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مقدمة:

تشكل المهارات القيادية للمشرفين ، على النحو العملي والوظيفي أهمية كبيرة وقيمة معنوية رفيعة في المؤسسات/ الشركات ، حيث يعد المشرف بمثابة حلقة الوصل بين المسؤول 

والموظف التخاذ القرارات السليمة والهادفة التي تهدف لإلستمرارية الصحيحة في العملية اإلنتاجية في أي موقع كان.

تم تصميم هذه الدورة العملية لتعزيز وتطويرمهارات وجدارات وكفاءات المشاركين في :  المهارات القيادية المتقدمة للمشرفين، التعرف على طرق لتحديد أولويات وقتهم وتخطيطه 

وإدارته، تحديد أسلوب قيادتهم األساسي وتقنياتهم لتعظيم هذا األسلوب،  تطوير المزيد من المرونة الستخدام أساليب القيادة األخرى،  معرفة الطرق الحديثة للتغلب على حواجز 

االتصال،   تحديد الطرق التي يمكنهم من خاللها تلبية احتياجات الموظفين وزمالء العمل من خالل التواصل والتدريب، استكشاف طرق لالنخراط في نقاش مثمر وجعل الصراع 

قوة جبارة لحلول إبداعية وشاملة للمشاكل ، واستكتشاف كيفية تحمل المسؤولية ، وإلهام االخريين التخاذ إجراءات لتحقيق رؤية / مهمة المنظمة،  سوف تستكشف كيفية الحفاظ على 

الخبرة الفنية مع إظهار النوع الصحيح من القيادة اإلشرافية.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

 التعرف على طرق لتحديد األولويات والوقت وتخطيطه وإدارته�	

 تطوير  المرونة الستخدام أساليب القيادة األخرى�	

 تعلم مهارات وتقنيات القائد التشاركي�	

 اتقان مهارات التدريب والتوجيه وكيفية تقديم مالحظات بناءة�	

 كيفية بناء المصداقية والثقة والحزم�	

 أدوات صنع القرار للقيادة الفعالة�	

 تقنيات التعامل مع الصراع والقضايا الصعبة�	

ممارسة خطوات األدارة بأسلوب كايزن وستة سيجما�	

 استكشاف طرقا لجعل الصراع قوة قوية إليجاد حلول إبداعية وشاملة للمشكالت�	

 تعلم كيفية العمل مع المجموعات والفرق لحل المشكالت وإنجاز المشاريع �	

 تطوير مهارات التعامل مع اآلخرين التي تساعدك على التواصل واالستماع والتعامل مع النزاعات في الدور اإلشرافي�	

 تحقيق األهداف والتحكم في النتائج عند التعامل مع الموظفين واألقران واإلدارة واإلدارات األخرى�	

المنهجية:

تعتمد هذه الدورة على استخدام األنشطة الفردية والجماعية التي تهدف إلى مساعدة المشاركين على تطوير مهارات القيادة واإلشراف. تتميز الدورة باستخدام عدد من دراسات 

الحالة والعروض التقديمية التي يقدمها المشاركون تليها مناقشات عامة. باإلضافة إلى ذلك، يتم عرض بعض مقاطع فيديو والقيام ببعض التمارين لممارسة المهارات المطلوبة 

للقيادة اإلشرافية الفعالة.

الفئات المستهدفة:

مشرفو المستوى األول والمشرفون الجدد الذين يرغبون بزيادة فعاليتهم في إدارة وقيادة اآلخرين.
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دور المرشف احلايل:

نطاق وطبيعة دور المشرف�	
أدوار المشرف الثالثة المتميزة:�	

الدور التشغيلي�	
الدور القيادي�	
دور التواصل�	
قائمة مهارات المشرفين:�	

الفنية�	
البشرية�	
المفاهيمية�	
التقييم الذاتي لقائمة كفاءات المشرفين�	
صورة المشرف - قصة حقيقية�	

الوظائف اإلرشافية األاسسية:

التخطيط لمجموعة اإلجراءات في سبيل تحقيق األهداف التشغيلية�	
تنظيم عمل الفريق:�	

تحديد العمل الذي يجب إنجازه�	
التفويض بهدف التمكين�	
تنسيق عمل الفريق:�	

الحرص على تنفيذ الجهود بسالسة�	
دعم الفريق لزيادة اإلنتاجية�	
تكوين وقيادة فريق متآزر�	
التأكد من توافق األداء مع الخطط�	
وضع معايير لألداء العالي�	
تطبيق تقنيات حل المشكالت�	
	�

المرشف كُمتواِصل فّعال:

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:�	

صورتك المرئية�	
صوتك�	
توثيق العالقة مع الفريق – تقنية المرآة�	
كتابة رسائل بريد إلكترونية مهنية ودقيقة�	
تقديم البرنامج التوجيهي واالنضباط اإليجابي�	

مراقبة وتطوير أداء الفريق:

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 الوقت بفعالية لزيادة اإلنتاجية:

تسجيل قائمة األعمال اليومية�	

رتّب أولويات يومك�	

تقسيم المهام إلى خطوات�	

استخدام تقرير مستوى التقّدم لمتابعة الجدول�	

معرفة كيفية تجنب مضيّعات الوقت الشائعة:�	

مضيّعات الوقت الذاتية�	

مضيّعات الوقت التي يسببها النظام�	



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

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: 

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

)المهارات القيادية للمشرفين - مستوى متقدم(
تحقيق كفاءات وجدارات الممارسات اإلشرافية وممارسة األدوار الرئيسية للقائد المشرف

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.


