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المحتويات  الرئيسية

مهارات اإلشراف وتنظيم المهام وإنشاء وإدارة الفرق

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

مقدمة:

 المشرفون هم العمود الفقري بين االستراتيجية والتنفيذ، تم تصميم هذه الدورة التدريبية 

المكثفة اإلشراف وتنظيم األعمال وبناء الفرق واستدامتها، للرقي بإمكانات وكفاءات 

من  تحسن  التي  العملية  قدراتهم  وتجويد  والمعرفية  الفكرية  المشاركين  وجدارات 

القيام بدورهم األشرافي بصورة  مستواهم وتمكنهم من تعزيز دورهم الذي يسهم في 

فاعلة على المهام الموكلة له في مختلف المؤسسات. كما تتناول هذه الدورة أساسيات 

اإلدارية  المهارات  تحسين  إلى  باإلضافة  ذلك  ويسر،  بفعالية  اليومية  العمليات  إدارة 

والقيادية التي تساعد المشرفين على تجاوز التحديات المعاصرة.

أهداف الدورة:

بهنايةهذهالدورة،سيتمكنالماشركونمن:

 وضع توقعات واضحة ألعضاء الفريق  	

تحديد أهداف S.M.A.R.T. ألعضاء الفريق التي تحفز وتلهم التفاني  	

تعيين العمل الذي تم تعيينه بشكل فعال وفقا لكل موظف وحالة  	

إتقان تقنيات التفويض بفعالية وثقة  	

تطوير مناهج إلجراء جلسات التغذية الراجعة الرسمية  	

تطوير األولويات واستراتيجيات إدارة الوقت كقائد فريق  	

وضع استراتيجيات لحل النزاعات  	

التفاعل مع الفرق الجديدة أو الحالية  	

استخدام مهارات التواصل الفعال لتعزيز الثقة والتعاون 	

تطبيق تقنيات التوجيه/ اإلرشاد الفعالة والتي تساعد على تطور ونمو الفريق 	

زيادة مستوى اإلنتاجية في العمل وتعزيز التحفيز الوظيفي 	

االستثمار في مزايا ثقافة السعادة في مكان العمل 	

المنهجية:

تعتمد هذه الدورة على استخدام األنشطة الفردية والجماعية وتمارين فردية ومجموعات 

صغيرة ومجموعات كبيرة ؛ العرض التقديمي والمناقشة ودراسة الحالة . تتميز الدورة 

تليها  المشاركون  يقدمها  التي  التقديمية  والعروض  الحالة  باستخدام عدد من دراسات 

ببعض  والقيام  فيديو  مقاطع  بعض  عرض  يتم  ذلك،  إلى  باإلضافة  عامة.  مناقشات 

التمارين لممارسة المهارات المطلوبة لإلشراف الفعال والقيادة المتميزة.

الفئات المستهدفة:

في  فعاليتهم  بزيادة  يرغبون  الذين  الجدد  والمشرفون  والقادة  األول  المستوى  مشرفو 

إدارة اآلخرين.

مقـدمـةيفاإلشـراف:

المهارات األساسية للمشرف 	
صفات المشرف الفعال 	
الفرق بين إدارة العمل وأداء العمل 	

االتصاالت:

تعريف االتصال 	
أهمية االتصال للمشرفين 	
عوائق االتصال بين المشرف والموظفين 	
خطوات االتصال الفعال 	
المهارات األساسية لالتصال ) مهارات التعامل ( 	

التخطيط:

تعريف التخطيط 	
أنواع التخطيط ) تخطيط األعمال - تخطيط المشاريع – جدولة األعمال ( 	
وضع األهداف 	
خطوات التخطيط 	
الجدولة 	

التنظيم:

تعريف التنظيم 	
المبادئ األساسية للتنظيم 	
العالقات بين الوظائف وخطوط السلطة 	
توزيع المهام 	
تطوير البديل الكفء 	
تنظيم الوقت 	
تمرين الجدولة وتوزيع المهام 	
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مهارات اإلشراف وتنظيم المهام وإنشاء وإدارة الفرق

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

التوجيـه:

تعريف القيادة 	
النظريات واألساليب القيادية 	
تحديد األسلوب القيادي 	
التحفيز 	
التدريب على رأس العمل ودور 	
لمشرف 	
تقويم األداء 	
معالجة األداء الضعيف والسلوكيات غير  	

