




  العمل ثقافة من جزءًا واجلودة واإلبداع املستمر التطوير كوني أن إىل العمادة تسعى

  وصواًل وتنفيذًا، ختطيطًا اجلامعة يف املتكاملة العمل منظومة من يتجزأ ال وجزءًا اليومية

 .ورسالتها اجلامعة لرؤية األمثل للتحقيق

 خالل العمادة أقامت فقد ملموس واقع إىل والرؤى الطموحات حتويل على منا وحرصًا

 القيادات استهدفت اليت التدريبية والدورات الربامج من جمموعة املاضية الفترة

 وموظفي اإلداريني املوظفني إىل باإلضافة التدريس هيئة وأعضاء واإلدارية األكادميية

 .واجملالس اللجان ومنسقي السكرتارية

 تصميم مت فقد متميزة وباحترافية وجه أكمل على املقدم العمل يكون ألن منا وسعيًا

 تدريبية منهجية وفق املقدمة التدريبية الربامج من برنامج كل عن عمليًا علميًا ملخصًا

 .التقرير هذا طيات يف موضح هو كما واضحة

 عمادة اجلودة وتطوير املهارات





 

 .واإلشراف التوجيه مهارات :التدرييب الربنامج •

 .اجملمعة جبامعة اإلداريون املوظفون :بالدورة املستهدفون •

   :العام اهلدف •

 مجيع يف الفعال واإلشراف الناجح التوجيه مهارات اتقان على املشارك قدرة إىل يهدف 

 :يلي مبا واإلملام األعمال

 .يتعرف على التوجيه ويطبق اساليبه -
 .يدرك أمهية حتفيز العاملني وزيادة فاعليتهم -
 .يوضح مفهوم اإلدارة اإلشرافية وأمهيتها وأهدافها -

 





 :أمهية اإلشراف
 .التأكد من أن العمل ينفذ وفق اخلطة-
 .مساعدة العاملني على حتسني أداؤهم-
 .اجنازه من األعمال مامتمعرفة -
دفع العاملني للقيام مبهام عملهم بدون -

 .رقابة
 .وضع معايري لتقييم أداء العاملني-

 .للصعوبات وضع حلول -
 وسائل اإلشراف

مالحظة العاملني أثناء القيام بأداء مهام -

العمل والتحقق من جودة األداء مع الدعم 

 والتحسني لألفضل دائما
 الثنائية مع العاملني ملعرفة اإلجتماعات-

نقاط القوة واستثمارها ومعرفة نقاط 

الضعف وعالجها وتقدير االستفادة 

 القصوى
اجلماعية مع العاملني  اإلجتماعات-

اسبوعيا للتحقق من سري العمل وحتقيق 

األهداف ومعرفة املشكالت والعمل على 

 ختطيها
 لتفعيلالرقابة الدورية املعلنة واملفاجئة -

ومعرفة  واجلاهزيةدور حتمل املسؤولية 

 املشكالت والقدرة على التغلب عليها
طلب وقراءة التقارير الدورية ملتابعة -

 سري العمل والتوثيق



 صفات املشرف الناجح
 الصفات الشخصية* 

 حسن التعامل مع اآلخرين -

 تقدير اآلخرين -

 تفهم احلاجات اإلنسانية-

 القدرة على التأثري-

 االنضباط العام      -
 الصفات املهنية* 

اإلملام بتخصصات العمل الذي يشرف  -

 عليه

 املتابعة والتطور املستمر  -

 معرفة احتياجات السوق يف جمال عمله -
 الصفات اإلدارية * 

 القدرة على التخطيط  -

 القدرة على التنظيم -

 القدرة على التوجيه -

 القدرة على الرقابة -

 القدرة على التوظيف -

 وظائف اإلشراف والتوجيه
 مجع احلقائق -
 حتليل البيانات -
 املتابعة  -
 اصدار التعليمات واألوامر -
 تنظيم وتنسيق العمل -
 الرقابة على متابعة تنفيذ اخلطة -
 حتديد املشكالت والبحث عن حلول -
 اختاذ القرارات -

 املذكرات واخلطابات
 نظم أفكارك قبل أن تبدأ -
 أكتب مسودة أوىل فرغ كل األفكار -
راجع بدقة وعدل كل ما يلزم  وختلص  -

 من العبارات املتكررة واألفكار الصعبة
 نظم خطاب بالشكل النهائي -
 أكتب املسودة النهائية -

 



 التعاميم
 أن يكون التعميم مباشر ومهذب -
 أن يتم شرح النقاط بوضوح تام -
مراعاة االختالفات الدينية والعرقية  -

 واللغوية والعمرية واملهنية واألخالقية
مراعاة وقت إصدار التعميم والغرض  -

 .منه

 نصائح

فكر كثريا يف طريقة التواصل مع  -

 اآلخرين وليس يف حمتوى التواصل معهم
مهارات التواصل ميكن تعلمها من  -

 التجربة واخلطأ
تستطيع حتقيق االرتقاء الوظيفي  -

باعتمادك على مهارة فعالة مثل مهارة 

 االتصال
 طور مهاراتك يف االتصال باستمرار -

 

 :املشكالت حل





 

 التوجيه وتقومي األعمال

 

 اإلشراف يف العمل

 

 مهارات اإلدارة الناجحة

 

 املدير الناجح

 

 حممد ابراهيم ابو دية

 

 سعد محزة بيومي

 

 حيىي حممد مصطفى

 

 خالد ويل الدين

 

 م 1998

 

 م 1995

 

 م 1998

 

 م 2001

 













 

سعت العمادة إىل التنويع يف تنفيذ الربامج التدريبية من خالل استخدام األساليب 

 :التاليةالتدريبية املختلفة 

 .احملاضرات العلمية

 .املناقشة

 .العصف الذهين

 .دراسة حاالت

 .عروض الفيديو

 .ورش العمل

 .األلعاب التدريبية

 .االحصاءات

 .الصور املعربة

 .التبادل املعريف




