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المحتويات األساسية:

مقدمة:
 يحتاج المشرفون إلى فهم دورهم داخل المنظمة،  كما أنهم بحاجة إلى تطوير المهارات السلوكية والمعرفة لتمكينهم من تحقيق النتائج من خالل اآلخرين وتعظيم الحافز واألداء. 

وباإلضافة إلى ذلك، فإن القدرة على التأثير على االخرين والقيام بذلك بشكل إيجابي هو شيء يمكن لمعظمنا أن يتعلم القيام به على نحو أفضل.وبالنسبة للمشرف المتميز فان 

مفتاح النجاح عندما يتعلق األمر بما يلي:  التفويض،  التحفيز والثناء،  تقديم النقد واالنضباط،   العمل تحت الضغط ، الوفاء بالمواعيد النهائية الضيقة ، تدريب موظفين جدد  ، تنظيم 

األشخاص والمشاريع والجداول الزمنية . 

 هذه الدورة التدريبية المكثفة تشمل مجموعة من المهارات اإلشراقية واإلدارية المتقدمة التي ستساعدك على تحسين فعالية دورك الوظيفي وتعزيز العمل الجماعي وإدارة العمليات 

اليومية بسهولة أكبر. يشمل محتوى الدورة المهارات األساسية بما في ذلك إدارة الوقت وحل المشكالت والتواصل الفعال. وستساعدك الدورة على االستفادة من مهاراتك اإلدارية 

والمهنية على حد سواء إلنشاء األسس المتينة لألداء المستدام،  وبالتالي تحقيق أهدافك التنظيمية واألهداف.

أهداف الدورة:
التعرف على المهارات األساسية لإلدارة اإلشرافية المتميزة

إكتساب مهارات اإلتصال وتوجيه اآلخرين

صقل مهارات المشاركين للتحول من فكر المدير إلى فكر القائد اإلدارى الالزمة لتفعيل قدرات العاملين

إكتساب المشاركين مهارة التأثير على المرؤوسين وإستغالل الفروق الفردية بينهم بمايحقق اإلبداع والتميز فى إدارته لفريق العمل

إكتساب المشاركين مهارة الذكاء العاطفى والوجدانى الالزمة لخلق اإلنسجام بينه وبين فريق العمل وبما ينعكس على التميز فى األداء

التعرف على المهارات الضرورية الشخصية الالزمة لألفراد لتكوين فرق عمل مبدعة  فعالة.

التعرف على آليات تعزيز الطاقات اإلبداعية واإلبتكارية لفرق العمل وتقييم وتقويم كفاءة وفعالية فرق العمل

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

المهارات األاسسية لإلدارة اإلرشافية المتمزية:

	wصفات المشرف الفعال

	wاإلدارة الناجحة واإلشراف

	wمهام ومسؤوليات اإلدارة اإلشرافية المتميزة

	wأهمية االتصال للمشرفين

	wعوائق االتصال بين المشرف وفريق العمل

	w)المهارات األساسية لالتصال الفعال لإلدارة اإلشرافية) مهارات التعامل مع فريق العمل

	wتنمية وتطوير اإلدارة اإلشرافية لقدرات المرؤوسين وتدريبهم

	wحاالت وتطبيقات عملية
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المهارات اإلرشافية اإلبداعية لتحقيق التمزي اإلدارى:

	wمفهوم اإلبداع والتميزاإلدارى

	wأهمية اإلبداع والتميز اإلداري في البيئة العربية

	wأنواع التميز ومجاالته

	wالمبادئ األساسية التي يرتكز عليها اإلبداع والتميز اإلدارى

	wما هي أبعاد اإلبداع و التميز

	wالكفاءة والفعالية والتميز

	wمهارات المشرف والتوازن اإلدارى

	wإدارة اآلخرين واإلبداع والتميز اإلداري

	wتحديد األولويات إحدى أسلحة اإلبداع والتميز اإلدارى

	wحاالت وتطبيقات عملية

مهارات االتصال الفعالة :

	w .معنى والغرض من التواصل الفعال 

	w .مستويات الحواجز المحتملة عند التواصل 

	w .لهم ولنا المفاهيم – االحتياجات الشخصية 

	w .التنظيم والتواصل الفعال 

	w .االتصاالت اللفظية وغير اللفظية، لغة الجسد والسلوك 

	w .)االستماع كمهارة نشطة )مالحظات 

	w .المشرف كمستشار ومرشد 

	w .التعامل مع المواقف الصعبة والتعامل مع التظلمات والقضايا التأديبية 

	w .افتراض نهج واثق ومقنع في تعامالتك مع اآلخرين

	w.ما يجب القيام به عندما يكون موقف الموظفين  هو التأثير على األداء 

	wحاالت وتطبيقات عملية

فرق العمل الفعالة مفاهيم أاسسية:

	wتعريف الفريق

	wنشأة وتطور منهجية فرق العمل

	wلماذا فرق العمل بصفة عامة

	wالمبادئ األساسية لفرق العمل

	wطبيعة فرق العمل

	wأهداف فرق العمل

	wأنواع فرق العمل

	wحاالت وتطبيقات عملية

القيادة اإلرشافية ودورها ىف تطوير فرق العمل الفعالة:

	wمؤشرات الحاجة إلى بناء فرق العمل
	wفوائد إدارة وبناء فرق العمل
	wخصائص فرق العمل الفعالة
	wمراحل تطوير فريق العمل
	wفوائد التفويض
	wلماذا يفشل التفويض
	wكيف توزع الوظائف واألدوار على أعضاء الفريق
	wكيف يتم تقييم أعضاء الفريق
	wكيف تشجع أعضاء الفريق
	wمهارة التعامل مع التغيير
	wمهارة التعامل مع الصراعات والنزاعات
	wمهارة اإلتصال ألعضاء الفريق
	wمهارة إدارة الوقت
	wمهارة التفكير اإلبتكاري واإلبداعي
	wحاالت وتطبيقات عملية

القيادة وفرق العمل عالية األداء:

	wدراسة مقارنة بين فكر المدير والقائد
	wمصادر قوة المدير والقائد فى التأثير على المرؤوسين
	w مصفوفة أنماط المديرين ودورها فى تطوير المؤسسات لتحقيق التميز المستمر

فى األداء لفريق العمل
	wخصائص الفرق عالية األداء
	wحاالت وتطبيقات عملية

الذكاء الوجداىن للمرشف ودوره ىف التوجيه والتأثري:

	w مصفوفة أنوع التابعين ومصادر القوى التى يمكن للمشرف إتباعها فى التأثير
عليها

	wمفهوم الذكاء الوجدانى وأهميته لقائد فريق العمل
	wخصائص وأبعاد الذكاء الوجدانى لقائد فريق العمل
	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

)تطوير المهارات االشرافية واالدارية في ظل معايير التميز ®(
 اكتشف أفكارا وتقنيات حديثة للتأثير على اآلخرين وتحفيزهم وتوجيههم 

التــاريــخ :........................

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.


