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          المحتويات الرئيسية:

المهارات اإلستراتيجية
واالبداعية للقيادات اإلدارية ®

المقدمة :

العلمي  التقدم  فرضها  واالنطالق  التطور  من  مرحلة  ألحديثه  والشركات  المؤسسات  تعيش 
والتكنولوجي والتطور االجتماعي الذي انعكس على كافة نشاطاتها وأدى هذا التطور والتقدم 
إلى اتساع نطاق عملها.  وقد أدى التطور السريع الذي تعيشه اإلدارة الحديثة واتساع دورها 
من  نوع  والى  التحديات  مواجهة  على  قادرة   , مرنه  ديناميكيه  إدارة  إلى  حاجتها  ازدياد  إلى 
األفراد لديهم الفن في إدارة الجهاز اإلداري ليكونوا قادرين على القيام بواجباتهم بيقظة ودراية 
التنظيم  التميز ودفع  قيادة عملية  القادرة على  الكفاءات  الطلب على  فازداد  وكفاءة وإخالص 
اإلداري إلى أعلى درجه ممكنه من الكفاءات اإلنتاجية. ولهذه األسباب وانطالقا من أهمية دور 
القيادة اإلدارية الحديثة رأينا نحن يوروماتيك تقديم هذه الدورة االتجاهات الحديثة في القيادة  

اإلدارية .

إليه  توَصل  ما  ،أحدث  يوروماتيك  تقدم  به  الملحقة  العمل  وورشة  التدريبية  الدورة  هذه  في 
بيئة  في  القيادية  بالتطبيقات  ُيعنى  الذي   Managerial Leadership اإلدارية  القيادة  علُم 
المؤسسات والمنظمات المختلفة، وُيجيب عن أبرز التحديات التي ُتواجه مؤسسات األعمال مثل 
الُقدرة على التوائم مع التغيير، النجاح في تحقيق الُخطط االستراتيجية، بناء الرؤية الصحيحة، 
التغلب على تحديات كسب الوالء الوظيفي وكيفية بناء فرق عمل عالية األداء، وسيتم التركيز 
في البرنامج التدريبي على النماذج العلمية MODELS وليس النصائح النظرية، والتقييمات 
Assessments التي تقيس األداء، واألدوات القيادية الَجاهزة لالستخدام TOOLS. وتطوير 
المهارات والقدرات القيادية التي تصنع التحول والنمو الفعال في جميع أقسام وإدارات المؤسسة 

حيث الحاجة الحقيقية والملحة في مؤسسات القرن الحادي والعشرين.

الهدف العـام للدورة:

والثاني  األول  الصف  قيادات  وتأهيل  إعداد  إلى  التدريبية  الدورة  هذه  تهدف 
لمستوى التميز في القيادة بحيث يصبحوا قادرين على إحداث التغيير المطلوب 
وقيادة منظماتهم لتحقيق الرؤية المنشودة مركزين على تغيير القناعات المقيدة، 
في  القيادية  العقلية  مستوى  في  تطوير  وإحداث  القيادية  المهارات  وتطوير 

المنظمة ككل.

أهداف الدورة التفصيلية :

فهم نماذج وأسس القيادة اإلدارية وأوجه التكامل العملية بين القيادة واإلدارة �
تقييم الممارسات القيادية الخمس وتحديد نقاط القوة والضعف �
تقييم األداء المؤسسي باألرقام وفق نموذج علمي محدد �
التعرف على أهم أنماط القيادة اإلدارية وفقًا ألشهر النماذج �
تحليل األنماط القيادية وفق نظرية ديسك DISC العالمية �
ممارسة قواعد وأسس القيادة الموقفية بحرفية عالية �
بناء وقيادة فرق العمل عالية األداء �
ممارسة القيادة اإلدارية: �

القيادة اإلدارية وإدارة الوقت «
القيادة اإلدارية وإدارة التغيير «
القيادة اإلدارية واالتصاالت «
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المحور األول :

أسس القيادة اإلدارية وممارساتها العملية

مفهوم القيادة اإلدارية �
أوجه التكامل بين القيادة واإلدارة وجدول الفروق العشر الذهبية �
نموذج الممارسات القيادية الخمس األحدث في عالم القيادة للعالمين كوزس  �

The Five Practices of Exemplary Leadership و بوزنر

المحور الثاني :

تقييم القيادة اإلدارية واكتشاف الفجوات ) نماذج عملية للتقييم (

تقييم الصفات القيادية للقائد اإلداري �
� DISC تقييم النمط القيادي وتحديد المسار والهوية
تقييم األداء المؤسسي العام باألرقام وتحديد الفجوات الحرجة �

المحور الثالث :

Situational Leadership ممارسة القيادة الموقفية

أسس ومفاهيم القيادة الموقفية �
� The Four Situations ممارسات القيادة الموقفية والمواقف األربعة
� The Four Roles أنماط القائد الموقفي والقدرة على التشكل
� Case Study حالة عملية في القيادة الموقفية

المحور الرابع :

تشكيل وإطالق فرق العمل عالية األداء

مفهوم فريق العمل عالي األداء، وأهم أدواره �
مميزات بناء فرق العمل العشرة �
قواعد بناء فريق عمل عالي األداء �
� Team Situational Leadership قيادة فرق العمل الموقفية
� Team Leadership Styles األنماط القيادية لفرق العمل عالية األداء
القيادة اإلبداعية وإطالق األفكار والطاقات الكامنة �

المحور الخامس :

القيادة المرتكزة على النماذج والمؤشرات

� Performance Leadership ) قيادة األداء ) المفهوم والفلسفة
� Models Based Leadership القيادة المرتكزة على النماذج
� Based Leadership KPI’s القيادة المرتكزة على مؤشرات األداء الرئيسية
� KPI’s Types أنواع مؤشرات األداء الرئيسية التسعة
فن استنباط وكتابة مؤشرات األداء الرئيسية �



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

التــاريــخ :........................)المهارات اإلستراتيجية واالبداعية للقيادات اإلدارية ®( 

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.


