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مقدمة :
تعتبر اإلدارة دعامة رئيسية تعتمد عليها األنشطة االقتصادية واالجتماعية والتعليمية والعسكرية، سواء كانت حكومية أو خاصة أو أهلية؛ ألنها تضع النظام السليم الستثمار الموارد 
النادرة إلشباع أكبر قدر ممكن من الحاجات لدى الفرد والجماعة والمجتمع. ومفهوم »التميز« في اإلدارة واالشراف  هو مستوى األداء الوحيد المقبول في عصر التنافسية والعولمة 

والمعرفة، عصر اإلنترنت وسيادة تقنيات االتصاالت والمعلومات، عصر سيادة العقل البشري وسطوة قوة العلم والفكر اإلنساني.

ويواجه المشرف من خالل ممارسته لوظائفه المختلفة، العديد من المشكالت التي تتراوح بين البساطة والتعقيد. ولمواجهة هذه المشكالت بكفاءة وفاعلية، البد من أن تتوافر لديه 
مجموعة من السمات والمهارات وفن التعامل مع اآلخرين، والتفكير االبتكاري، وكذلك الثقة في النفس، والمرونة في أداء العمل، والقدرة على التنظيم، وفهم اآلخرين ودوافعهم، 

واآلخذ بزمام المبادرة دائًما، وسعة األفق.

سيركز البرنامج التدريبي  على المهارات والقدرات اإلشرافية الخاصة المتعلقة بالقدرة على التخطيط والتنظيم والتوجيه والتفويض والتحفيز والتدريب وغيرها من المهارات 
القيادية واإلشرافية واإلدارية التي يطبقها المشرف المتميز أثناء ممارسته لواجبات عمله، هذه الدورة التدريبية متميزة، لما تحتويه من المهارات والتدريبات العملية والعلمية التي 
تؤهل المتدرب ليكون مشرفا متميز يخلق بيئة عمل إبداعية يحقق من خاللها المستهدفات المطلوبة منه ويكون قادرا على بناء فرق عمل مدارة ذاتيا ويستطيع تدريب العاملين 

وتأهلهم ليكون كوادر متميزة في عملهم.

تأتي أهمية برنامج " األداء اإلشرافي، النموذجي واإلبداعي في العمل " في دعم المشرفين، بأفضل الممارسات المتقدمة من خالل التعامل مع الجانب الشخصي والمهارات القيادية 
اإلشرافية ، و مجموعة من الكفاءات التي من شأنها بان تكون ذات دافعية لالبتكار واإلبداع في العمل االشرافي والتي تعزز دورها كحلقة وصل حيوية بين األهداف االستراتيجية 

واألداء التكتيكي.

الهدف العام :
التمكن  وفهم من أحدث وافضل الممارسات والمهارات 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:
بعد امتام فعاليات الربناجم التدرييب سيصبح الماشركني قادرين عىل:

التعرف على المفاهيم الحديثة والحلول المتوفرة لتحسين أداء المنظمات وتحسين العمليات و اإلنتاجية�	
الوعي بمنهجية 6 سيجما كاستراتيجية عمل لتطوير االداء المؤسسي�	
تخفيض التكاليف والحفاظ على رضاء و والء العمالء�	
تحديد نظم الجودة الالزمة والمؤثرة في تحسين وتطوير جودة العمل�	
المساعدة في توفير بيئة العمل المناسبة لتطبيق مفهوم 6 سيجما�	
تنفيذ الخطوات الالزمة لتطبيق إستراتيجية 6 سيجما في المؤسسة�	
تطبيق منهجيةDMAIC لتحسين و تطوير العمليات�	
تزويد المشاركين بمنهجية وأدوات 6 سيجما كأسلوب حديث لتطوير أداء وتجديد حيوية المنظمات�	
التعرف على اآلثار اإليجابية لتطبيق هذا األسلوب فى اكتشاف القدرات الذا تية لدى المنظمة وإطالق القدرات الكامنة لدى األفراد مع كيفية توظيف هذه القدرات لتطوير �	

المنظمة وتحقيق التميز
تطوير االداء و مؤشراته باستخدام 6 سيجما�	

الفئات المستهدفة :
المدراء المشرفين في جميع األقسام واإلدارات.�	
مدراء المستوى اإلداري التنفيذي.�	
مدراء األقسام.�	
مدراء الفروع.�	
مدراء المشاريع�	
المرشحون لشغل هذه الوظائف مستقبال.�	
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األداء اإلشرافي، النموذجي واإلبداعي في العمل

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 القيادة 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 التميّز والنجاح�	

االطر الفكرية ل 6 سيجما:

محطات في تاريخ و ممارسات الجودة�	

من الجودة الشاملة الي 6سيجما�	

تاثير تطبيق 6 سيجما علي عمليات المؤسسة�	

العوائد و الوفورات المالية و غير المالية لتطبيقات 6 سيجما�	

6 سيجما كاستراتيجية عمل لتحسين و تطوير االداء المؤسسي و الفردي�	

اسس 6 سيجما:

تطبيقات 6 سيجما في موتوروال�	
االسس و المبادي االحصائية ل 6 سيجما�	
تسيير العمليات و فقا لمنهجية 6 سيجما�	
اساليب قياس مستوي الجودة باستخدام 6 سيجما�	
استراتيجية 6 سيجما في تحسين العمليات�	
	�DMAIC منهجية

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

افضل ممارسات ومهارات التميز االشرافي:

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�	
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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

)األداء اإلشرافي، النموذجي واإلبداعي في العمل (
التميز اإلشرافي والجدارات االشرافية وقيادة االبداع الجماعي

التــاريــخ :........................

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.


