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 :أهمية البرنامج للمؤسسات*  
 .لرئيسيةالمهارات اإلشرافية واإلدارية ا فهم وممارسة -
 فهم الدور القيادي الذي يقوم به المدراء. -
 لقيادة.إيجاد فهم شامل لمختلف أساليب اإلدارة، بما في ذلك أنماط ا -

 ة.الفردي هتتناسب مع احتياجاتوالتي التكيف مع الفريق أسس معرفة  -
 تخطيط التطور المهني المتواصل الخاص بالعاملين. -

 

 أهمية البرنامج للمتدربين:* 
 .فرق عالية األداءقيادة كيفية التدرب على  -
 .لذات ، والتأثير على حل النزاعاتتطوير مهارات تأكيد االتدرب على  -
 .ومهارات التوظيف الفعال األساسيةفهم وممارسة العناصر  -
  العاملين في العمل. مشاكلالتدرب على كيفية التعامل مع  -
 .التغيير والتغلب على الحواجز ومقاومه التغييرعنصر  إدخالكيفية التدرب على  -
 



 

 
  

 :لمن هذا البرنامج
 . مساعدي المدير العامنواب و  -
 .مدراء التخطيط االستراتيجي -
 .مدراء الدراسات والبحوث -
 . مدراء المشروعات -
 .والتدريب مدراء الموارد البشرية -
 .والوحدات اإلداريةرؤساء األقسام  -
 واإلشرافية. األخصائيون ذوي المسئوليات في اإلدارات التنفيذية  -

 

 منهجيـة التدريـب:
المشــاركة وتبــادل الخبــرات بــين المشــاركين والمــدرب مــن خــ ل ور  العمــل و تفاعــل العلــى برنــامج ا اليقــوم هــذ
بحيــث ،  مكتملــةعمليــة  التمــارين الجماعيــة اليوميــة وذلــك باســتخدام نمــاذل وأدوات تجعــل التــدريبو التدريبيــة 

 فهم وممارسة المهام اإلدارية والقيادية بفعالية وكفاءة عالية.على  المتدرب قادرًا في نهاية البرنامجيكون 
 

 :المحاور العلمية للنشاط
 

 :فهم اإلدارة والقيادة* 
 الحديثة. دارةواإلالقيادة مفهوم  -
 .دارة اإلقيادة و ال ةأنشطبين  الع قة -
 .لقيادةاألنماط واألساليب المختلفة ل -
 بين العملية اإلشرافية والقيادية.يجاد التوازن الصحيح إ -
 

 :بصفته قائدا دور المدير* 
 .والقيادة اإلدارة أسلوب التمييز بين -
 .القيادة الخاصة بك أسلوبالتعرف على  -
 في إدارة فريق العمل.القيادة و  أساليب اإلدارة ممارسة -
يجاد الحلول لها حل المشاكل  -  مؤسسة.داخل الوا 

 



 
 
 

 دور المدير في بناء فريق العمل:* 
 .مراحل تكوين فريق العمل -
 ريق ومساهمتها في نجاح الفريق.األدوار المختلفة للف -

 العمل.فرق  وتطوير فهم كيفية وضع -
 .فرق عالية األداء وبناء إعدادكيفية  -
  

 * إدارة األداء وتحقيق النتائج:
  الكاملة وخصائصها. األداء إدارةدورة  -
   اإلنتاجية المطلوبة. إلىل لوصول الحالي وضعالتقييم  -
  واألفراد من نظام تقييم األداء. نا يريد المديريذما -
 ة لنظم األداء.الفعال ةالمرتد ةتوفير التغذي -
 وتقديم النصح والتوجيه. األداء ومراجعة مراقبة -
 

  :تعيين موظفين جدد* المهارات اإلدارية في 
 المقابلة. تحديد مكان -
  أن يقوم به المدير.تحديد الدور الذي ينبغي  -
  المطلوبة. يف الوظائف ومواصفات الشخصتوص -
جراء المقاب ت اإلدارية والسلوكية. إدارة -  وا 
 

 :* بيانات النشاط
 .4244يوليو  42 – 42 * تاريخ االنعقاد:

 .أمبـا هوتيل ماربل آر  ، لندنفندق  قاد:* مكان االنع
 دوالر أمريكي( للشخص الواحد.  2422)التكلفة المالية:  *
 .الكوفي بريك ، وجبة الغداء(، ة المهنية ، المادة العلمية ، الشهاد نشاط)شاملة: رسوم ال   
 

نا على االيميل: أو مراسلت (. 965 +-79297779يرجى االتصال على الهاتف المباشر ) * لمزيد من االستفسار:
focus.net-info@human   ،عبر موقعنا االلكتروني:  أوfocus.net-www.human . 
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