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 شهادة مهارات التوجيه واإلرشاد 

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

مقدمة:

 يساعد التوجيه واإلرشاد االخرين على أن يصبحوا أكثر فعالية في العمل وفي الحياة الشخصية ، وتعلم مهارات جديدة ، وتطوير ثقة أكبر ، واتخاذ قرارات أفضل للنمو الشخصي 
والمهني العام.   في السياق التنظيمي ، يساعد التوجيه في التعلم والتطوير المستمرين للموظفين. يؤدي برنامج التوجيه المنظم إلى زيادة   مشاركة الموظفين   ورضاهم وإنتاجيتهم 

واالحتفاظ بهم. يلعب دورا حيويا في مساعدة المؤسسات على تحقيق أهدافها وغاياتها الهامة لألعمال ويخلق قيمة لجميع أصحاب المصلحة. 

   شهادة مهارات التوجيه واإلرشاد  للمدراء الذين يرغبون في تعزيز قدراتهم اإلشرافية واإلدارية باستخدام مهارات التوجيه واإلرشاد. تقدم الدورة المهارات األساسية والمؤهالت 
المطلوبة لتصبح موّجهاً أو مرشداً مثالياً، وتشرح كيفية التوجيه واإلرشاد وفق احدث الممارسات  وتوفراك مهارات التوجيه واإلرشاد   ومعرفة متعمقة حول مختلف الجوانب 

الرئيسية لإلرشاد والتوجيه حتى تتمكن من تصميم وتطوير وتنفيذ عملية االرشاد والتوجيه الشاملة في مؤسستك واالزدهار في بيئة تنافسية عالمية.  

 أهداف الدورة :

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

فهم أساسيات وأهمية االرشاد والتوجيه½	

اتقان أساسيات التوجيه واإلرشاد½	

معرفة أهمية التوجيه  والمكونات الرئيسية ألي عالقة إرشادية½	

تحديد وشرح المعنى واالختالفات بين التوجيه واإلرشاد وتقديم االستشارة الشخصية½	

فهم لماذا وكيف ومتى يطبق التوجيه في مكان العمل½	

فهم وشرح فوائد التوجيه ولماذا يفشل التوجيه أحياناً½	

تحليل والتعرف على أنماط التوجيه الشخصية وكيفية تطبيق هذه المعرفة في عالقات التوجيه½	

تعلم المهارات وخصائص ومؤهالت الموّجه المثالي½	

تحسين مهارات التواصل لتعزيز فعالية ونوعية دورات التوجيه½	

تعلم وتطبيق مجموعة متنوعة من استراتيجيات التوجيه واألدوات والتقنيات½	

فهم التطبيق العملي لإلرشاد وكيفية إنشاء وإدارة عالقات اإلرشاد في مكان العمل ½	

تعلم وتنفيذ نهج شامل تجاه تطوير المواهب واالحتفاظ بها . ½	

المنهجية:

يتم إشراك المشاركين في لعب األدوار بصورة مكثفة لمساعدتهم على تطوير مهارات التوجيه واإلرشاد، وسيقوم المشاركون أيضا بتقديم عروض تقديمية قصيرة أمام المجموعات 
إلثبات فهمهم لمواد الدورة، كما سيتم استخدام األنشطة الفردية والجماعية في حل التمارين ودراسة الحاالت، وستتاح للمشاركين فرصة تقييم أساليبهم الشخصية في التوجيه 

واإلرشاد باستخدام مجموعة أدوات التقييم الذاتي الفعالة.

