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مقدمة:
المشرف هو حلقة وصل حاسمة بين اإلدارة والقوى العاملة، وعلى هذا النحو، يجب أن يكون   التواصل فعاال. لكي يكون   ناجحاً،   يجب على المشرف أن يطور الوعي بالحواجز 
المحتملة أمام   التواصل   وأن يتعلم كيفية التعامل معها والتغلب عليها بشكل فعال.  توفر هذه  الدورة المعتمدة الفرصة لتطوير مهارات إشرافية وإدارية عالية الفعالية   وأساسية   من 
شأنها أن تعزز العمل الجماعي والنجاح التنظيمي.أيضا، تقدم هذه الدورة افضل الممارسات والمعارف والمهارات والقدرات والسلوكيات األساسية لتعزيز الكفاءات اإلشرافية 
واإلدارية. وسيتعلم المشاركون المبادئ التي يمكن تطبيقها في كل من منظمات القطاعين العام والخاص وفي جميع قطاعات الصناعة.  يقدم مدربو البرنامج تجربة تعلم تفاعلية 

باستخدام المناقشة الجماعية ودراسات الحالة وأنشطة التقييم الذاتي والتمارين المنظمة وممارسة المهارات لتقديم محتوى اللدورة النمطية. 

أهداف الدورة:
سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

تعريف األدوار الثالثة للمشرف والكفاءات المرتبطة باألداء الفّعال�	
تقنيات التدريب على األداء وأدوات االتصال لتحقيق أقصى قدر من العالقات في مكان العمل، وتحسين الكفاءة الذاتية للموظف، وزيادة اإلنتاجية. �	
 اتقان مهارات في عالقات العمل، وانضباط الموظفين، وإدارة النزاعات لتحسين الروح المعنوية والحد من التغيب عن العمل و دوران الموظفين. �	
 مهارات وتقنياتاالشراف الفعال وصانع قرار واثق . �	
 زيادة المعرفة الوظيفية في التخطيط وحل المشكالت وإدارة الوقت لتحسين األداء والتكيف بكفاءة مع التغيير التنظيمي. �	
 فهم آثار العمل مع الموظفين من مختلف األجيال. �	
 تعلم أفضل ممارسات العمل لتقديمها إلى المنظمة من أجل بيئة عمل محسنة. �	
تطبيق الوظائف اإلشرافية األساسية لنجاح الفريق�	
استخدام مهارات التواصل الفعال لتعزيز الثقة والتعاون�	
تطبيق تقنيات التوجيه/ اإلرشاد الفعالة والتي تساعد على تطور ونمو الفريق�	
تطبيق األساليب الفعالة في إدارة الوقت في سبيل تحسين مستوى إنتاجية الفريق�	
اتقان مهارات اإلدارة والقيادة المتميزة لبناء فرق العمل عالية األداء�	

الفئات المستهدفة:
مشرفو المستوى األول والمشرفون الجدد الذين يرغبون بزيادة فعاليتهم في إدارة اآلخرين. وقادة الفرق والمرشحين لهذه المناصب.

المحتويات األساسية:

التطبيقات العالمية ومفاهيم إدارة اجلودة الاشملة والتمزي للمرشفني:

التطور التاريخي إلدارة الجودة الشاملة �	
متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة �	
مراحل تطبيق إدارة الجودة الشاملة �	
إدارة الجودة الشاملة ونظام إدارة الجودة  العالمية – األيزو �	
الخطوات الفعلية للتطوير اإلداري وفقا لتطبيق  الجودة الشاملة �	
مناهج واستراتيجيات البرامج المنافسة العالمية لتطبيق الجودة �	
خطوات تهيئة الثقافة التنظيمية الداعمة لتطبيق فكر الجودة الشاملة �	
إدارة الجودة الشاملة وعالقتها بتفعيل الكفاءة اإلدارية �	
تعزيز تطبيقات ومفاهيم الجودة والتميز كأفضل الممارسات اإلدارية �	
الكفاءة التنظيمية لصياغة الخطط الذكية �	
آليات إدارة العوامل البشرية أثناء عملية التنفيذ والتغيير داخل المنظمة�	
حاالت وتطبيقات عملية �	
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المماراست اإلرشاقية يف بناء التمزي لألعمال:

