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الممارسات القيادية المتقدمة
والكفاءة اإلدارية ®

مقدمة:
القيادة في أي مؤسسة هي أساس النجاح والتميز, وهي العنصر الرئيس للتغيير وتحسين الفاعلية في أجواء المؤسسة وفي نفوس أعضاء الهيئة اإلدارية وجميع الموظفين والعاملين 

فيها.

القيادة تعنى القدرة على التأثير في اآلخرين من أجل تحقيق األهداف المشتركة ، وهذا يعنى أن القيادة عملية تواصل بين القائد ومرؤوسيه حيث يتبادلون المعارف واالتجاهات 
ويتعاونون على أنجاز المهام الموكلة إليهم وتأثير العمل القيادي يسير فى اتجاهين متضادين فالقائد يؤثر على المحيطين به ويتأثر بهم يؤدى ذلك الى تعديل أو تطوير سلوك 
واتجاهات الطرفين ، والقيادة ليست عالقات شخصية بين األفراد ولكن تأثيرها يمتد إلى النظم االجتماعية المحيطة ، حيث إنها ليست شى أو فكرة جامدة المعاني ، ومن الصعب 
تحديد أو توقع ما يفعله القائد وذلك لصعوبة التعرف المسبق على الظروف واإلحداث المتوقعة .ومن هنا تأتي أهمية العمل الجاد على تنمية المهارات القيادية ألولئك الذين يتقلدون 

مناصب إدارية في المؤسسة كي يتمكنوا من قيادة مؤسساتهم نحو التغيير المنشود والتطور المطلوب.

أهداف الدورة:
w أن يعرف المشارك فلسفة القيادة وفق آخر مستجدات االتجاهات الحديثة
w  أن يتقن المشارك مهارات القيادة المتميزة والمهارات االستراتيجية
w فهم واستخدام أساليب بناء العالقات اإلنسانية والتعامل مع اآلخرين والتأثير فيهم
w اتقان التحفيز والحوار واإلقناع
w أن يطبق المشارك سلوكيات القيادة  واألداء المتميز التي تؤدي إلى الفاعلية والتميز والنجاح
w أن يطبق المشارك احدث النظريات في القيادة المتميزة
w أن يحرص المشارك على التحلي بروح القائد المتميز في قيادته

 مزايا الدورة:
w االطالع على آخر ما توصلت إليه اتجاهات القيادة الحديثة
w الممارسة العملية لألدوار القائد النموذجي
w االعتماد على نتائج خبرات ودراسات ميدانية من واقع المؤسسات في العالم
w استخدام أساليب نظرية وورشات عمل تطبيقية لتعميق الخبرات
w تفعيل احدث النظريات  العالمية في القيادة

الفئات المستهدفة:
رؤساء ومديرو المؤسسات والمنظمات ووكالؤهم ومساعدوهم ورؤساء األقسام  وجميع المهتمين برفع مستوى أدائهم القيادي

أهم محتويات الدورة:
w مفهوم القيادة واإلدارة
w .فلسفة القيادة واإلدارة وأهدافها وواجباتها ومقوماتها وخصائصها
w . السلوكيات القيادية الرئيسة واألداء اإلبداعي  لنموذج القيادة الناجحة
w .الخصائص والمهارات االستراتيجية  األساسية للقائد المتميز
w .مقومات القائد المتميز الخمسة لسيرجيوفاني
w .األدوار الخمسة للقيادة المتميزة
w .أنماط القيادة الثالثة لسيرجيوفاني
w  ورشات عمل تطبيقية للعديد من الحاالت العملية في القيادة مثل التعامل مع موظف ال يتقن التخطيط, أو ال يتمكن من إدارة فريق عمله, أو ال يتمكن من بناء عالقات اجتماعية

متوازنة مع زمالئه, أو ال يتمكن من صناعة رؤيا استراتيجية لقسمه, والتعامل مع المجتمع المحلي وغيرها من الحاالت.
w  العالقات بناء  ومهارة  والتشجيع,  والتعزيز  التحفيز  ومهارة  اآلخرين,  في  التأثير  ومهارة  االستراتيجية,  والتوجهات  المستقبلية  الرؤية  بناء  مهارة  مثل  القيادة  مهارات  أبرز 

