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الوحدة األولى :

التحدي المتمثل في أن تصبح قائدًا تحفيزيًا 
فعااًل

مسئوليات القائد �

القيم األساسية للقيادة الفعالة �

الصورة الذاتية اإليجابية تقود إلى النجاح �

اختيار المواقف الشجاعة �

تتطلب القيادة الفعالة الشجاعة �

الوحدة الثانية :

الرؤية واالتصال

أهمية وجود رؤية واضحة �

فهم الحاجة إلى وجود رؤية واضحة �

االلتزام بالرؤية المشتركة �

االتصال – وسيلة حيوية للتواصل البشري �

مكافآت لالتصال الناجح �

مهارات االتصال التي يمكن تعلمها �

التخطيط للرسالة الكاملة �

االتصاالت الشفوية وغير الشفوية �

مهارات اإلنصات للرسالة الكاملة �

مهارة االتصال عبر الكتابة �

مهارة االتصال الفعال عبر المجموعات �

مهارة قوة اإلقناع �

مواصفات القائد اإلتصالي الحقيقي �

الوحدة الثالثة :

كيف تكون قائدًا محفزًا فعااًل

أساليب التحفيز �

فهم السلوك اإلنساني �

عملية التحفيز �

التحفيز يشمل جانبين: شخصي وداخلي �

الدوافع والرغبات االنسانية األساسية �

لتحفيز في القرن الحادي والعشرين �

الوحدة الرابعة :

بناء وقيادة فرق فعالة ومنتجة

ما الذي يصنع فريقًا ناجحًا؟ �

بناء الفريق: توظيف الفائزين �

مفاتيح الحصول على الفرق الفعالة �

الوحدة الخامسة :

تطوير األفراد ألقصى الحدود

إخراج أفضل االمكانات من أعضاء الفريق �

التطوير والنمو الشخصي �

مبادئ التطوير والنمو �

التدريب لتطوير المهارات �

التدريب بالتوجيه لتحقيق النتائج المطلوبة �

عملية التدريب بالتوجيه �

الوحدة السادسة:

التمكين ألعضاء الفريق لتحقيق أفضل النتائج

مصادر السلطة والنفوذ �
االستفادة القصوى من السلطة والنفوذ �
مشاركة السلطة مع أعضاء الفريق �
التفويض للوصول لغاية محددة �
التغلب على المعوقات من خالل التمكين �
التمكين من خالل التفويض �
تكوين مؤسسة القادة �

الوحدة السابعة:

قيادة التغيير واالبداع

التغيير في أي مكان �
التغلب على مقاومة التغيير �
القيادة لتحقيق التغيير �
سيكولوجية التغيير �
استخدام اإلبداع للنجاح �
قيادة اإلبداع في المؤسسة �

الوحدة الثامنة:

قائد المستقبل

نظرة للقيادة نحو المستقبل �
مطالب القيادة لتحقيق النجاح �
مكافآت القيادة �
رحلة القيادة �

جدارات القيادة االستراتيجية في
بناء المنظمات الذكية ®

المقدمة :
فالتمايز في األداء بين قادة المنظمات يخضع للعديد من العوامل المختلفة، والتي من أبرزها مجمل المعارف والمهارات والقدرات المملوكة. فعلم السلوك التنظيمي يهتم 

بدراسة الجدارات القيادية لقيادة المنظمات بشقيها السلعي والخدمي . األمر الذي يتطلب من المنظمات وجود قيادة تتصف بمجموعة من الجدارات وعلى وعي وبصيرة 

إعادة  التمكين والمشاركة والتعلم والتركيز على  بأساليب  لها  التابعة  البشرية  الموارد  بالمنظمة، والقدرة على إطالق طاقات  المحيطة  الثقافية والتكنولوجية  بالمتغيرات 

صياغة هياكل وعمليات المنظمة، بما يساعد فعاًل على تطوير المنظمات في ظل المتغيرات المتسارعة في بيئة المنظمة، وهو ما يعكس مفهوم ومضامين الجدارات القيادية 

االستراتيجية.
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المحتويات األساسية:



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

)جدارات القيادة االستراتيجية في بناء المنظمات الذكية ®( 
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.


