
 
 

 البرنامج التدريبي

 المنهج اإلداري المتكامل إلعداد وتطوير اإلدارة الوسطى
 فندق راديسون بلو شيشلي ، اسطنبول 1212يونيو  12 – 12

 
 

 الهدف العام للبرنامج:
 في المؤسسات. طبيعة عمل المشرف وأهمية دورهالتعرف على  -
 أساليب تحديد احتياجات العمل والتشغيل.التعرف على أسس و  -
 على واجبات ومسئوليات رؤساء األقسام. التعرف -

 التعرف على المهارات اإلدارية والسلوكية لرؤساء األقسام. -

 في المؤسسات. نظريات الشخصية وأثرها على السلوكالتعرف على  -
 

 :أهمية البرنامج للمتدربين
 التدرب على طرق تقييم وقياس فاعلية العمل اإلشرافي في المنظمة. -
 التدرب على مهارات األساسية في اإلشراف على مرؤوسيهم وتوجيههم وتحفيزهم. -
 التعرف على طبيعة العملية اإلدارية ومكوناتها والعوامل المؤثرة فيها داخل المنظمة. -
 التدرب على طرق اإلبداع واالبتكار في حل المشكالت واتخاذ القرارات المتعلقة بالعمل. -
 صالحيات على أسس علمية وعملية.اليط وتنظيم األعمال وطرق تفويض التدرب على طرق تخط -

 

  



 
 

 

 منهجية التدريب:
المشوواركة وتبووادل الخبوورات بووين المشوواركين والموودرب موون خووالل ور  العموول و تفاعوول يقوووم هووذا البرنووامج علووى ال

لوى عوذلك باستخدام نماذج وأدوات تجعل التدريب عملية مكتملة ، بحيث يكوون المتودرب قوادرا  والتمارين الجماعية 
 من خالل التدرب والتعرف على المنهج اإلداري والسلوكي المتكامل لرؤساء األقسام.  تحقيق أهدافه في عمله

 

 :لمن هذا البرنامج
البرنامج موجه للموظفين اللذين يشغلون وظائف إشرافية كالمدراء ورؤساء األقسام والعاملين في اإلدارات 

للجمهور وتطوير طرق العمل أو المتعاملين الحكومية والشركات والمسئولين عن تصميم العمليات وتقديم الخدمات 
بها ، إضافة إلى موظفي التنمية والتطوير اإلداري والمديرون واألخصائيون ذوي المسئوليات في إدارات التنفيذية 

دارة الموارد البشرية واألخصائيون في مجاالت تصميم األعمال أو اإلشراف على تنفيذها .   وا 
 

 المحاور الرئيسية للنشاط:
 :اإلدارة اإلشرافيةأسس * 
 مفهوم اإلشراف وأهميته. -

 .طبيعة عمل المشرف وأهمية دوره -
 واجبات المشرف ومسؤولياته. -

 وكيفية معالجتها. المشكالت الخاصة بالمشرفين -
 

 :القيادة التي تلهم األفراد لتحقيق األهداف* 
 .الفرق بين اإلدارة والقيادة -
 .القيادة والذكاء العاطفي -
 .آثار أساليب القيادة المختلفة على المناخ التنظيمي -
لهام األفعالية  -  فراد.القادة في التواصل وا 
 القيادي. السلوك األخالقي -
 

 :فريقالدارة لبناء وا  المهارات األساسية * 
 المطلوبة من الفريق. هدافتحديد األ -
 وتحفيزهم. خلق الطاقة الكامنة في الفريق -
 الفريق.لتحسين أداء  ةتقديم المشور  -
 .نظم المكافآت في نظم العمل واألداءتفعيل  -

  



 
 

 

 

 
 :التخطيط ووضع األهدافمهارات * 
 تخطيط وأهميته.مفهوم ال -
 شروط التخطيط الفعال. و مقومات  -
 التخطيط في المستويات اإلدارية المختلفة. -
 األهداف اإلستراتيجية.وضع  -
 

 * مهارات التفويض والتفاوض:
 مفهوم التفويض وأهميته ومزاياه وعيوبه. -

 لماذا يقاوم بعض المرؤوسين التفويض ؟ -

 المفاوض وتنمية مهاراته. صخصائ -
 خطوات اإلعداد الجيد لعملية التفاوض. -
 

 حل المشكالت واتخاذ القرارات:ات * مهار 

 المشكالت وأنواع المشكالت اإلدارية.مفهوم  -

 الطريقة العلمية في حل المشكالت واتخاذ القرارات. -

 أخطاء شائعة في حل المشكالت واتخاذ القرارات. -

 اإلبداع  في حل المشكالت واتخاذ القرارات. -
 

 بيانات النشاط:
 . 1212يونيو  12 – 12: ادواالنعقتاريخ * 

 .فندق راديسون بلو شيشلي ، اسطنبول :ادواالنعق مكان* 
 (.في بريك، الكو لشهادة، المادة العلمية ، االنشاط  )شاملة: رسوم دوالر أمريكي( للشخص 2172)التكلفة المالية: *

أو مراسلتنا على  (. 965 +-79997779يرجى االتصال على الهاتف المباشر ) * لمزيد من االستفسار:
 . focus.net-info@humanااليميل: 

mailto:info@human-focus.net

