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مقدمة:

 تم تصميم هذه الدورة المعتمدة لتعزيز مهاراتك لمساعدتك على أن تصبح أكثر ثقة وكفاءة في جميع مجاالت إدارة األفراد والفرق . سيكتسب كل مشارك وعيا أفضل بنفسه وبيئة 

عمله وأسلوب إدارته. وكيفية إنشاء وتمكين وقيادة فريق متماسك لتحقيق النتائج من خالل التفويض وتحديد األولويات الفعالة واتخاذ القرارات،  تستخدم هذه الدورة رؤى واقعية 

وأمثلة عملية لألعمال اليومية.  ستتعلم أفضل السبل للتعامل مع كل فرد في فريقك - وكيفية التوفيق بين المتطلبات المتعددة عليك كمدير ، مع الحفاظ على التركيز على جهود كل 

من أنت وفريقك،   تطوير مستوى أكبر من الفعالية الشخصية في أداء دورك اإلداري من خالل فهم أفضل ألسلوب التواصل الشخصي الخاص بك وكيفية التأثير على اآلخرين 

لتحقيق النتائج المرجوة.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

	wتحديد المسؤوليات والصفات الفريدة للمدير 

	wتقدير التغييرات في أسلوبك الالزمة إللهام اآلخرين والتأثير عليهم 

	wتعلم كيفية وضع توقعات ملموسة وخاضعة للمساءلة وقابلة لإلدارة 

	wممارسة األساليب الحديثة في القيادة واإلدارة

	wللتميزفي األداء IQ مقابل EQ تقدير أهمية 

	wالتعرف على أساليب التواصل التحفيزية والمؤثرة واعتمادها 

	wاكتشف كيفية إدارة المحادثات الصعبة 

	wاكتساب المهارات الالزمة إلدارة أداء الموظفين وتدريبهم وتطويرهم 

	wتطوير المهارات في التفويض وتحديد األولويات وحل المشكالت واتخاذ القرارات 

المنهجية:

 يرتكز أساس تدريبنا على التعلم التجريبي القائم على النشاط. تأخذ هذه المنهجية في االعتبار أساليب التعلم والتواصل المختلفة،  يولي فريق التدريب لدينا اهتماما دقيقا لتخطيط 

وتصميم أساليب تعليمية فعالة ضرورية لنقل المعرفة. للمشاركين من خالل:  المناقشات  الجماعية ، األنشطة   الفردية والنقابية ، المهام   الفردية والجماعية ، دراسات   الحالة ، لعب 

األدوار ، وألعاب   التعلم التجريبية.

الفئات المستهدفة:

 تم تطوير هذا البرنامج خصيصا ألولئك الذين يديرون االنتقال إلى دورهم اإلداري األول واإلشراف على العمل واآلخرين لتحقيق األهداف التنظيمية، وسيكون ذا قيمة خاصة 

للمديرين والمشرفين وقادة الفرق ومديري المشاريع المعينين حديثا الذين يرغبون في تعزيز مهاراتهم اإلدارية. 
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المحتويات البرنامج:

دور المدير: 
	wتحديد سمات المدير الفعال 
	w الفرص والقيود - أين يتوقف دوري ؟ 
	w ما الذي يجب تغييره 
	w التفويض الفعال 
	w التحديات والمخاوف النموذجية خالل المراحل المبكرة من االنتقال 
	w بناء وإدارة عالقات جديدة 

 النشاط العملي:  تحديد دوري كمدير ، وتحديد االختالفات في التوقعات السابقة والحالية

 بناء فريق داعم ومنتج: 

	w سمات ومكونات الفريق الناجح 
	w مطابقة االحتياجات التنظيمية مع مجموعات المهارات 
	w فهم الخصائص السلوكية ألنواع الشخصية 
	w ديناميكيات الفريق 

 النشاط العملي:  تحليل نماذج الفريق، وتقييم نقاط القوة والضعف في فريقك الحالي، 
ومراجعة المجموعة لسيناريوهات الحالة 

 إدارة وحتفزي الفريق: 

	w وضع الحدود والتوقعات 
	w الحفاظ على تحفيز األفراد داخل فريقك 
	w خلق ثقافة فريق متماسكة 
	w إدارة أداء الفريق 
	w "تعلم كيفية معالجة "إرهاق التغيير 
	w اإلدارة مقابل العمل - فن التفويض - إنجاز األمور من خالل اآلخرين 

 النشاط العملي:  تطوير استراتيجيات جماعية وفردية قابلة للتطبيق للحفاظ على الحافز 
عبر فرق متنوعة لبناء ثقافة أداء قوية. 

 االحتفاظ باألشخاص وتطويرهم: 

	w تعزيز المساءلة وتمكين فريقك 
	w التوجيه أو التدريب - ما الذي يحتاجه أعضاء فريقك؟ 
	w فهم أساليب تعلم الكبار المختلفة 
	w حجم واحد ال يناسب الجميع - صياغة مسارات التعلم والتطوير 
	w إدارة التنوع داخل الفريق 

 النشاط العملي:  إدارة التنوع عبر األجيال، وتطوير مسارات للفريق 

 التواصل الفعال  مع فريقك: 

	w مهارات االستماع واالستجواب 
	w تطوير أسلوب اتصال حازم ومؤثر 
	w مبادئ التفاوض الفعال 
	w التواصل مع  طريقة ردود الفعل 
	w التواصل مع التغيير مع فريقك 

 النشاط العملي:  ممارسة االتصال االستراتيجي  والتواصل الحازم والمؤثر 

 كفاءة يف حل المشكالت واختاذ القرارات :

	w تطوير الثقة من خالل المواجهات والمحادثات الحاسمة 

	w اعتماد نهج حل المشكالت 

	w اتخاذ القرارات وإدارة العواقب 

	w التعامل مع المظالم 

	w القيام باألشياء "الصعبة" - اتخاذ اإلجراءات واتخاذ القرارات الصعبة 

	w اتخاذ اإلجراءات التأديبية 

 النشاط العملي:  سيناريوهات الحالة ولعب األدوار الجماعية، وتحديد المواقف الصعبة 

في مكان العمل ووضع خطط العمل 

 إتقان سري العمل واإلنتاجية :

	w تنظيم المهام وتنفيذها 

	w إدارة سير العمل واإلنتاجية 

	w طرق تحديد األولويات 

	w إدارة أولويات اآلخرين 

	w العادات الشخصية التي تعيق 

 النشاط العملي:  ممارسة تحديد األولويات، والتدقيق الذاتي للفعالية الشخصية 

 االجتماعات الموجهة حنو العمل واليت حتقق نتاجئ فعلية :

	wافضل ممارسات  االجتماعات الموجهة نحو العمل

	w استخدام جدول األعمال 

	w المشاركة اإليجابية والموضوعية 

ختطيط وجدولة الماشريع:

	wتعريف المشروع

	wهيكلية توزيع العمل

	wمخططات الشبكة البسيطة

	wPERT خطوات إعداد مخطط

	wوضع الجداول السابقة واإلستباقية

	w)Critical Path( إيجاد المسار الحرج

	wGANTT  مخططات



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

)اإلدارة الفعالة لألفراد والعمليات - مستوى متقدم(

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

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

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

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

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

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.


