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مقدمة:
ُتشكل القيادة اإلدارية محوًرا مهًما ترتكز عليه مختلف النشاطات في المنظمات العامة 
أعمالها  وتشعب  حجمها  وكبر  المنظمات  تنامي  ظل  وفي  سواء.  حد  على  والخاصة 
وتعقدها أصبحت الحاجة ملحة إلحداث التغيير والتطوير المالئم بالشكل الذي يضمن 
لها االستمرارية والتميز. كما أن القيادة االدارية هي في األساس عملية تأثير و توجيه 
الجماعات من أجل تحقيق أهداف وغايات معينة  و تنظيم و تنسيق جهود األفراد أو 
فردية كانت أو جماعية، ان القيادة اإلدارية تمتد جذورها إلى الوقت الذي بدا فيه التفاعل 
االجتماعي وتوزيع العمل بين األفراد والجماعات في تنظيمات ونظم اجتماعية متعددة، 
و من ثم فإن القائد اإلداري يشكل اهتماما رئيسيًا للباحثين و المفكرين، الذين حاولوا من 
خالل دراساتهم وأبحاثهم  تحليل سلوك القائد و اتجاهاته من جميع جوانبه، مما وفر لنا 
قدر ال يستهان به من النظريات العلمية، والدراسات الميدانية التي أثرت على أساليب 
القيادة و التوجيه، و حددت مفاهيمه و إفتراضاته في عالقته بمرؤوسيه، إستراتجيته 
في التعامل معهم. إن هذا البرنامج تم إعداده لكل من يرغب في تعزيز قدراته القيادية 

باستخدام األدوات الحديثة في مهارات التوجيه و القيادة.

أهداف البرنامج:
w التعرف على المغهوم العلمي واألسس النظرية والعملية لعملية التوجيه
w دراسة مناهج وإستراتيجيات التوجيه من خالل التطبيقات العلمية والعملية الحديثة
w  فهم القواعد األساسية التي تقوم عليها النظريات اإلرشادية والسلوكية ونظرية الذات

وأساليب تطبيقها في المواقف اإلدارية
w دراسة وتحليل الرؤى الحديثة لنظريات التوجيه
w التعرف على طرق وأساليب التوجيه الحديثة و دورها في تحقيق الرؤى اإلستراتيجية
w تطبيق مهارات القيادة المتميزة والوصول بفريق العمل إلى األداء المتميز
w ممارسة المهارات القيادية مع فتح الطريق للوصول إلى القيادة اإلبتكارية واإلبداعية
w توليد األفكار اإلبتكارية لقرارات القائد العصري ذاتيا من خالل فرق العمل
w تنمية أفكار القادة في وترجمة األفكار المبتكرة إلى خطط عمل
w  تشغيلية خطط  الى  االستراتيجي  التخطيط  تحويل  لعملية  الحديثة  االستراتيجيات 

دائمة أو مؤقتة
w  التفكير مهارات  تنمية  على  المؤسسات  قادة  تساعد  التى  اآلليات  على  التعرف 

اإلستراتيجي

األدوات المعاصرة في عمليات التوجيه
w مفهوم التوجيه
w أهداف التوجيه

تحقيق الذات «
تحقيق التوافق «
تحقيق الصحة النفسية «
w مناهج وإستراتيجيات التوجيه

المنهج التنموي «
المنهج الوقائي «
المنهج العالجي «

األسس العامة الحديثة في عملية التوجيه
w أسس ومسلمات التوجيه واإلرشاد

المسلمات والمبادئ «
أسس اإلرشاد النفسي «
األسس النفسية والتربوية للتوجيه واإلرشاد «
األسس اإلجتماعية للتوجيه واإلرشاد «
األسس العصبية والفسيولوجيه للتوجيه واإلرشاد «
w )التطبيقات والفوائد وتحديات التوجيه )حالة عملية
w )كيف يتم االستفادة من التوجيه في بيئة العمل؟ )ورشة عمل
w  الحواجز التشغيلية والتنظيمية لعمليات التوجيه واإلرشاد )إستقصاء تحديد الحواجز

التشغيلية(
w )مفاهيم خاطئة في ممارسة التوجيه واإلرشاد )حالة عملية
w  )DISC( منهجية التوجيه ألنماط السلوك المختلفة

الدبلوماسية القيادية والثقة بالذات
w "المفاهيم األساسية لـ "إدارة االنتباه و الثقة بالذات
w إدارة اإلنتباه و اإلنتقال من العمل السطحي إلى العمل العميق

w مؤشرات إدارة اإلنتباه وتأثيرها في رؤية و إدارة المستقبل
w أدوات إدارة اإلنتباه الفعالة
w الطرق الذكية للتغلب على انعدام الثقة بالذات
w الخطوات السبعة التي تساعد في تنمية الثقة بالذات
w القيادة والخطوات الخمسة في إتقان إدارة الذات

القيادة الفعالة وآليات تطوير و تميز العمل الجماعي
w مهارات القيادي الفعال في فرق العمل
w قيادة المواقف الصعبة بفرق العمل
w دور القيادة الفاعلة في تحقيق التمكين النفسي لألفراد الفريق
w القيادة الفاعلة في حل النزاعات وتفعيل نتائج الفريق
w الخصائص الخمسة لفريق العمل الناجح من خالل فكر القيادة الفاعلة

القيادة و اإلحترافية في خلق وتحفيز بيئة عمل فعالة فاعلة
w القيادة في التخطيط والتنظيم و المتالعة وتقييم األداء
w .القيادة في الرقابة والمتابعة بالتخطيط
w القيادة في التفكير اإلبداعي وخلق بيئة عمل إبتكارية
w القيادة في التوجيه و التحفيز
w القيادة وسيكولوجية صنع القرار الذكي ومهارات التفكير الحيوي

األدوات الحديثة في القيادة و آليات التمكين و التطوير
w المفهوم الحديث لعملية التمكين
w النماذج المتقدمة للتمكين
w أهمية التمكين الوظيفي لالفراد والمؤسسات
w التمكين كإستراتيجية قيادية فعالة
w متطلبات التمكين الوظيفي الناجح
w التحديات المؤثرة على نجاح التمكين الوظيفي



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 :........................)األدوات وأفضل الممارسات العالمية في عمليات التوجيه والقيادة ®( 

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.


