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المقدمة:
تعتمد الميزة التنافسية ألي منظمة على قيادتها. عندما تفهم قيادة المؤسسة بالكامل الدور الذي تلعبه في دفع األداء إلى األمام، يمكنها أن تخلق النتائج التي تدفع المنظمة إلى ما بعد 
المنافسة. القيادة المتميزة هي تجربة رفيعة المستوى، مصممة إلعطاء ميزة استراتيجية حقيقية للقيادة. ويشمل ذلك التقييم، والتدريب التنفيذي، وتجربة شخصية قوية، وتدريب 
مستمر لجيل نظير، لخلق تغيير مستدام في القدرات القيادية. في هذه الدورة التدريبية ، سنستكشف العديد من هذه المكونات، مما يوفر رؤية ال مثيل لها لزيادة قدرات القيادة إلى 

أقصى حد.

الهدف العام للبرنامج:
تأهيل المدراء من اإلدارة الوسطى والعليا في الهيئات والشركات، واألجهزة الحكومية في كل القطاعات واكتساب المهارات اإلدارية الحديثة والمتقدمة لالرتقاء بمستويات األداء 

في شتى قطاعات األعمال المختلفة، وفق األسس العلمية والبحثية مع التأكيد على الجوانب المهنية والعملية والتطبيقية في تنفيذ البرنامج.

واالرتقاء بالقيم والمعارف والمهارات  اإلدارية والقيادية،و الفكرية والوجدانية، وتعزيز القدرة على التأثير في اآلخرين وقيادتهم، وتحفيزهم، وإيجاد التغيير اإليجابي في الذات 
والمنظمة بإتباع فلسفة ومنهجية مميزة. وسيتمكن المشاركين من التميز واالبداع في : إدارة الوقت ، وإدارة التغيير ، وإدارة األزمات ، وإدارة الضغوط ، وإدارة األفراد ،  اإلدارة 

v§v.وغير ذلك من جزئيات العملية اإلدارية  والقيادية الشاملة المتكاملة MBO باألهداف

ما يميز البرنامج:
w .منهج علمي يشتمل على المحاور العالمية في إدارة وتطوير االعمال
w .منهج موجه إلعداد القادة الحاليين وصناعة قادة المستقبل
w .يعتمد المنهج التدريبي على التكامل البنائي في المعلومة والمهارة واالتجاه السلوكي
w .يحتوي البرنامج على العديد من األنشطة والفعاليات ذات الكفاءة المرتفعة لصقل الخبرات
w Leadership Situations .يشتمل على مواقف قيادية مختلفة
w Case Studies يتضمن دراسة حاالت
w .يعتمد على التقييم المستمر مع التحدي الفكري واستمرارية الدعم
w Team Learning . يعتمد على العمل الجماعي لتعزيز المهارات القيادية
w Presentation Skills. يشتمل البرنامج على مهارات فن اإللقاء والعرض
w  .يشتمل البرنامج افضل الممارسات اإلدارية  والقيادية لبناء الفكر القيادي والمتعلقة بأخر الدراسات والبحوث
w .يشتمل البرنامج على اصدارات سمعية وبصرية بمجال القيادة واإلدارة
w .يتميز البرنامج بالتفاعل وتنمية مهارات المبادرات القيادية وصقلها لتكوين مشاريع كبيرة ومهمة
w  Leadership Assessments يحتوي البرنامج على عدد من المقاييس القيادية
w  تمكين قادة المستقبل من ممارسة المنهجيات والعلوم القيادية بشكل فعلي من خالل فهم الجوانب العلمية، والعملية لعلوم القيادة، واالرتقاء بالقيم والمعارف والمهارات القيادية،و

الفكرية والوجدانية، وتعزيز القدرة على التأثير في اآلخرين وقيادتهم، وتحفيزهم، وإيجاد التغيير اإليجابي في الذات والمنظمة بإتباع فلسفة ومنهجية مميزة. وسيتمكن المشاركين 
من التميز واالبداع في : إدارة الوقت ، وادارة التغيير ، وإدارة األزمات ، وإدارة الضغوط ، وإدارة األفراد ،  اإلدارة باألهداف MBO وغير ذلك من جزئيات العملية اإلدارية  

والقيادية الشاملة المتكاملة.