إدارة معايير التميز�	
القيادة الفعالة ومعايير التميز�	
قيادة المستقبل والتخطيط االستراتيجي�	
النماذج الثالثة القيادية إلدارة التميز�	
المهارات القيادية الداعمة لعملية التميز�	
دور القادة في تعزيز ثقافة التميز لدى الموارد البشرية�	
الممارسات اإلدارية والقيادية وتوفير بيئة مشجعة على اإلبداع�	
مداخل إدارة اآلخرين وقيادتهم�	
إدارة الذات وفن قيادة اآلخرين�	
مهارات التعامل والتأثير في اآلخرين�	
مهارة لغة الجسد ودورها في التأثير على األخرين�	
البرمجة اللغوية العصبية وإدارة اآلخرين�	
استراتيجيات التحفيز الفعالة�	
معايير الجودة والتميز في إدارة اآلخرين�	
حاالت وتطبيقات عملية�	
المشرف كُمتواِصل فّعال�	
التحفيز عبر التواصل المتبادل�	
االستفادة من قوة الموقف اإليجابي في فريقك�	
إنشاء مناخ تسوده الثقة والتعاون�	
اكتساب عادات المستمع النشط�	
استخدام اللغة الجسدية إلحداث تأثير أكبر�	
توثيق العالقة مع الفريق �	
كتابة رسائل بريد إلكترونية مهنية ودقيقة�	
تقديم البرنامج التوجيهي واالنضباط اإليجابي�	

القيادة اإلرشاقية وإدارة التغيري المؤسيس لتحقيق التمزي يف األداء:

اإلدارة الحديثة و مفهوم إدارة التغيير�	
أسباب التوجه إلدارة التغيير )طبيعة التغيير المؤسسي األسباب والتحديات(�	
أنواع التغيير المؤسسي و عوامل التغيير�	
تأثير القيادات المبتكرة في التكيف اإلداري مع حاالت التغيير المؤسسي�	
القيادة المبتكرة وإدارة ثقافة التغيير في المنظمة�	
كيفية قياس أثار ما بعد التغيير على )األفراد، اإلدارة، التنظيم(�	
دور القيادة المبتكرة واألفراد أثناء وبعد عملية التغيير�	
استراتيجيات إدارة التغيير�	
	�Kotter الخطوات الثمانية لنموذج كوتر
	�ADKAR نموذج التغيير
القيادة االستراتيجية المبتكرة وإبقاء التغيير في ثقافة المؤسسة�	
حاالت وتطبيقات عملية�	

اإلدارة والقيادة المتمزية وبناء فرق عمل عالية األداء:

مؤشرات الحاجة إلى بناء فرق العمل�	
فوائد إدارة وبناء فرق العمل�	
خصائص فرق العمل الفعالة�	
مراحل تطوير فريق العمل�	
فوائد التفويض�	
لماذا يفشل التفويض�	
كيف توزع الوظائف واألدوار على أعضاء الفريق�	
كيف يتم تقييم أعضاء الفريق�	
كيف تشجع أعضاء الفريق�	
مهارة التعامل مع التغيير�	
مهارة التعامل مع الصراعات والنزاعات�	
مهارة االتصال ألعضاء الفريق�	

التأثري والذكاء العاطفي يف قيادة اآلخرين:

مصادر قوة المدير والقائد في التأثير على أعضاء فريق العمل�	
مصفوفة أنوع التابعين ومصادر القوى التي يمكن للقائد إتباعها في التأثير عليها�	
الذكاء العاطفي وأهميته لقائد لفريق العمل�	
مهارات الذكاء العاطفي  للقائد ودورها باإللهام والتأثير باآلخرين إلنجاز �	

األعمال
كيفية استخدام  القائد للذكاء العاطفي في تحقيق التمكين والرضا الوظيفى والوالء �	

التنظيمى لفريق العمل
حاالت وتطبيقات عملية�	



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 :........................)تعزيز الكفاءات اإلشرافية واإلدارية واألداء الشخصي ®( 

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.


