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تطوير الكفاءات لالمتياز االشرافي لمتخصصي الصيانة 

الجدارة اإلدارية والفنية للمشرفين على التشغيل والصيانة



INTRODUCTION

Supervision Competencies for Technical and Maintenance Personnel 

provides the participants with skills to lead world-class technical and 

maintenance departments using planning and scheduling best practices to 

drive work execution, and motivational and time-management techniques 

to improve worker productivity. The result is improved staff motivation, lower 

employee turnover, increased output and reduced waste of resources. 

The prime focus of the programme is on the core competencies needed to 

manage yourself and your team.

PROGRAMME OBJECTIVES

In this programme, participants will:

• Develop a toolkit of competencies and methods to enhance every 

area of technical & maintenance supervisor’s responsibility

• Build an action plan for managing their human capital while developing 

an effective program for managing assets.

• Learn how to leverage their personal supervisory style, apply time 

management techniques, run effective meetings and improve 

technical maintenance delivery.

• Explore how to make the transition from a technician to a supervisor 

and investigate common supervisory staffing issues like supervising 

friends, orienting new employees and delegating responsibility when 

necessary.

TRAINING METHODOLOGY

The course uses case studies, group discussion, reflection activities and 

exercises to help you apply what you learn to your work situation.

المقدمة
يمنح برنامج الجدارة اإلدارية والفنية للمشرفين على التشغيل �	

التشغيل  أقسام  لقيادة  الالزمة  المهارات  المشاركين  والصيانة 
ممارسات  افضل  باستخدام  عالمى  مستوى  على  والصيانه 
التخطيط والجدولة لتنفيذ العمل والتعرف على اساليب التحفيز 

وادارة الوقت لتحسين انتاجية العاملين. 
العاملين �	 تحفيز  زيادة  هو  عليها  الحصول  سيتم  التى  النتائج 

وتقليل نسبة دوران العمالة وتحسين المخرجات مع تقليل اهدار 
الموارد.

التى �	 األساسية  الكفاءات  هو  للبرنامج  الرئيسى  التركيز  إن 
تحتاجها إلدارة وتطوير نفسك وفريق عملك

 منهجية البرنامج وورش العمل

وأنشطة  الحاالت  ودراسة  الجماعية  المناقشات  البرنامج  يستخدم 

انعكاسية و تمارين تساعدك على تطبيق ما تعلمته فى عملك 

اهداف البرنامج

تطوير ما يحتاجه المشرف من كفاءات وأساليب لتحسين جميع �	

مجاالت الصيانة والتشغيلة التى تخص المشرف

بناء  خطة عمل الدارة القوة البشرية أثناء تطوير برنامج  فعال �	

الدارة االصول

االستفادة من أساليب اإلشراف العالمية وتطبيق أساليب إدارة �	

الوقت، و إدارة االجتماعات الفعالة وكيفية تحسين وتطويرالصيانة 

الفنية

التعرف على كيفية الترقى من فنى إلى مشرف وتقصى التحديات �	

عند  المسئوليات  وتفويض  الجدد  الموظفين  وتوجيه  االشرافية 

االحتياج  لذلك

تطوير الكفاءات لالمتياز االشرافي لمتخصصي الصيانة ®
الجدارة اإلدارية والفنية للمشرفين على التشغيل والصيانة
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تطوير الكفاءات لالمتياز االشرافي لمتخصصي الصيانة ®
الجدارة اإلدارية والفنية للمشرفين على التشغيل والصيانة

Module 1
The roles, goals and motivation of Technical & Maintenance Supervisor

Module 2
Competency-based technical & maintenance supervision
• Supervisors as a master key for organizational success and development
• Different methods of developing competencies
• Adapting a competency framework for supervision
• Technical, behavioural and leadership competencies
• Using competencies in performance management
• Shouldering Personal Accountability, Realibility, Integrity and Honesty

Module 3
Describe maintenance management critical success factors
• Assessing Risks and Decision-Making
• Using planning and scheduling to drive work execution
• Techniques to improve worker productivity 
• Competencies in Dealing with Stress (Shutdown, failures, emergencies, incidents, 

disputes with others),
• Attitude for inspiring change and innovations leading to Continuous improvement 

and supporting role.
• Skills for Organizing and attending meetings

Module 4
Practice techniques to effectively manage people
• Dealing with Diverse workforce and contractors
• Analyzing Problems and Decision Making
• Smart delegation
• Supervisory staffing issues: orientation, discipline, supervising friends, and 

substance abuse issues
• Training, Mentoring and Delegating.

