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مقدمة:
والتنظيم  التخطيط  من  تتكون  التي  اإلدارية  العملية  سقف  اإلداري  اإلشراف  يعد 
والتنفيذ والتقويم ، والمشرف اإلداري يدرك األهداف اإلستراتيجية للمنظمة، والرؤية 
الواقع  لها ، ويحدد فجوة األداء بين  الفعلي  الواقع  لتحقيقها ، ويحدد بدقة  التي تسعى 
والمستهدف، ويسعى للتدريب وتأهيل وتحفيز العاملين الذي يشرف عليهم وتهيئة البيئة 
لهم لتحقيق األهداف اإلستراتيجية وفق خطة مدرسة بعناية ويقيم بشكل دوري مدى ما 
تحقيق من إنجاز ويسعى للتحسين المستمر للمنظمومة اإلدارية ولهذا فهو ذو معارف 

متنوعة وقدرات عالية ومهارات تخصصة دقيقة تساهم في نجاحه في مهمته.

القيادات  تمتع  وإهمية  اإلدارية  المنظومة  تفعيل  في  اإلداري  اإلشراف  أهمية  وتكمن 
المهام  تنفيذ  من  تمكنهم  التي  والمهارات  والجدارت  والقدرات  بالمعارف  االشرافية 

الموكلة إليهم بكفاءة وفعالية.

الهدف:
سيتمكن الماشرك من التمزي ىف المحاور التالية:

مفهوم وما هية األشراف 	
األعمدة السبعة لإلشراف الفعال 	
وظيفة المدير كقائد ومشرف 	
الوثيقة العشرية للمشرفين 	
األنماط المختلفة للقيادات اإلشرافية 	
خصائص المشرف الفعال 	
كيفية تحقيق اإلشراف الفعال 	
طرق االتصال مع اآلخرين لتحقيق اإلشراف 	
المبادئ  األساسية لإلشراف الفعال 	
الرقابة والتوجيه 	
القيادة االشرافية المبدعة 	

متطلبات بيئة األعمال احلديثة:

الفكر االدارى الحديث 	

اثر استخدام التكنولوجيا الحديثة على االداء 	

خصائص البيئة  االدارية المعاصرة 	

مالمح التطوير فى الفكر االدارى المعاصر 	

استراتيجيات التميز االدارى 	

ادوات ومسارات التميز 	

وظائف اإلدارة ) األنشطة الرئيسية لمدير  	

المشروع(

مهارات القائد المعاصر 	

فن إدارة وقيادة المرشوعات:

اإلدارة والقيادة مفاهيم اساسية 	

ما هو المشروع ؟ 	

ماذا نقصد بإدارة المشاريع ؟ 	

 مجاالت الخبرة 	

سياق إدارة المشروعات 	

دورة حياة المشروع 	

أصحاب المصلحة والتأثير 	

التأثيرات التنظيمية 	

دراسة الجدوى 	

مراحل عمليات إدارة المشروع 	

المفاهيم االاسسية لالرشاف الفعال:

مهام وواجبات المشرفين 	
الفرق بين اإلدارة والقيادة. 	
األساليب القيادية التقليدية 	
األساليب القيادية الحديثة 	
فوائد تطبيق القيادة الموقفية. 	
أدوار المشرفين فى المشروعات 	
المبادئ األساسية للتفاعل مع اآلخرين 	
أنماط المشرفين 	
	 KAIZEN الجودة والتحسين والتطوير المستمر

	 :KAIZEN | التغيير والتحسين فى االداء
الثقة واالعتزاز بالنفس 	
أهمية االلتزام 	
منطقية الخطوات الرئيسية لتحسين األداء 	
تحسين عادات العمل 	
اقتناع الموظف بضرورة التغيير 	
منطقية الخطوات الرئيسية لتحسين عادات العمل 	
المتابعة االدارية الفعالة 	
الخطوات الرئيسية للمتابعة الفعالة 	
	  Myers-Briggsنموذج الشخصيات القيادية

 Type Indicator

المهارات االبداعية االرشافية:

مهارة التخطيط وصياغة االهداف 	
مهارة التنظيم االدارى 	
مهارة الرقابة والمتابعة 	
مهارات االرشاد 	
المهارات السلوكية والتدقيق 	
التوجيه كأحد االمهارات األساسية للمديرين 	
التحفيز - االتصاالت اإلدارية- القيادة اإلدارية 	

المهارات الفكرية والذهنية للمرشف:
حتمية الحاجة إلى اللياقة الذهنية 	
األبعاد المختلفة للياقة الذهنية  ومقوماتها 	
تشخيص وحل المشكالت 	
ادارة مشكالت وأزمات المشروع 	
تطوير القدرات الذهنية وسرعة اتخاذ القرار  	

الصحيح
المتطلبات األساسية لتحقيق اللياقة الذهنية 	
استقراء واستشراف المستقبل  	
تطوير عادات تفكير جديدة و كيفية استخدام الذهن  	

بشكل بناء
ادارة االجهاد والصراع 	
حاالت وتمارين وورش عملية 	

مهارات االتصال االرشافية يف بيئة عمل 
المرشوعات:

	  The Importance of | أهمية االتصاالت
Communication

ما هو التأثير ؟ 	
	  How | كيف تعمل االتصاالت

Communication Works
نموذج االتصاالت "شانون"و"ويفر"و"سكرام"  	
عناصر االتصال - الوسيط medium - المستقبل  	

noise المفسر - الضوضاء
	  messages Nonverbal | ) رسائل بال كلمات (
االتصال داخل اإلدارات .  	
االتصال ألسفل  -االتصال ألعلى - نموذج |  	

  )craps Gary(
االتصال األفقي - االتصال القطرى  - االتصال  	

خارجياً  
	  Interpersonal | االتصال بين األشخاص

          Communication
	 Multicultural Com | االتصال متعدد الثقافات

                    munication
الكلمات    Words - الفـــــراغ   Space- الزمن  	

Time :



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 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 :........................)تنمية المهارات اإلشرافية على المشاريع ®(

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.