اإلنسانية, ومهارة االتصال والتواصل, ومهارة تقوية الحضور الذهني, ومهارة اتخاذ القرار الصحيح, ومهارة تدريب اآلخرين ورفع مستوياتهم, وغيرها من المهارات.
w استخالص نتائج دراسة القيادة المؤسسية في أكثر من 70 مؤسسة عالمية

ورش العمل التدريبية المساندة للدورة:
w ورشة عمل تطبيقية حول كيفية اكتساب مهارة بناء الرؤيا المستقبلية والتوجهات االستراتيجية للمؤسسة
w ورشة عمل تطبيقية حول كيفية اكتساب مهارة التأثير في اآلخرين
w ورشة عمل تطبيقية حول كيفية اكتساب مهارة التحفيز والتعزيز والتشجيع
w ورشة عمل تطبيقية حول كيفية اكتساب مهارة بناء العالقات اإلنسانية
w ورشة عمل تطبيقية حول كيفية اكتساب مهارة تدريب اآلخرين ورفع مستوياتهم

المحتويات األساسية:
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الممارسات القيادية المتقدمة
والكفاءة اإلدارية ®

المحتويات األساسية:

أساسيات القيادة

w تعريف القيادة
w دور القيادة
w صفات القائد
w مبادئ القيادة
w ”تعريف “السلطة” و “الصالحية” و “المسؤولية
w التحديات التي تواجه القيادة اليوم
w لماذا يفشل القادة؟

تطوير تقاط القوة في القيادة

w القيادة الموقفة
w اعداد خطة عمل
w تحديد توجهك
w ان تكون نموذجًا يحتذى
w حدد نقاط القوة والضعف لديك
w التأثير على وجهات نظر اآلخرين
w التعامل مع الشخصيات المختلفة

استلهام الرؤية المشتركة

w اختر رؤيتك
w ناقش رؤيتك
w تحديد فوائدها لآلخرين
w اعداد رؤية للفريق
w تكييف أسلوب قيادتك ليالئم المواقف المختلفة
w مهارات التفاوض الفعالة
w جعل الموظفين مسؤولين
w تشجيع التنمية لدى اآلخرين
w خلق االحترام المتبادل
w أهمية الثقة
w مشاركة المكافئات

مواقف القيادة

w معالجة مشكالت المواقف
w دورك في تسوية الخالفات بين الموظفين
w التعامل مع الشخصيات الصعبة
w تدريب واستشارة الموظفين

تحسين األداء

w فهم التحفيز
w انشاء شبكة لالتصال القيادي الفعال
w مهارات االستماع الفعال
w التواصل البناء والهدام – مقارنة
w تقديم النقد البنا

ادارة وقتك وأولوياتك ومشاريعك

w التخطيط وترتيب األولويات
w ادارة الوقت
w معيقات ادارة الوقت
w مهارات التفاوض
w مهارات الحزم

التغذية الراجعة المباشرة واالستباقية

w خلق بيئة لغة ايجابية
w تقديم تغذية راجعة ايجابية وسلبية
w استخدام التغذية الراجعة لتعديل سلوك الموزفين
w نصائح العطاء وتلقي التغذية الراجعة

استعمال الذكاء العاطفي

w ما هو الذكاء العاطفي؟
w تطوير العالقات الشخصية مع الزمالء
w لماذا نحتاج للذكاء العاطفي؟
w هل يمكن تعلم الذكاء العتطفي؟
w الذكاء العاطفي في مكان العمل
w صفات مدير الذكاء العاطفي
w فوائد الذكاء العاطفي

مناقشات جماعية حول موضوعات قيادية

w مناقشة حول الفروقات الرئيسية بين القيادة واإلدارة
w مناقشة حول هل القائد يولد أم يصنع
w مناقشة حول أبرز صفات وخصائص القائد
w مناقشة حول أهم المهارات القيادية للقائد الناجح
w مناقشة حول آليات صنع القيادة في الذات ومنهجية العمل على االرتقاء بها



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:

w .لتحجز مكانا بشكل مؤقت اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

w 00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

w 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 :........................)الممارسات القيادية المتقدمة والكفاءة 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.


