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المقدمة :
تعد أساليب القيادة من المحاور األساسية والمهمة، التي ترتكز عليه مختلف النشاطات في المنظمات العامة والخاصة على حد سواء، ومن خالل تنامي المنظمات وكبر حجمها، 

وكذلك تشعب أعمالها وتعقدها، كل هذه العوامل أدت إلى ضرورة الحاجة، إلحداث التغيير والتطوير المالئم بالشكل الذي يضمن لها االستمرارية والتميز، وهذه مهمة ال تتحقق 

إال في ظل قيادة إدارية واعية، تمتلك من المهارات القيادية ما يّمكنها من تحريك الجهود وتوجيه الطاقات لتحقيق أفضل مستوى من اإلنجاز، وتحقيق األهداف المرجوة. وعلية فإن 

اتخاذ القرار تعد الوسيلة لتنشط االستجابة التي سبق تشكيلها، وهي في وضع استعداد لدى ظهور موقف يتطلب تلك االستجابة، كذلك فإنه في أقصى حاالت التعقيد يصبح القرار 

وسيلة لتحديد معالم استجابة تلقى قبواًل عامًا، حيث ال استجابة قائمة من قبل، كذلك اكتشاف البدائل وتحديد قواعد االختيار، واختيار الحل األمثل تعتمد كلية على هدف أو مجموعة 

أهداف يمكن تحقيقها، والمعيار الرئيسي لقياس مدى فعالية القرار.

األهداف :
سيتمكن المشاركين من التميز في :

المحتويات  الرئيسية

الوحدة االولى :

األساليب القيادية واإلدارية

مفاهيم األساليب القيادية واإلدارية �

األساليب القيادية واالختيارات المتاحة للمدير �

تحديد األساليب القيادية الشخصية المتبعة �

المهام والوظائف المستحدثة للقيادة في المؤسسات �

أفضل ممارسات الكفاءة في التميـز اإلداري ومهـارات اإلبـداع.	 

إدارة الدور اإلبداعي للقيادة فى التفويض والتمكين واتخاذ القرارات.	 

القدرة على اإلبداع وعلى التأثير في ظروف العمل والتفاعل مع البيئة المحيطة.	 

أحدث الممارسات القيادية في إدارة األداء المؤسسي واالقتصاد المعرفي.	 

 اإلبداع اإلداري داخل منظومة العمل القيادي.	 

الفكر القيادي واالستراتيجي الحديث.	 

مهارات التخطيط المستقبلي و استشراف المستقبل.	 

المهارات القيادية للتخطيط ومتابعة تنفيذ األجندة الوظيفية لفرق العمل.	 

منظومة التميز القيادي وكيفية التعامل المرن فى إدارة المواقف الحرجة.	 

المهارات الدبلوماسية في التعامل مع األخرين .	 

تصميم وتطبيق خطط وسياسات التحول الذكي في بيئة العمل.	 

تطوير وتطبيق أنظمة إدارة االبتكار.	 

آليات وخطوات عملية تحسين األداء وكفاءة الممارسات.	 

مهارات التميزالقيادى واألداء اإلبداعى.	 

ادارة المنظمة لدعم إدارة المؤسسة قياديًا لتشجيع العمل باسلوب الفرق 	 

والجماعات

 تحقيق األداء اإلبداعي وتعزيز القدرة التنافسية.	 

تحقيق مستويات متقدمة في أفضل ممارسات التميز القيادى واألداء اإلبداعي  	 

وفًقا لمنظومات التميُّز العالمية.

صياغة مفهوم التميُّز من قبل المشاركين..	 

التميز على الصعيدين الفردي والمؤسسي للقيادات اإلدارية والتخصصية.	 

خطوات بناء القدرات المؤسسية والخدمات.	 

تحقيق  معايير النجاح من خالل مواهب/قدرات العاملين في المؤسسة.	 
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فعاليات البرنامج ) معتمدة دوليا (

يقدم هذا البرنامج مستشارين وخبراء  )محاضرين( معتمدون من االكاديميات والمؤسسات الدولية. §

يزود كل مشارك بمادة علمية منهجية معتمدة دوليا. §

الطرح النظرى فى البرنامج ال يتجاوز %35 من إجمالى ساعات البرنامج . §

اعتماد طريقة ورش العمل التطبيقية وتشكيل مجاميع النقاش المركزة من قبل المشاركين . §

حزمة تمارين  )نظرية وعملية( التي من شانها ترسيخ أفكار واهداف البرنامج  . §

ملف مرئي لعديد األمثلة والحاالت العملية  تجسد كل مفردات المنهاج التدريبي يتم تحديثها باستمرار §

اعتماد البرنامج التدريبي على مبدأ المناقشات الجماعية التشاركية. §

تقييم األداء النهائي  وفق نموذج أداء معتمد يتضمن تقييم ومالحظات مكتوبة وتوصيات عملية. §

استشارات فنية لجميع المشاركين وتوصيات عملية بعد انتهاء البرنامج التدريبي. §

فريق إداري ينظم سير البرنامج ويلبي متطلباته وخصوصياته بشكل انسيابي . §

الوحدة الثانية :

ابداع التميز القيادي مع فرق العمل

فاعلية ذكاء األعمال وإدارة الجودة الشاملة �

القيادة التنظيمية وبناء مستويات اإلدارة الفاعلة �

اإلحتراف القيادي لتنمية رأس المال البشري �

القيادة الذكية وادارة المواهب واألفكار �

بناء روح الفريق في المبادرة واإلبداع �

الوحدة الثالثة :

ممارسات الكفاءة اإلبداعية وسبل التميز

خطط دعم قادة المستقبل اإلستراتيجيين �

الذكاء التكتيكي وإدارة مخاطر األعمال  �

األوجه المعاصرة للذكاء المنظمي في إدارة أزمات �

اإلبداع في القيادة المتمركزة حول الجماعة �

مشاركة فرق العمل في الخطط ونتائج العمليات �

نظم الذكاء وقلب المفهوم اإلستراتيجي �

الوحدة الرابعه :

أفضل ممارسات كفاءة المنظومة القيادية

نظم المعلومات القيادية في التخطيط اإلداري �

العملية اإلدارية لحل المشكالت واتخاذ القرارا �

مهارات التفكير اإلبداعى لحل مشاكل التنسيق �

أساليب المتابعة الفعالة والدعم اللوجستي �

الذكاء القيادي وبراعة إدارة األزمات �

الوحدة الخامسة :

مهارات التميز اإلستراتيجي وصناعة القرارات

اإلدارة اإلستراتيجية ومتطلبات التحول االستراتيجي �

التفكير االستراتيجي والتخطيط لصناعة القرار �

صياغة الخطط االستراتيجية وبناء السيناريوهات �

الخطط اإلستراتيجية ودعم المنجزات القيادية  �

صناعة  القرار اإلستراتيجية ودعم الموقف التنافسي �



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 :........................)احدث ممارسات القيادة في ادارة االعمال واتخاذ القرارات ®( 

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.