االستفادة المتوقعة:
w :يتوقع في نهاية البرنامج أن يكون المشاركين متمكنين وعلى قدرة عالية من
w .فهم نظريات ومفاهيم ومهارات القيادة  واإلدارة الفاعلة، واالستمرار في معرفة مصادر التطوير والتفكير
w .فهم العمل المؤسسي ومتطلباته، وطرق معالجة المشكالت وخلق المبادرات
w .الثقة بالنفس من الداخل وتكوين الثقة باآلخرين وقيادتهم
w .القدرة على التأثير وتحريك الناس نحو أهداف مرسومة مخطط لها تخدم المنظمة
w .ارتفاع األداء الشخصي واستثمار أفضل ما يمكن من القدرات الفطرية والمهارات المكتسبة لدى المشاركين
w .اإللمام بطرق وأدوات التطوير اإلداري والقيادي مما يخول المشاركين بالقيام بمشروعات على أسس منهجية وعلمية
w .التمكن من تحقيق األهداف الشخصية والمؤسسية دون تعارض بالتزام أخالقيات المهنة
w .بناء قادة الفكر المعرفي والقدرة على الحوار الفكري والمؤسسي المقنع لبناء رؤى ومشروعات مستقبلية
w قيادة  الفريق المرن والفرق العالية األداء وتحقيق ات التميز العالمية
w . التميز في التفكير وتطبيق الممارسات اإلدارية المتقدمة في تحسين أداء النظم والموارد داخل المؤسسة
w . تحقيق المهارات المختلفة للتميز اإلداري و التعامل مع متغيرات العمل 
w .التميز القيادي في إعادة توجيه أداء الموظفين للتميز ولضمان تحقيق النجاح المستدام للمؤسسة
w . التميز القيادي تحت  ديناميكية االزمات و الضغوط
w .التمكن من التجاوب بكفاءة وفاعلية مع متطلبات المناصب القيادية والتوازن في الحياة
w .التمكن من العمل كميسر لألفكار وحسن تنمية وقيادة التابعين



          المحتويات الرئيسية:

الوحدة األولى :

الشخصية القيادية

على  الشخصية  أثر  وشرح  الذات  فهم  مع  القيادية  الشخصّية  وأسرار  خفايا  اكتشاف 

اإلدارة والقيادة، مع عمل تطبيقات لقياس التوافق بين التقييم القيادي والشخصية القيادية. 

كما يتم تطبيق القياسات القيادية لكل مشارك وتسليمه تقريره القيادي الخاص به لغرض 

الوعي القيادي.

 الوحدة الثانية :
نموذج إعداد القادة

عرض أحدث نموذج إلعداد القادة، والذي يتعلق بالطرق والمنهجيات الكفيلة بإعداد قادة 

للمستقبل، يتكون النموذج من عدد من الخطوات المتسلسلة التي من شأنها أن توجد جيل 

قيادي قادر على قيادة المستقبل. يتم شرح هذا النموذج من خالل ورش عمل ودراسة 

حاالت وعمل فرق.

الوحدة الثالثة :

قيادة الوقت للقياديين

ليست بإدارة الوقت المعتادة وإنما تقديم مفهوم جديد لقيادة الوقت للقياديين يتضمن أهم 

أبعاد الحياة وطرق التوازن ومعرفة االتجاه وتوضيح أثر الضغوط على القياديين.

الوحدة الرابعه :

مفهوم القيادة

التعرف على مفهوم القائد والمدير والقدوة ودور القائد في العمل المؤسسي والتعرف 

يتم  فعليًا كما  المشاركون  به  يقوم  القيادية من خالل استبيان علمي  العناصر  على أهم 

القيادية  المفاتيح  القيادية ومجال تطبيقها في المنظمة ومعرفة  النظريات  عرض أشهر 

الرئيسية.

الوحدة الخامسة :

العمل الجماعي

تقديم مفهوم العمل الجماعي المتميز والمحاور والقواعد األساسية لبيئة متعاونة ومنتجة 

حيث يتم اكتشاف النماذج الذهنية المسيطرة على التفكير وعالقتها بطبيعة العمل داخل 

أن  شأنها  من  التي  المهارات  من  المشاركين  تمكين  على  المحور  هذا  يعمل  المنظمة. 

