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المحتويات األساسية:

مقدمة:
الشك أن نجاح أي مؤسسة يعتمد على مشرفيها، وإدراكاً منا بأهمية هذا الدور الجوهري 
نقّدم هذه الدورة التدريبية التي تمنح المشاركين فيها الفرصة الكتساب الطرق اإلشرافية 
المؤسسي،  النجاح  التعاوني وتحقيق  العمل  تعزيز  تمّكنهم من  والتي  والفعالة  الحديثة 
كما تتناول هذه الدورة أساسيات إدارة العمليات اليومية بفعالية ويسر، ذلك باإلضافة 
التحديات  المشرفين على تجاوز  التي تساعد  المهارات اإلدارية والقيادية  إلى تحسين 

المعاصرة وتطوير وتحسين األداء في بيئة العمل .

أهداف الدورة:
سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

	wتعريف األدوار الثالثة للمشرف والكفاءات المرتبطة باألداء الفّعال
	wتطبيق الوظائف اإلشرافية األساسية لنجاح الفريق
	wاكتساب المعارف الالزمة لإلشراف الفعال من تخطيط وتنظيم ورقابة
	wتنمية مهارات االتصال لدى المشرفين وتوضيح مدى أهميتها لألشراف الفعال
	wتنمية مهارات التحفيز لدى المشرفين وتوضيح مدى أهميتها لألشراف الفعال
	wتنمية قدرات القيادة و حل المشكالت واتخاذ القرارات لدى المشرفين
	wاستخدام مهارات التواصل الفعال لتعزيز الثقة والتعاون
	wتطبيق تقنيات التوجيه/ اإلرشاد الفعالة والتي تساعد على تطور ونمو الفريق
	wتطبيق األساليب الفعالة في إدارة الوقت في سبيل تحسين مستوى إنتاجية الفريق

الفئات المستهدفة:
إدارة  في  فعاليتهم  بزيادة  يرغبون  الذين  الجدد  والمشرفون  األول  المستوى  مشرفو 

اآلخرين.

المرشف والعملية اإلرشافية:
	wمن هو المشرف ؟ وما هو مستواه اإلداري؟
	wمكان المشرف فى العملية اإلدارية
	wمهارات المشرف والتوازن اإلدارى
	wاستقصاء قيم مهاراتك اإلشرافية

التخطيط اإلرشاىف:
	wلماذا نخطط ؟
	w.خطوات التخطيط
	wوضع األهداف الخطوة األولى فى التخطيط
	w             تخطيط الموارد
	wبلورة الخطة
	wالقائمة العامة لمراجعة الخطة
	w) مختبر ) قم بإعداد خطتك

التنظيم اإلرشاىف والتفويض:
	wلماذا ننظم العمل ؟
	wالعملية التنظيمية
	wالتوظيف
	wالتفويض

الرقابة اإلرشافية ومتابعة األداء:
	wلماذا نراقب العمل ؟
	wوضع المعايير الرقابية
	wالتعامل مع االنحرافات
	wتقييم ومتابعة أداء المرؤوسين

ماهية االتصال وأهميته للمرشف:

	wأهمية عملية االتصال للمشرف
	wماهية عملية االتصال
	wمكونات عملية االتصال
	wمعوقات عملية االتصال وكيفية تجنبها
	w تنمية مهارات االتصال لدى المشرفين ) مهارات القراءة والكتابة والتحدث

واإلنصات وإرجاع األثر والمهارات الغير جسدية(

مهارات حتفزي المرؤوسني:

	wمفهوم التحفيز ونظرياته
	wتأثير نوعية المرؤوسين على اختيار أساليب التحفيز
	wأساليب التحفيز التى يمكن للمشرف استخدامها
	wاإلثراء الوظيفى وتحفيز العاملين

تنمية مهارات القيادة لدى المرشفني:

	wتعريف ومفهوم القيادة
	wنظريات القيادة
	wاألنماط المختلفة للقادة وكيفية التعامل معهم

تنمية مهارات حل المشكالت واختاذ القرارات للمرشفني:

	wلخطوات العملية لتحليل وحل المشكالت
	wماهية القرار وركائزه
	wخصائص عملية اتخاذ القرارات



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:

	w.لتحجز مكانا بشكل مؤقت اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

	w00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

	wيوروماتيك 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 :........................)الممارسات اإلشرافية الحديثة وأساليب تطوير األداء ®(

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.