المرغوبة

الرقابـة:

تعريف الرقابة 	
دور الوظائف اإلدارية في تسهيل عملية الرقابة 	
أساليب الرقابة اإلشرافية 	
النقـد الهادف 	
اإلجراءات التصحيحية 	

اختاذالقراراتوحلالماشكل:

الفرق بين اتخاذ القرار وحل المشاكل 	
خطوات حل المشاكل واتخاذ القرارات 	
إدارة التغيير: 	
	 

التخطيطللتغيري

التعرف على الحاجة للتغيير 	
تحديد األهداف الداخلية 	

خطواتالتغيري:

تعريف االتصال 	
توعية الموظفين بالحاجة للتغيير 	
إحداث التغيير 	
دعم وتشجيع السلوكيات الجديدة 	

بناءفرقعملفعالة:

 خصائص الفرق الفعالة  	
 بناء فرق عمل قوية  	
 العمل مع الفرق االفتراضية  	

بناءالذكاءالعاطفي:

 فهم الذكاء العاطفي  	
 الوعي الذاتي واإلدارة الذاتية  	
 قيادة فرق ذكية عاطفيا  	

بناءالعالقاتمنخاللالتعاون:

 بناء العالقات  	
 الشبكات  	
 خلق ثقافة تعاونية  	

تشخيصمشكالتاألداء:

 مشكالت األداء الشائعة  	
 عناصر تشخيص األداء  	
 المسؤوليات اإلشرافية  	
تشخيص مشكالت األداء  	

التنوعوالشمول:

 استكشاف التنوع في مكان العمل  	
 بناء مكان عمل شامل  	
 التغلب على تحديات التنوع  	

إعطاءوتلقيالمالحظات:

 خصائص التغذية الراجعة الفعالة  	
 تقديم وتلقي التغذية الراجعة  	
إعطاء وتلقي ردود الفعل  	

حتسنياألداءواإلنتاجية:

 مواءمة األهداف واألداء  	
 محادثات تخطيط األداء  	
 اإلنتاجية وإدارة الوقت  	

التاثري:

 مبادئ التأثير  	
 التأثير والدماغ  	
 تقنيات التأثير  	
التخطيط للمحادثات المؤثرة  	

اختاذقراراتفعالة:

 نظرة عامة على عملية صنع القرار  	
 إطار صنع القرار  	
 أنواع القرارات  	

إدارةماوراءاالختالفاتبنياألجيال:

 ممارسة الوعي الذاتي  	
 استكشاف وجهات نظر األجيال  	
 إدارة تنوع األجيال  	

إدارةالتغيري:
 التنقل في التغيير  	
 قيادة اآلخرين من خالل التغيير  	

إدارةالرصاع:
 االعتراف بالصراع  	
 نهج إدارة النزاعات  	
 عملية حل النزاعات  	

إدارةالماشريع:
 أساسيات إدارة المشاريع  	
 النطاق والجدول الزمني والتكلفة  	
 قيادة فرق المشروع  	
موازنة المطالب المتنافسة  	

التوجيهواإلراشد:
 أدوار ومسؤوليات التوجيه  	
 بناء عالقة إرشادية  	
 توجيه المحادثات  	

التفاوض:
 كيف يعمل التفاوض  	
 المفاوضات القائمة على المصالح  	
 تتويج الوحدة: المراكب الشراعية المحترقة  	

المرشفكُمتواِصلفّعال:
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 	

التخلصمنالضغوطاتوادارةاألولويات
والمهامالمتعددة:

مدخل الى ادارة االولويات 	
مصفوفة " كوفي " الخاصة بإدارة الوقت وتحديد  	

االولويات
ضغوط العمل بين النظرية والمواجهة 	

مراقبةوتطويرأداءالفريق:
مراقبة مستوى تقّدم الفريق 	
مساعدة الفريق على استغالل نقاط قوته 	
تحسين مستوى إنتاجية الفريق 	
تحديد الوقت الصحيح للتوجيه 	
تحديد الوقت الصحيح لإلرشاد 	
التوافر وتقديم الدعم 	



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

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.

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

)مهارات اإلشراف وتنظيم المهام وإنشاء وإدارة الفرق(
 اكتساب الكفاءات والجدارات االشرافية وقيادة النتائج

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

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

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

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

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


