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المقدمة:

ْن غير هؤالء القادة يمكنه إنجاح تضافر جهود فرق العمل المبذولة وربطها لتحقيق األهداف الحيوية  تكمن الحقيقة في أنه ال توجد مؤسسة عظيمة دون وجود قادة استثنائيين لديها - فمَّ
ْن سواهم يمكنه االستفادة من اإلمكانات الكاملة لكل فرد في فريقه، ومَّن دونهم بمقدوره مواءمة أنظمة العمل وتحديد األهداف وإلهام وغرس الثقة لدى اآلخرين.  المنشودة للمؤسسة، ومَّ
ولهذا يتطلب األمر إعداد منهج عمل متميز يشمل "األفكار والمهارات واألدوات" الالزمة إلعداد القادة المؤهلين إلطالق المواهب والقدرات الكامنة في فريق العمل بما يصب في 

مصلحة تحقيق األولويات العليا لدى المؤسسة.

سيتناول هذا البرنامج التدريبي وورشة العمل " فنون القيادة والعمل الجماعي ومهارات االتصال " افضل ممارسات القيادة واإلبداع في العمل الجماعي واالتصال الفعال وتوليد الطاقة 
اإليجابية كمرتكزات للنجاح والتميز في األداء والوصول إلى العطاء والتميز في جميع النواحي.  والمهارات والصفات التي يجب أن يتمتع بها القائد الفذ ليكون قدوة لغيره ومثااًل 
يحتذى به، وشخصية مثلى في المجتمع تجتمع فيه مهارة اإلبداع والقدرة على التفكير والتخطيط الصحيح، ورسم الرؤية المستقبلية الثاقبة لتحقيق األهداف المرجوة واتخاذ القرارات 

الصائبة، ويمتاز بالثقة بالنفس وقدرته في التأثير على اآلخرين لتحقيق أعلى مراتب التميز، واألهم من ذلك الشعور بالوالء واالنتماء .

يعالج برنامج "الجدارة القيادية في صناعة التميز المؤسسي" والمقدم من يوروماتيك التحديات الخاصة التي تواجه القادة بصفة يومية، بما في ذلك ما يلي:

بناء الثقة والتأثير اإليجابي في اآلخرين.. �
تحديد هدف فريق العمل و"المهام المطلوب إنجازها". �
تكوين رابط استراتيجي بين عمل الفريق وأهداف المؤسسة المنشودة. �
ربط عمل الفريق بالنموذج االقتصادي للمؤسسة. �

اهداف البرنامج التدريبي وورشة العمل:

سيتعلم المشاركين كيفية مواءمة األنظمة األربعة األساسية لتحقيق النجاح، والتي تشمل ما يلي

التنفيذ - وهو النظام الذي يركز على إنجاز بعض األهداف الحيوية مع وضع اإلجراءات الالزمة لتحقيقها �
الموهبة - وتتمثل في جذب وتعيين وتطوير قدرات الموظفين بهدف تحقيق االستفادة من إمكاناتهم الكاملة في مجال العمل �
إجراءات العمل األساسية - وتهدف إلى وضع إجراءات العمل التي تتسم بالوضوح واالتساق لكل وظيفة محددة ومنوطة بفريق العمل �
تقييمات العمالء - وتتمثل في فهم ما تحتاج إلى معرفته حول كيفية تقييم العمالء لك �
ورش عملية �

كما يساعد البرنامج القادة في إتقان الممارسات الثالثة الرئيسية التي ستنقلهم من مستوى القادة العاديين إلى مستوى القادة العظماء وتتضمن هذه الممارسات

التعبير والتحفيز - وهو اكتشاف كيفية تحفيز الموظفين على إطالق مواهبهم وقدراتهم وشغفهم للعمل �
األداء - ويتمثل في االتفاق المشترك على النتائج المرجوة وكيفية تقييم األداء �
تمهيد مجال العمل - بمعنى أن يصبح القادة قدوة في كسر الحواجز التي تمنع الموظفين من أداء أعمالهم �
ورش عملية �

ما الفئات المشاركة ولماذا:

األشخاص الراغبون في االستفادة من أنماط القيادة "المتميزة" وتعُلم كيفية إطالق القدرات الكامنة لدى فريق العمل. �
القادة الحاليون الراغبون في شحذ مهاراتهم الحالية ... واستكشاف حلول جديدة للمشكالت القديمة ... أو القادة الراغبين في تعزيز مستوى الحماسة عند نقطة معينة خالل مسيرتهم  �

المهنية.

مخرجات البرنامج التدريبي:

رؤية متفردة حول ما يعنيه الوصول إلى مستوى القادة العظماء والتحفيز المستمر للوصول إلى هذا المستوى �
منظور جديد للقيادة في عصر العامل المعرفي. �
إطار عمل متميز إليجاد حلول مناسبة لمشكالت القيادة المزمنة �
مهارات وأدوات عملية للقيادة يمكن استخدامها "على "الفور �
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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 :........................)التميز القيادي في تحسين األداء وتعزيز اإلنتاجية ®( 

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.


