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مقدمة:
مازال موضوع القيادة يعتبر من أهم المواضيع التي تشغل إهتمام المختصين في علم 
اإلدارة بشكل عام والقيادة بشكل خاص، وهناك الكثير من األبحاث والدراسات التي 
لنقل  واألبحاث  الدراسات  هذه  نتائج  من  لإلستفادة  ومدارسها  القيادة  نظريات  تدرس 
الفترة األخيرة:  الملِفت لالنتباه في  النظرية إلى جانب تطبيقي وعملي. ومن  المعرفة 
 Authentic" نظرية مهمة بدأ يصبح لها انتشار واسع اآلن، وهي نظرية القيادة األصيلة

"leadership

القيادة و اإلدارة الفاعلة هي سر النجاح والتميز: لقد ظهرت نظريات قيادية و إدارية 
هذه  إنتشارًا  األكثر  وهي  اإلدارية،  الشبكة  نظرية  أهمها  من  ولكن  متعددة،  و  كثيرة 
اإليام، حيث ترتكز على بعدين هاميين أولهما "اإلهتمام بالعمل" و ثانيهما "اإلهتمام 
بالعالملين". القيادة واإلدارة الفاعلة تهتمان بإعطاء األولويات، وتشجيع روح التعاون 
و اإلنجاز و التطوير، وتفعيل اإلتصاالت والتأكيد على الرقابة من خالل معايير الجودة 

والتميز.

الوظيفة اإلدارية  التعرف على طبيعة  إلى  الدورة والمعدة من يوروماتيك  تهدف هذه 
والقيادية وأنماط القيادية االصيلة ,كما يهدف إلى التعرف على المفاهيم الحديثة وافضل 
الممارسات  في التخطيط والتنظيم في اإلدارة الحديثة,والتدريب على تطبيق األساليب 
القيادة والتوجيه والتحفيز الخارق للعاملين , وإكساب المشاركين مهارات  الفعالة في 

الحالية,  األعمال  بيئة  بها  تتسم  التي  والتحديات  المستقبل  لمديري  الحديثة  اإلدارة 
الفريق  الجماعي وتدعيم روح  العمل  الفعالة وتدعيم  العمل  بناء فرق  والتدريب على 
الواحد ,والتدريب على مهارة التفكير االبتكاري واإلبداعي في حل المشكالت واتخاذ 
القرارات وخلق بيئة عمل تتسم بالتحدي , والتدريب على مهارة إدارة الوقت والتفويض 
الفعال وإدارة العمل اليومي, باإلضافة إلى االتجاهات الحديثة في جوانب وأبعاد القيادة 

اإلدارية وكيف تمارسها عمليا.

أهداف البرنامج :
بعد إجتياز البرنامج سيكون كل مشارك قادرًا على:

المستدامة  � التطوير والتنمية  لتحقيق  الفاعلة  القيادة االصيلة واإلدارة  أهمية  إدراك 
للمؤسسة.

قرارات صنع  � و  القيادة  في  اإلبداع  الحديثة إلستراتيجيات  المفاهيم  على  التعرف 
المستقبل في ظل التحديات و األزمات.

التزود بطرق ووسائل و آليات اإلدارة الفاعلة في صناعة المستقبل. �
ممارسة خطوات الفكر اإلبداعي في قيادة فرق العمل و تعزيز السعادة واإليجابية  �

في بيئة العمل الفاعلة.
تعزيز مهارات التفكير الناقد مع رفع الحس اإلبداعي داخل فريق العمل الواحد. �
البشرية  � الطبيعة  وفهم  التبادلية  والعالقات  اإلنساني  السلوك  تحليل  بين  الربط 

واالرتقاء بأساليب التعامل والتواصل مع الزمالء والعاملين.

إستراتيجيات اإلبداع في القيادة

القيادة ... و بناء ثقافة التميز لدى الموارد البشرية �
التعرف على الطاقات القيادية وصقلها لصنع المستقبل �
المهارات القيادية المتقدمة والقدرة على فهم وتحليل المتغيرات �
التركيز على المستقبل الذي  يميز القادة عن غيرهم والقدرة على اإلبداع وصياغة  �

المستقبل
نموذج مقارنة اإلنتاجية في القيادة �

تحسين فعالية األداء اإلبداعي واإلبتكاري وتنمية العمل االداري

تعريف الفعالية اإلدارية �
إجراءات و مقومات الفعالية اإلدارية في المنظمات العربية �
مبادئ اإلدارة اإلبداعية واإلبتكارية المتقدمة �
المهارات القيادية و اإلبداعية الالزمة لتحقيق الفعالية الكاملة �
الفعالية والدافعية وتحفيز الطاقات البشرية المتكاملة �

اإلدارة الفعالة السبيل في صناعة المستقبل

مفهوم اإلدارة الفعالة و سبل تطبيقها في بيئة العمل. �
اإلدارة الفعالة و اإليجابية في تحقيق األهداف �
اإلدارة الفعالة و حل المشكالت وإتخاذ القرارات �
آليات اإلدارة الفعالة على فهم وتحليل المتغيرات و صناعة المستقبل �
اإلدارة الفعالة المفهوم العملي في خلق اإليجابية و السعادة �

اإلدارة الفاعلة وآليات تطوير و تميز العمل الجماعي

مهارات القيادي الفعال في فرق العمل �

قيادة المواقف الصعبة بفرق العمل �

دور اإلدارة الفاعلة في تحقيق التمكين النفسي لألفراد الفريق �

اإلدارة الفاعلة في حل الصراع وتفعيل نتائج الفريق �

الخصائص الخمسة لفريق العمل الناجح من خالل فكر اإلدارة الفاعلة �

القيادة و اإلدارة الفاعلة في خلق وتحفيز بيئة عمل فعالة فاعلة

اإلدارة الفاعلة في التخطيط والتنظيم و المتالعة وتقييم األداء �

اإلدارة الفعالة في الرقابة والمتابعة بالتخطيط. �

اإلدارة الفاعلة في التفكير اإلبداعي وخلق بيئة عمل إبتكارية �

اإلدارة اإلبداعية في التوجيه و التحفيز �

اإلدارة الفعالة وسيكولوجية صنع القرار الذكي ومهارات التفكير الحيوي. �



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 :........................)التخطيط وتنظيم اإلدارة وأساليب القيادة األصيلة ®( 

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.