Module 5
Build a management skills action plan
• Proactive and reactive role and attitude of supervisors and approach towards 

learning
• Vision and initiatives
• Apply time management techniques
• List ways to control reactions and make good decisions in times of stress
• Outline ways to make the change from technician to supervisor
• Inter personal relations and communication skills

Module 6
Outline an effective program to manage your assets
• Best practices for applying preventive maintenance, predictive and condition-based 

technologies
• Guidelines for assessing your existing PM system and making improvements
• Observation skills and linking with outcome/effects to others, impact on 

environment

Module 7
Behavioural Safety
• HSE culture and action required to improve.
• Achieving Safety Excellence and target zero
• Commitment and compliance towards HSE documents and standards
• What is safety culture
• How to promote & measure safety culture
• Motivation & employee involvement

PROGRAMME OUTLINE

الوحده األولى :
التعرف على دور وأهداف وتحفيزالفنيين ومشرفى التشغيل والصيانه

الوحده االثانيه :
الكفاءات االشرافية األساسية  للتشغيل ولصيانة

دور المشرفين الرئيسي للنجاح التنظيمي والتنمية�	
التعرف على االساليب المختلفة لتطوير الكفاءات�	
فهم اطار الكفاءة للمشرفين   �	
الكفاءات الفنية والسلوكية والقيادية�	
استخدام الكفاءات فى ادارة االداء�	
تحمل المسؤولية الشخصية )المصداقية والنزاهة(�	

الوحده الثالثه :
تحديد عوامل النجاح األساسية الدارة األعمال الفنية

تقييم المخاطر واتخاذ القرارات�	
تخطيط وجدولة األعمال�	
تقنيات تحسين إنتاجية العاملين�	
والحوادث، �	 الطوارئ  وحاالت  اإلجهاد  مع  التعامل  في  الكفاءات 

والمنازعات
الكفاءة في اإٌللهام والتغيير واالبتكار والتحسين المستمر.�	
مهارات تنظيم وحضور االجتماعات�	

الوحده الرابعه :
ممارسة التقنيات الفعالة الدارة فريق العمل

التعامل مع القوى العاملة والمتعاقدين�	
تحليل المشاكل وصنع القرار�	
التفويض الذكي�	
اإلشراف على الموظفين: التوجه، واالنضباط، واألصدقاء، والقضايا �	

اآلخرى
التدريب والتوجيه والتفويض.�	

الوحده الخامسه :
بناء خطة تطوير المهارات االدارية 

كفاءة الفعالية األشرافية �	
الرؤية والمبادرات�	
تطبيق تقنيات إدارة الوقت�	
السيطرة على ردود األفعال واتخاذ القرارات السليمة تحت الضغوط�	
طرق إعداد الفني الى مشرف �	
العالقات الشخصية ومهارات االتصال�	

الوحده السادسة :
مخطط برنامج فعال الدارة مواردك

تقديم أفضل الممارسات لتطبيق الصيانة الوقائية وتقنيات الصيانة التى �	
يمكن التنبؤ بها والتقنيات المرتبطة بحاالت معينة

تحديد المعايير لتقييم نظام ادارة المشاريع الحالي وتحسين األداء�	
مهارات المالحظة البيئية وعوامل التآثير عليها�	

الوحده السابعة :
السلوكيات األمنة

ثقافة الصحة والسالمة واإلجراءات الالزمة لتحسين العمل.�	
تحقيق تميز السالمة للوصول إلى العيوب الصفرية �	
االلتزام نحو معايير الصحة والسالمة�	
نشر ثقافة السالمة في العمل�	
كيفية تعزيز وتقييم وقياس ثقافة السالمة�	
تحفيز المشاركة للعاملين�	

المحتويات األساسية:
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نمـــــوذج التسجيــــــل

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

:  9.00 صباحًا 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  نقدًا
c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

.............................: اإلدارة  الوظيفة:...................................   ................................. المسؤول:  الشخص  إسم 

..............................: الفاكس:   .................................. الهاتف:  رقم   ......................................... المؤسسة: 

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

1. يرجى تسجيلي في

)تطوير الكفاءات لالمتياز االشرافي لمتخصصي الصيانة ®(
الجدارة اإلدارية والفنية للمشرفين على التشغيل والصيانة

التــاريــخ : ..........................

إسـم المشـــــارك : .........................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : .................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ....................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .....................................

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: 

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.


