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مقدمة:
الشك أن نجاح أي مؤسسة يعتمد على مشرفيها،  اإلشراف الفعال ضروري لتقديم خدمة عالية الجودة، الفشل اإلشرافي هو من أهم األسباب الرئيسية للصراعات وانخفاض 
تمنح  بالقدوة،  التي  والقيادة  وااللهام  التحفيز  االشرافية:  الدورة،  المهارات  هذه  يوروماتيك  تقدم  للمشرفين  الجوهري  الدور  بأهمية  منا  وإدراكاً   ، العمل  مكان  في  اإلنتاجية،  
المشاركين فيها الفرصة الكتساب المهارات اإلشرافية المتقدمة والفعالة والتي تمّكنهم من تعزيز العمل التعاوني, وتحقيق النجاح المؤسسي، كما تتناول هذه الدورة أساسيات إدارة 

العمليات اليومية بفعالية ويسر، باإلضافة إلى تحسين المهارات اإلدارية والقيادية التي تساعد المشرفين على تجاوز التحديات المعاصرة.

تهدف هذه الدورة إلى تزويد المشاركين باآلليات الحديثة لوضع الخطط واكسابهم المهارات االشرافية والقدرات العلمية والفكرية واالبداعية ومهارات العمل الجماعي والتواصل 
االداري الفعال وتمكين المشاركين من اساليب االدارة الحديثة وتحسين االداء واالرتقاء بكفاءة العمل، وطرق التفكير اإليجابي واالبداعي واالستراتيجي وخلق بيئة عمل محفزة. 
سوف يناقش هذا البرنامج القضايا المتعلقة بالمهارات اإلشرافية الفعالة، وسيتم إعطاء المشاركين دراسات حالة للمناقشة وستكون هناك تمارين أدوار وتمارين محاكاة طوال فترة 

البرنامج التدريبي .

اهداف البرنامج:

عند االنهتاء من الربناجم ، سيتمكن الماشركون من:

	wإكتساب المهارات اإلشرافية اإلبداعية التي تساعد على تحقيق الميزة التنافسية
	wاكتساب القدرات الفكرية واإلبداعية المتقدمة لتعزيز وتحسين بيئة العمل
	w.تعلم التقنيات الرئيسية لمساعدتك على التخطيط وتحديد األولويات بشكل فعال
	w.  اكتساب افضل ممارسات  القيادة ، وبناء الفريق ، والتواصل ، والتحفيز
	wفهم تقنيات اإلشراف االبداعية المطلوبة من قبل المشرفين لقيادة فريقهم
	wإدراك أهمية الحفاظ على أعلى معايير الجودة في الفريق
	w. التمكن من معرفة االستراتيجيات اإلدارية والقيادة الحديثة ومعرفة كيفية التغلب على التحديات اإلدارية
	wتطوير فعالية الفريق من خالل إنشاء عملية منهجية لتخطيط العمل واالتفاق على التوقعات ومراقبة األداء
	w. تكوين فريًقا عالي األداء وبناء ثقافة الثقة واالنفتاح والتعاون
	w.  التميز واإلبداع  في إعداد الخطط االستراتيجية والتنفيذية
	w ،تطبيق  استراتيجيات تحسين األداء البشري في العمل
	w. تطبيق تقنيات التوجيه/ اإلرشاد الفعالة والتي تساعد على تطور ونمو الفريق
	w. تحقيق الجدارة اإلشرافية واالرتقاء بالكفاءة واإلنتاجية في العمل
	w. طرق وأساليب التفكير اإليجابي وخلق بيئة عمل إيجابية فعالة
	w. صقل المهارات اإلدارية في بناء بيئة عمل تنافسية
	w. إكتساب الطرق والمملرسات اإلبداعية واإلبتكارية للتميز في حل مشكالت العمل
	w. تطّوير إستراتيجيات لتحفيز الفرق ، وإبداء الرأي ، وحل النزاعات

منهجية البرنامج:

المهنجية واألنشطة ستشمل ما ييل:

	wمحاضرات / عروض قصيرة
	wمناقشات المجموعة
	wعروض تقديمية فردية / جماعية
	wمقاطع فيديو قصيرة
	wدراسة الحالة
	wلعب أدوار
	wأنشطة المحاكاة

الفئات المستهدفة:
تم تصميم هذه الدورة للمشرفين والمديرين الذين يرغبون في تعزيز مهاراتهم بأساليب وأدوات جديدة ويصبحون رابًطا أكثر حيوية في سلسلة اإلدارة، خالل هذه الدورة التدريبية، 

المحفزة والمحاكاة والممتعة التي تستغرق  خمسة أيام ، سيتم منحك المعرفة والمهارات والثقة الالزمة لتكون قادًرا على الوصول إلى االبداع والتميز  كمشرف معتمد .