الفئات المستهدفة:

تستهدف الدورة المدراء والمشرفين الذين تتطلب مسؤولياتهم توجيه وإرشاد اآلخرين بهدف مساعدتهم على تحقيق أهدافهم والتفوق في عملهم. ويشمل ذلك : شركاء أعمال الموارد 
 ، )L & D( البشرية،   أخصائيو الموارد البشرية ،  مدراء الموارد البشرية ،  قادة الموارد البشرية ،  محترفو إدارة المواهب ،  محترفو تطوير المنظمات،  محترفو التعلم والتطوير

 مستشارو الموارد البشرية ،  الرؤساء التنفيذيون ،  المدراء المباشرون ،  القادة التنظيميون في جميع أنحاء الصناعة .
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المحتويات األساسية:

 شهادة مهارات التوجيه واإلرشاد 

أاسسيات االراشد والتوجيه: 
 ما هو التوجيه؟ ½	
 ما هو التدريب؟ ½	
 الفرق   بين التوجيه واإلرشاد½	
 أوجه التشابه بين التوجيه واإلرشاد½	

فوائد / أهمية التوجيه: 
 فوائد التوجيه للمسترشد ½	
 فوائد التوجيه للمرشد ½	
 فوائد التوجيه للمنظمة ½	

التطبيقات والفوائد وتحديات التوجيه:

تطبيقات التوجيه في مكان العمل½	
االستفادة من التوجيه½	
لماذا يفشل التوجيه؟½	
الحواجز التشغيلية والتنظيمية½	
لماذا ال يقوم المدراء بالتوجيه؟½	
أخطاء في التوجيه يجب تجنبها½	

مهارات وأمناط التوجيه:
خصائص الموّجه المثالي½	
كيف يمكن وصف الموّجه الجيد؟½	
7 سمات شخصية في الموّجه البارع½	
مفاهيم خاطئة والحقائق½	
أنماط التوجيه: أي نوع من الموجهين أنت؟½	
مبادئ التواصل السبعة في التوجيه½	
جمع معلومات جيدة من خالل االستماع½	
عادات جيدة لالستماع الفعال½	

جلاست التوجيه واالسرتاتيجيات والمهنجيات:
عناصر جلسة التوجيه الجيدة½	
قائمة التحضيرقبل التوجيه½	
استراتيجيات ومنهجيات التوجيه½	
خمسة خطوات للتوجيه½	
	½SURE و  TGROW :نماذج التوجيه
تحليل SWOT في التوجيه½	
عجلة التوجيه - الكفاءات اإلدارية والخاصة½	

BEST – أفضل طريقة لمعاينة ومراجعة التوجيه½	

طرح األسئلة الصحيحة في التوجيه½	

	½)DiSC( منهجية التوجيه ألنماط السلوك المختلفة

ترتيب غرفة التوجيه½	

القيام بجلسة التوجيه½	

اإلراشد:

ما هو اإلرشاد؟ أصل الكلمة½	

المرشد في التاريخ والمفاهيم الحديثة½	

مفاهيم خاطئة حول اإلرشاد½	

اإلرشاد المؤسسي½	

خصائص اإلرشاد½	

تأثير اإلرشاد½	

التطبيقات العملية½	

اإلرشاد الرسمي مقابل اإلرشاد الغير الرسمي½	

لماذا اإلرشاد ومن يجب إرشاده؟½	

فوائد اإلرشاد½	

دور وخصائص المرشد½	

العالقات في اإلرشاد½	

 جلسة اإلرشاد وجدول االجتماع½	

عشرة نصائح في اإلرشاد ½	

تقنيات / مناذج التوجيه :

 التوجيه الفردي ½	

 التوجيه الجماعي ½	

 توجيه األقران ½	

 التوجيه عن بعد أو التوجيه اإللكتروني ½	

 التوجيه العكسي ½	

 التوجيه السريع ½	

إتقان فن التوجيه ) ورشة عمل (: 

 نصائح فعالة إلتقان فن التوجيه ½	

 استعراض مختلف أفضل الممارسات المتبعة في برنامج التوجيه ½	

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER



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

) شهادة مهارات التوجيه واإلرشاد (
Certificate in Coaching and Mentoring Skills Training Course

التــاريــخ :........................

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت.½	 اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

إدارة التدريب : 4571801  4  00971½	 أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي: 

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة½	 أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


