وبناء روح الفريق�	
متابعة وتقييم اداء المرؤوسين ) المفهوم العملي الحديث لتقييم االداء – اساليب تقييم االداء – مهارات مواجهة مشكالت التقييم – استخدامات نتائج التقييم(�	
أنماط اإلشراف والقيادة ونمط الفعال�	
مهارات استخدام المدخل الشمولي المتكامل في تحديد وتحليل مشكالت العمل واساليب اتخاذ القرارات الرشيدة في مواجهتها�	

إدارة التغيير ) جوانب وابعاد التغيير المطلوب من المشرفين – معوقات التغيير ومشكالته – اساليب ومهارات مواجهة مقاومة التغيير(�	

هيكل البرنامج :
محاضرات، مناقشات، التطبيقات العملية، حاالت عملية وورش عمل

الفئات المستهدفة :
المدراء المشرفين في جميع األقسام واإلدارات�	
مدراء المستوى اإلداري التنفيذي�	
مدراء األقسام�	
مدراء الفروع�	
مدراء المشاريع�	
مديري االدارات ورؤساء االقسام الجدد, المشرفين والمالحظين ومن يجري أعدادهم وتأهيلهم لشغل هذه الوظائف�	
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المحتويات األساسية:

افضل المماراست والمهارات للقيادة اإلرشافية:

مفهوم الوظيفة اإلشرافية الحديثة�	
النظرة التقليدية في اإلدارة�	
النظرة الحديثة في اإلدارة�	
المهارات الالزمة للقيام بالعملية اإلشرافية�	
ورش عملية�	

المهارات اإلرشافية والقيادية:

الفرق ما بين اإلدارة والقيادة.�	
األساليب وأنماط القيادية واإلدارية.�	
تحديد األسلوب القيادي للقيادة الفعالة.�	
المهارات الحديثة للقيام بالعملية اإلدارية.�	
أدوار المشرفين في العملية اإلدارية والقيادية.�	
 أهم صفات المشرف القائد�	
ورش عملية�	

مهارات العملية التخطيطية:

خطوات التخطيط�	
المفاهيم والمبادئ األساسية للتخطيط�	
أنواع التخطيط ) تخطيط األعمال - تخطيط المشاريع – جدولة األعمال (�	
مكونات العملية التخطيطية�	
كيفية تحويل األفكار إلى خطط عمل�	
وضع األهداف الذكية�	
ورش عملية�	

المهارات العملية التنظيمية:

المبادئ األساسية للتنظيم�	
العالقات بين المهام وخطوط السلطة�	
تنظيم الوقت�	
تحديد األولويات وتوزيع المهام�	
الفرق بين إدارة العمل وأداء العمل�	
ورش عملية�	

مهارات االتصال الفعال:

تعريف االتصال�	
أهمية االتصال للمشرفين�	
عوائق االتصال بين المشرف والموظفين�	
خطوات االتصال الفعال�	
 المهارات األساسية لالتصال )مهارات التعامل(�	
ورش عملية�	

مهارات حتفزي الموظفني:

تعريف العملية التحفيزية وتقسيماتها�	
دورة العملية التحفيزية )الحاجات واألهداف(�	
العالقة بين الحاجات والدوافع والحوافز�	
دور المشرف في عملية التحفيز�	
ورش عملية�	

مهارات تقيم وتطوير األداء الوظيفي:

تعريف إدارة االداء.�	
الهدف من تقييم وتطوير األداء.�	
مسؤولية المشرف والموظف في عملية التخطيط لتطويراألداء.�	
	�SMART “ " وضع أهداف قابلة للقياس
ربط مؤشرات األداء بالعمليات األساسية للمؤسسة�	
ورش عملية�	

مهارات التمكني وتفويض الصالحيات:

 مفهوم أهمية عملية التفويض وأهدفها.�	
إيجابيات عملية التفويض.�	
طبيعة المهام التي يمكن تفويضها.�	
العالقة ما بين السلطة والمسؤولية والتفويض�	
ورش عملية�	

اراشدات ااسسية للقيادة الفعالة لفرق العمل:

المبادئ السبعة لبناء فريق ناجح�	
كيف تجعل فريقك منتجا�	
كيف تتعامل مع من يفضلون العزلة�	
كيف تتعامل مع منازعات اعضاء الفريق�	
مختبر عمل )حول مهارات االدارة الفعالة لفرق العمل (�	
فيلم تدريبي�	

التفكري االبتكاري واحليوي:

كيفية ممارسة االنضباط وتوفير الوقت للتفكير االبتكاري�	
كيفية استخدام أدوات التفكير في مختلف المواقف�	
كيفية االرتقاد بتفكيرك االبتكاري�	
كيفية تصنيف مجموعة من المعلومات المتهمة المتراكمة كي تتمكن من التركيز �	

على االمور االهم استراتيجيا.
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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:

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 :........................)مهارت االشراف والقيادة في ممارسات االعمال ®( 

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.