تجعل منهم فريق متكامل ومتفاهم.

الوحدة السادسة : 

مهارات اإللقاء والعروض

الرهبة  إزالة  على  والعمل  مؤثرة،  جماهيرية  عروض  تقديم  من  المشاركين  تمكين 

بمختلف  اإللمام  من  المشاركين  يمكن  كما  الجمهور،  أمام  الوقوف  من  والمخاوف 

المهارات للتأثير على الجمهور باستخدام أدوات اإللقاء االحترافية.

الوحدة السابعة :

التحفيز والتأثير واإلقناع

تقديم أداة القائد الرئيسية وهي التحفيز والتأثير واإلقناع لجعل التابعين ينّفذون أهداف 
المنظمة برغبة واقتناع منهم حيث يتعرض إلى فهم اختالف الدوافع السلوكية ومفاتيح 

التأثير على اآلخرين ومعرفة الحاجات اإلنسانية العليا لتحقيق أكبر فاعلية للقيادة.

الوحدة الثامنة :

الذكاء الوجداني للقادة

يعد مفهوم الذكاء الوجداني مفهومًا محدثًا، جذب انتباه كثير من الباحثين، ويأتي دور 
القرارات، حيث  اتخاذ  وتأثيره على  المختلفة  الحياة  تقييم مواقف  في  الوجداني  الذكاء 
يتم  كما  التباعهم.  قيادتهم  في  القادة  ومنهجيات  طرق  على  العاطفية  االنفعاالت  تؤثر 
التطرق في هذا الجانب إلى ثالثة أقسام رئيسية للعقل ودورها في القيادة وهي المجال 

العقلي المعرفي والمجال العاطفي االنفعالي والمجال الدافعي.

الوحدة التاسعة :

التغيير وثقافة المنظمة

الجوهرية أال  القـائد  القيم وفهم مسؤولية  نمـوذج  باستخدام  العمـل  لبيئة  تقييم  يتم عمل 
وهي قيادة التغيير وخاصة تغيير ثقافة المنظمة، مع التطرق إلى طرق تكوين مصفوفة 
القيم وتكوين ثقافة المنظمة وأسباب مقاومتها وطرق التعامل معها والتوصل إلى بيئة 

حاضنة ودافعة لألداء.

الوحدة العاشرة : 

منهجية التفويض القيادي

تقديم نمـوذج للتفويض الفّعال للقـادة وشرح أهمية هذه األداة بتطويـر المنظمة واالرتقاء 
بالعمل، مع بحث نماذج التفويض الرئيسية ومزاياها والتعرف على ما يمكن تفويضه 
من عدمه، واإللمام بطرق وإجراءات التفويض الفعال وأثره على العمل. والتطرق إلى 

مفهوم ونظريات طرق اتخاذ وصنع القرارات القيادية.

الوحدة الحادية عشر :

منهجية بناء نظام التفكير القيادي

اكتشاف العوائق العقلية الطبيعية والنفسية والمادية للتقّدم والتطّور والتغيير وممارسة 
طرق التفكير بنظام قيادي حديث، حيث يتم اإللمام بفهم عالقات األشياء والتعرف على 
أنواع التغذية الرجعية، كما يمكن المشاركين من أهم موضوع وهو كيفية التعرف على 

النظام وتغييره داخل المنظمة.

الوحدة الثانية عشر :

منهجية التفكير االستراتيجي الحديث

المستقبل  التفكير اإلستراتيجي واستشراف  القادة من اإللمام بمفهوم  المشاركين  تمكين 
الحديثة  والمدرسة  القديمة  المدرسة  مفهوم  على  التعرف  وكذلك  ونماذجه،  وعناصرة 
للتخطيط اإلستراتيجي وأهميتها للعمل المؤسسي وطرق استنباط الرؤية وكتابة رسالة 

وأهداف المنظمة، والتعرف على مفهوم القيم المؤسسية وبلورة اإلستراتيجية.



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

 )Senior Leadership Development التــاريــخ :........................)تطوير القيادات العليا

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 5400 دوالر أمريكي للشخص الواحد

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.