المحتويات األساسية:
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المحتويات األساسية:

االسرتاتيجيات اإلدارية واإلرشافية اإلبداعية:

	wنظم االستراتيجيات اإلدارية المعاصرة

	wإدارة الجودة الشاملة

	wمعايرة العمليات، وإعادة بناء العمليات

	wاإلدارة باألهداف

	wالتمكين، إدارة المعرفة

كفاءات وجدارات المماراست اإلرشافية:

	wالمفاهيم األساسية لطبيعة اإلشراف في منظمات األعمال

	wالوظائف األساسية لإلشراف

	wدور المشرفين في متابعة وتقييم األداء

	wدور المشرفين في التعرف على دوافع وإتجاهات المرؤوسين

	wاألنماط المتقدمة لإلشراف

	wالمهارات اإلدارية لتحقيق االتصال الفعال

	wاإلدارة اإلشراقية الفعالة لجماعات العمل وتوجيه وتنمية األفراد

	wمهارات تفويض السلطة ومتطلبات التفويض الفعال

المماراست اإلرشاقية اإلبداعية:

	wالمشرف المبتكر والقائد المبدع وتوليد البدائل

	wأساليب توليد األفكار الجديدة

	wمهارات تقديم وترتيب األفكار الجديدة

	wكيفية ترجمة األفكار المبتكرة إلى خطط وبرامج عمل

	wدور المشرف الفعال في تطوير ثقافة االبتكار

	wالمشرف المبدع وأتخاذ القرارت األبتكارية

فرق العمل لتطوير وحتسني منظومة العمل:

	wمؤشرات الحاجة إلى بناء فرق العمل

	wفوائد إدارة وبناء فرق العمل

	wخصائص فرق العمل الفعالة

	wمراحل تطوير فريق العمل

	wكيف يتم تقييم أعضاء الفريق

	wكيف تشجع أعضاء الفريق

مداخل تطبيق إدارة اجلودة الاشملة:

	wنظم تطبيق مواصفات الجودة والخطوط الرئيسية إلدارة الجودة الشاملة

	wالجودة واإلنتاجية، ومتطلبات تطبيق عناصر أنظمة الجودة

	wمسئوليات تطبيق عناصر الجودة

	wمتطلبات إنتاج عناصر هادفة ألنظمة الجودة

	wنقل أفكار وإستراتيجيات إدارة الجودة إلى واقع العمل

	wآليات وفرص تطبيق المداخل المعاصرة إلدارة الجودة الشاملة

مهارة تقييم وتركيب األفكار المبتكرة:

	w. أساليب والدة األفكار الجديدة

	wالعصف الذهني ودوره فى والدة األفكار

	w. ترجمة األفكار المبتكرة إلى خطط عمل وبرامج عمل

	wورش عمل تطبيقية

اإلبداع واالبتكار ىف العمل لالسترشاف المستقبيل:

	wمهارات اإلبداع واإلبتكار فى العمل

	wكيفية إعداد الخطط اإلبداعية واإلبتكارية فى العمل لإلستشراف المستقبلى

	wكيفية خلق بيئة إبداعية وإبتكارية فى العمل لإلستشراف المستقبلى

	w:طرق تشجيع القدرات اإلبداعية واإلبتكارية لفرق العمل بالمؤسسات

	wطريقة العصف الذهنى - طريقة دلفاى - طريقة المجموعة األسمية

	wطريقة التحليل المورفولجى - طريقة القبعات الستة

	wحاالت 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:

	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 :........................)اإلشراف الفعال والتحفيز وااللهام  وقيادة الفريق ®(

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.


