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مهارات وتقنيات التخطيط والتنظيم والتفويض

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

مقدمة:

 التمكين والتفويض، هما أداتان رئيسيتان يستخدمهما المديرون والقادة لتطوير الموظفين وبناء القدرات وتحسين الفعالية التنظيمية.  يساعد التفويض الفعال والتمكين واالبتكار 

المديرين على تنمية فرقهم وتمكينها وتحفيزها وهو أمر حيوي لتطوير الموظفين واالحتفاظ بهم. كما أنه يمكن األفراد من تحمل المسؤوليات والمساهمة بشكل أكبر في النجاح 

التنظيمي. كيف يساعد التفويض والتمكين المنظمة؟ العديد من المديرين ليس لديهم وقت، غير قادرين على التركيز على المهام الحرجة بسبب تعدد المهام والتغيرات المتسارعة.

 في هذه الدورة، سوف نستكشف كيفية استخدام مهارات التمكين والتفويض بفعالية، والفوائد التي توفرها، وبعض التحديات التي تواجه التمكين الناجح والتفويض والتحفيز.  تهدف 

الدورة  إلى رفع كفاءة المشاركين وتعزيز العمل الوظيفي لديهم وتسريعه بكفاءة عالية وفعالية عالية أيضاً، والتعرف على بعض المفاهيم اإلدارية ومواكبتها وتطبيقها في العمل 

الوظيفي باستخدام األدوات والتقنيات ذات األهمية القصوى وفق احدث المنهجيات والممارسات.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

العناصر الرئيسية للتمكين والتفويض  �	

فوائد التمكين والتفويض والتحفيز �	

خطوات التمكين والتفويض�	

التعامل مع   التحديات عند تنفيذ التمكين والتفويض والتحفيز�	

 منع سوء الفهم عند تعيين المهام والتوقعات عند تفويض المهام �	

 تمكين الموظفين وتحفيزهم على التعامل مع المهام األكثر صعوبة من خالل التفويض الفعال�	

تنمية المهارات لمواجهة التعامل مع متطلبات البيئة اإلدارية في ظل المتغيرات العالمية و المحلية�	

التزود المعرفي باستراتيجيات التمكين اإلداري و مهارات التحفيز و التفويض اإلداري�	

اكتساب األسس والمفاهيم العلمية المتعلقة بالسلوك السليم من اجل بناء فرق العمل الناجحة�	

توفير المناخ اإلداري المالئم لإلنجاز فوق العادي�	

المنهجية:

تقّدم هذه الدورة التدريبية إلى المشاركين مجموعة متنوعة من المواد التدريبية واألبحاث والمقاالت، والمحاكاة كما تمنحهم الفرصة إلجراء العديد من التقييمات الذاتية التي تساعدهم 

على معرفة قدراتهم في تطبيق التمكين والتفويض في بيئاتهم المؤسسية، وتمثيل األدوار وسيحلل المشاركون عدداً من دراسات الحاالت التي ستمّكنهم من استيعاب تحّديات ومزايا 

التمكين، وذلك إلى جانب عدد من مقاطع الفيديو التي تحمل أفكار وآراء القادة حول دور اإلدارة في ممارسات التمكين والتفويض والتوجيه.

 الفئات المستهدفة :

يستهدف هذا البرنامج المهنيين من جميع الصناعات الذين يريدون اكتساب المهارات األساسية إلنشاء وتطوير نظام وبيئة عمل فعالة. وهو مصمم لقادة الفرق والمشرفين والمدراء 

ورؤساء األقسام الذين يرغبون في تحسين اإلنتاجية وتعزيز االبداع في بيئة العمل.
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مهارات وتقنيات التخطيط والتنظيم والتفويض

المحتويات األساسية:

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

مفهوم التمكني الوظيفي:

مفهوم التمكين من وجهة علم السلوك اإلداري�	
التمتين قبل التمكين�	
العالقة بين التفويض والتمكين�	
استخدام مفهوم التمكين في التحفيز�	
استخدام أسلوب التفويض والتمكين في التغيير:�	

تعريف التمكين�	
معرفة مزايا التمكين�	
معرفة العوائق والتحديات�	
إدراك األخطاء�	

ترسيخ مبدأ التمكني عند فرق العمل:

فرق العمل وبيئة العمل التي تعزز التمكين�	
خصائص الفريق الذي يعزز التمكين�	
إيجابيات وسلبيات تمكين فرق العمل�	
وضع التوقعات:�	

األهداف�	
المساءلة�	
فرق العمل�	
اإلدارة الذاتية�	
اتخاذ القرارات�	
النتائج�	

المؤسسة اليت ترسخ مفهوم التمكني:

خصائص المؤسسة التي ترسخ مفهوم التمكين�	
دور القيادة المؤسسية�	
أهمية التدريب والتوجيه�	
عملية التحّول�	
الهيكل الداعم�	
تمكين التواصل�	

ماهية التفويض:

كيف تختار الشخص المناسب؟�	

خطوات التفويض�	

مستويات السلطة�	

إعطاء التعليمات�	

مهارات التواصل�	

مراقبة التفويض�	

التغذية العكسية�	

كيف تصبح مفّوضاً جيداً؟�	

مهارات وأمناط التوجيه:

خصائص الموّجه المثالي�	

كيف يمكن وصف الموّجه الجيد؟�	

سمات شخصية في الموّجه البارع�	

مفاهيم خاطئة والحقائق�	

أنماط التوجيه: أي نوع من الموجهين أنت؟�	

مبادئ التواصل السبعة في التوجيه�	

جمع معلومات جيدة من خالل االستماع�	

عادات جيدة لالستماع الفعال�	



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 وتقنيات التخطيط والتنظيم والتفويض(

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

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

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

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

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


