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المقدمة :
الطريق لتحقيق التميز يأتي في القيادة واالدارة الناجحة التى تعني تحريك األفراد في االتجاه الذي يحقق مصالحهم على المدى البعيد، فالقيادة الناجحة منهج ومهارة وعمل يهدف 
إلى التأثير في اآلخرين، والشخص القيادي هو الذي يحتل مرتبة متقدمة في المجموعة، ويتوقع منه تأدية عمله بأسلوب يتناسق مع تلك المرتبة. فالقيادة هي التأثير االستراتيجي 
في اآلخرين ليؤدوا األعمال التي يريد القائد إنجازها ، وقدرة القائد على التأثير في اآلخرين للعمل بحماس وثقة إلنجاز األعمال المحددة لهم، والقدرة على إقناع اآلخرين بمحاولة 
تحقيق أهداف محددة بحماس ، أو عملية تحريك مجموعة من األفراد باتجاه محدد ومخطط وذلك بحثهم على العمل باختيارهم، وللقيادة عناصر مهمة أولها قائد يتسم بشخصية 

مؤثرة ومهارات لتحقيق هدف محدد و مجموعة من األفراد الالزمين لتحقيق الهدف .

يهدف البرنامج التدريبي أفضل الممارسات العالمية في اإلدارة الذكية والكفاءة القيادية إلى تزويد المشاركين بالمعرفة وتعزيز المهارات المتصلة بمفاهيم اإلدارة والقيادة الذكية ، 
القيادة اإلبداعية والعالقات االرتباطية بينهما ، ان تركيزنا في هذا البرنامج التدريبي ليس على كم المعلومات والمعارف بل على إكساب الخبرات والمهارات من خالل ورش العمل 

والتطبيق الفعلي من خالل تسليط الضوء على أهم النظريات العلمية الخاصة بالقيادة الذكية و مهارات اإلدارة الذكية المعاصرة .

وفى ضوء ما تقدم، فان يورماتيك تطرح هذا البرنامج التدريبي وورش العمل الملحقة به بأحدث الممارسات والمنهجيات العالمية، لفهم كامل وشامل لعملية اإلدارة والقيادة ، 
واالتجاه االستراتيجي بطريقة متميزة جدا تؤدي تلقائيا الى نتائج قوية في اكتشاف المشاركين لقدراتهم ومهاراتهم و ألنماطهم القيادية وكيفية االستفادة منها وتطوير جوانب النقص 
للوصول الى نمط قيادي يتكيف مع الظروف المختلفة وعمل خطة عملية تطويرالذات والمواصلة في التحسن وتحقيق القيادة المستدامة.التمارين التي سوف يتم تنفيذها في ورش 

العمل تم تطويرها خصيصا لهذه الدورة التدريبية، وهي تمارين تفاعلية متنوعة تقدم تجربة حقيقية محاكيه للواقع القيادي واإلداري المعاصر.
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الوحدة األولى :
تحقيق التميز فى البيئة اإلدارية الحديثة لمواجهة 

التحديات المعاصرة

الفكر الحديث فى االدارة §
تحديات االدارة فى بيئة األعمال والخدمات §
مهارات المدير المعاصر §
العملية اإلدارية ... ووظائف اإلدارة §
التمكين اإلدارى فى المنظمات §
الفعالية اإلدارية §
الكفاءة االدارية §
التميز اإلدارى §
منظومة األداء اإلدارى المتميز §
مركزية اإلدارة §
المرونة والالمركزية §
تطبيقات وورش عملية §

الوحدة الثانية :

قوة القيادة والتأثير فى إدارة التميز

مفاهيم القيادة §
تصنيف القيادة وأنواعها §
موهبة القيادة والتأثير §
القيم والقائد الساحر §
أسباب فشل القيادة §
إختيار وإعداد القادة §
مصادر قوة القائد §
معايير كفاءة القائد §
قيادة مجموعات العمل §
دورالقيادة فى مواجهة األزمات اإلدارية §
تطبيقات وورش عملية §

الوحدة الثالثة :
التخطيط فى المؤسسات الحديثة

التخطيط ( أنواعة – أهدافة- مستوياته) §
دور التفكير االستراتيجى فى دعم توجهات اإلدارة  §

اإلستراتيجية
اإلدارة اإلستراتيجية §
التفكيرا الستراتيجى §
القادة اصحاب الرؤية اإلستراتيجية §
المدير االستراتيجى §
خصائص ذوى التفكير االستراتيجى §
التحليل اإلستراتيجى للبيئة §
مراحل اإلدارة اإلستراتيجية §
التخطيطا إلستراتيجى §
صياغة الرؤية والرسالة §
تحديد وصياغة االهداف §
األهداف الذكية §
السياسات والبدائل االستراتيجية §
تطبيق وتقييم االستراتيجية §
مثال للتخطيط التنفيذى §
إستراتيجيات التنظيم اإلدارى §
تطبيقات وورش عملية §

الوحدة الرابعة :
المفاهيم الحديثة للرقابة والمتابعة اإلدارية

الرقابة اإلدارية §
مفهوم الرقابة §
أهمية الرقابة §
أنواع الرقابة §
الرقابة الوقائية §
الرقابة المتزامنه §
الرقابة الالحقة §

مراحل الرقابة اإلدارية §
تحديد المعايير §
قياس األداء §
مقارنة األداء الفعلي بالمخطط §
تحليل أسباب االنحرافات واتخاذ الالزم §
المتابعة اإلدارية §
تطبيقات وورش عملية §

الوحدة الخامسة :
المهارات القيادية فى توجيه ودعم الجوانب اإلنسانية 

فى مجموعات العمل

التوجيه اإلداري §
مهارات اإلتصال §
قراءة وفهم لغة الجسد §
األساليب الحديثة فى حفز دوافع األحرين §
هرم ماسلو والمتغيرات فى الحاجات اإلنسانية §
التحكم فى الوقت وتسلسل األولويات §
إستراتيجيات السيطرة على ضغوط العمل §
منح أم انتزاع الصالحيات ؟ §
إدارة الصراعات والخالفات فى العمل §
تمكين المتدرب من اإلرتقاء بمفاهيم الجوانب  §

اإلنسانية والتوجيه والمهارات القيادية فى التطوير 
وبناء الثقة وحفز مجموعات العمل..

تأكيد وممارسة أدوار اإلتصال والمهارات الغير  §
لفظية والشفوية والتحريرية فى المؤسسات الحديثة

إستراتيجيات إدارة اإلجهاد والصراع فى العمل §



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:

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: 

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

)آليات اإلدارة الذكية والكفاءة القيادية ®( 
التــاريــخ :........................

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

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

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

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

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


