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مقدمة:
لقد حظي موضوع القيادة باهتمام الكثير من الفالسفة وعلماء اإلدارة واالقتصاديون وغيرهم ممن ينشدون النجاح والتميز العملي بمختلف أشكاله ومجاالته، فالقيادة هي عصب 
االقتصاد وأهم أسباب ازدهاره، وهي المحور األساسي لنجاح العمل الجماعي وتطور األداء. , ولقد شهدت العشرون سنة الماضية زيادة واضحة في دراسة ظاهرة القيادة والسلوك 

القيادي الذي يجب أن يكون عليه المديرون، ذلك باعتبار قائد العمل هو المحرك الرئيسي لكل مراحل التنمية االقتصادية بكل ما يتضمنه هذا المعنى من أبعاد.

القائد الموهوب ذو الكاريزما القيادية العالية والشخصية القوية المؤثرة، من يستطيع أن يحرك ويحفز ويقود العاملين بكفاءة واقتدار، من يملك فن ومهارة االتصال وطرق إصدار 
األوامر بالشكل الذي يجعل من حوله يسمعون له ويتعلمون منه ويقدمون له أفضل ما لديهم من أداء دون تذمر أو كلل. , وتأسيسًا على ما سبق فإن للقادة تأثيرًا مباشرًا وقويًا على 
سلوك مرؤوسيهم وعلى ذلك فإنهم يؤثرون تأثيرًا واضحًا وملموسًا على القدرات االبتكارية للمرؤوسين، وبالتالي فإن درجة التفاوت في الجودة والتطوير بين المنشآت غالبا ما 
ترجع إلى االختالفات الموجودة بين القادة، كأسلوبهم في العمل وإدارة الفريق، ومن هنا تقدم يوروماتيك هذه الدورة "أدوات وأساليب الجدارة والكفاءة واإلبداع القيادي" وفق 
احدث المنهجيات العالمية  والتي توفر للمشاركين فرصة اكتساب فهم عميق للقيادة وكيفية تشكيلها وتحديد النمط الصحيح لها مما يعزز بصمتهم الشخصية في بناء التميز ويعطي 

نتائج باهرة.

الهدف العام :
البروتوكول  بأدوات  القيادي وكيفية تطبيقه  التدريبي قد جمع أحدث نظريات الحضور  . المحتوى  القائد في ذهن اآلخرين  الدورة معرفة كيفية إرساء االنطباع عن  الهدف من 

واالتيكيت والذكاء الديبلوماسي.

األهداف التفصيلية:
اكتساب الوعي الذاتي لخصائص قيادتك واحتياجاتك لتطوير المهني �
اكتشاف وتطوير أسلوب القيادة الخاصة بك �
تحسين التواصل مع األقران وزمالء العمل والرؤساء �
التعرف على نقاط القوة لديك ، وبناء قدراتك. �
تقديم مساهمة أكبر للفريق عن طريق ربط عملهم بغاية واضحة ومقنعة �
تطوير قدرات أولئك الذين تقودهم بكفاءة وفاعلية مع تعزيز استعدادك ومهاراتك لقيادتك �
فهم ما الذي يحفز من حولك وتشكيلهم في فريق قوي وموحد. �
تكون قادرًا على تكييف نهج القيادة الخاص بك �
تحفيز اآلخرين على أداء متميز وتحسين العمل الجماعي التعاوني �
وضع خطة لتحديد االدوار وتحديد االولويات �
زيادة النفوذ من خالل زيادة الثقة. �
استخدام أدوات القيادة المناسبة للحاالت المختلفة وتحقيق النتائج المرجوة. �
تطبيق التكتيكات التي من شأنها أن تسمح للقادة بتحديد العناصر العاطفية الالزمة للقيادة والنجاح �

ملخص الدورة:
فهم القيادة والقادة وكفاءاتهم �
الحفاظ على العمل في مركز انتباه الناس �
استخدام النفوذ واإلقناع �
تجريب وأخذ المخاطر الذكية �
مفاتيح التواصل الفعال كزعيم �
تحفيز وإشراك اآلخرين �
تصميم التدخالت الفعالة �
استخدام الذكاء العاطفي �
التدريب التنفيذي والرعاية الذاتية �
رعاية المسؤولية المشتركة للمنظمة �
إدارة أداء الفريق �
تنمية القدرات القيادية �
تكييف السلوك لحل النزاعات �
إلهام الناس �
خلق المساءلة �
قيادة التغيير التنظيمي �
تحديد األهداف والتوقعات �
التحدث من القلب �
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الوحدة االولى :

بناء العقلية القيادية

هل القيادة فطرية أم مكتسبة ؟ �
مراحل تعلم القيادة االدارية  �
� Learning Levels
مفاهيم القيادة الجوهرية لدى أفضل العلماء في العالم ومراحل تطور علم القيادة  �
مفهوم االدارة الحديثة ) العمليات والوظائف ( �
الفروقات الذهبية العشر بين القيادة واالدارة �
االستراتيجيات االربعة للتكامل بين القيادة واالدارة �

الوحدة الثانية :

أكتشاف الصفات والممارسات القيادية

أهمية الصفات القيادية �
صفات ومقومات القائد الفعال �
رأي العلماء في الصفات القيادية �
الصفات الخمس التي يتطلع اليها الناس في القائد �
الممارسات الخمس الرئيسية للقائد النموذجي �

الوحدة الثالثة :

تكوين االنماط القيادية

� Leadership Styles | مفهوم االنماط القيادية
� Mgt. Systems | نموذج النظم االدارية االربعة
� W vs. P | نموذج االهتمام بالعمل والعاملين
� 5Styles | نموذج االنماط القيادية الخمس
� DISC | نموذج
االكثر شهرة عالميا �
� DISC | اختبار تحليل االنماط القيادية

الوحدة الرابعة :

Situational Leadership | تدريبات عملية لنظرية القيادة الموقفية

لماذا التركيز على القيادة الموقفية ، وكيف أن كل ما سبق وما يلي يصب في نظرية  �
القائد الموقفي

وقدرات  � طاقات  من  أمامه  من  صفات  وفق  نفسه  تشكيل  علي  القائد  قدرة  بناء 
وتوجيهها نحو الرؤية المنشودة 

الدوران الرئيسيان للقائد الموقفي وصلب نظرية القيادة الموقفية �
االنماط االربعة من االتباع حسب نظرية القيادة الموقفية وطريقة التعامل مع كل  �

نمط
االنماط االربعة للقادة وأدوار كل نمط وكيفية التنقل بين االنماط �
المواقف الخمس إلدارة الفرق الموقفية وتحليل فجوات فريق العمل �
أسوء االخطاء التي قد يرتكبها القادة الموقفيين وطرق تالفيها �
حاالت عملية متنوعة الختبار القدرة العملية على القيادة الموقفية لفرق العمل �

الوحدة الخامسة :

تطوير الوعي القيادي والتحكم في الذات

المراحل االربعة للوعي القيادي وزيادة حيز التأثير لدى القائد الفعال �
مثلثات التحكم في االنفعاالت وبناء القوة الذاتية للقائد الميداني �
� Roving Leadership | القيادة بالتجوال
� BLANK Lows | القوانين التسع الطبيعية للقيادة

التقييم:

سيتم تقييم المشاركين من خالل )Assignment ( يقدمه كل منهم بعد التدريب. و يتمثل هذا الواجب في مراجعة ذاتية للممارسة القيادية، حيث على المشارك أن يوضح دوره و 
مسؤولياته القيادية، و أن يقدم أمثلة واقعية على ممارساته القيادية، و يوضح كيفية تطويرها في المستقبل.



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 :........................)أدوات وأساليب الجدارة والكفاءة واإلبداع القيادي ®( 

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.


