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المقدمة:

إن الحصول على المزيج الصحيح من القيادة الملهمة ومهارات وممارسات اإلدارة الفعالة يمكن أن يكون له تأثير كبير على األداء المؤسسي من حيث التميز واالبداع والنمو وخلق 
وتعزيز الميزة التنافسية، وفي النهاية، تحقيق الميزة التنافسية في عالم األعمال.

سيتناول البرنامج التدريبي "القيادة الملهمة ومهارات وممارسات اإلدارة الفعالة" مفهوم القيادة الملهمة والتفريق بين القيادة التقليدية وتطبيق مهارات القيادة الملهمة ويتناول البرنامج 
أيضا التفريق بين مرتكزات القيادة ومرتكزات اإلدارة وتطبيق مهارات القيادة الملهمة والتحفيزية  في التعامل مع عقل وقلب مرؤوسيه في نفس الوقت وتمييز أنواع القيادات 
المختلفة وكيفية التعامل مع مصادر قوة القائد. وتعريف المشاركبن على أهم وأعظم قيمة في علم القيادة وهي " القيادة الملهمة " والتي يستطيع من خاللها القائد االستحواذ على 
عقول وقلوب من يعمل معهم من خالل مجموعة من المهارات المتقدمة في التواصل والتشجيع واالستماع الوجداني إلخراج أجمل ما لدى الشخص من جوانب جميلة مما ينعكس 

على جودة ومستوى أداء العمل.

أهداف الدورة:

w .تزويد المشاركين بالمهارات و الملكات الالزمة للقيادة الفعالة واإلشراف األمثل
w تنمية مهارات المشاركين بخصوص اكتساب المهارات والملكات الالزمة للقيادة الملهمة والتحفيزية
w تطبيق التقنيات المتقدمة في مجال القيادة والتواصل لتعزيز قيمة األعمال ويصبحوا قادة فعالين
w إرسال رسائل القوية تؤدي إلى العمل بسرعة، والتحكم في المشاعر عند مواجهة المقاومة والصراعات

الفئات المستهدفة:

w المدراء
w المشرفين
w قادة فرق العمل

المقومات المنطقية للقيادة:

w األنماط المختلفة للقيادة واإلشراف

w كيفية اختيار النمط القيادي المناسب

w المشكالت المتعلقة بالقيادة واإلشراف الفعال

w سبل مواجهة مشكالت القيادة واإلشراف الفعال

المهارات و الملكات الالزمة للقيادة:

w المهارات و الملكات الشخصية

w تحقيق االنتماء والرضا الوظيفي

w القدوة والخلق الحسن

w القدرة على الشرح و التفسير

w القدرة على تحمل الصعاب و الجلد و المثابرة

w القدرة على استخدام حلقات الجودة لحل المشكالت

المهارات و الملكات السلوكية:

w تنقيح اآلراء و المشاركة الفعالة
w الجوانب اإلنسانية و أثرها في تحفيز العاملين
w القدرة على فهم اآلخرين
w القدرة على تغيير السلوك و تقويمه
w فن إدارة الوقت

المهارات الفكرية:

w مهارة الذكاء و سرعة البديهة
w مهارة ترتيب األفكار
w مهارة اإلدراك و التحليل السليم لمواقف
w مهارة االتصال و العالقات التبادلية
w مهارة التفكير الخالق و االبتكار
w ملكة استشعار المشكالت المستقبلية و التصدي لها
w ملكة التوفيق بين األحداث



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

)القيادة الملهمة ومهارات وممارسات اإلدارة الفعالة ®( 
التميز القيادي.. القيادة بالرؤية والقدوة والطاقة اإليجابية

التــاريــخ :........................

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.


