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المقدمة:
يهدف البرنامج التدريبي اسس وممارسات  اإلدارة الذكية  والقيادة الفعالة  إلى تزويد المشاركين بالمعرفة وتعزيز المهارات المتصلة بمفاهيم اإلدارة الذكية والقيادة اإلبداعية و 

إكساب الخبرات والمهارات من خالل ورش العمل والتطبيق الفعلي من خالل تسليط الضوء على أهم النظريات العلمية الخاصة بالقيادة واإلدارة الذكية الحديثة  . وفق أحدث 

الممارسات والمنهجيات العالمية.

أهداف البىنامج:
تتلخص أهداف الربناجم التدرييب يف ما ييل:

تعزيز المهارات والقدرات في القيادة واإلدارة�	

تمكين القادة بالمهارات اإلدارية والقيادية من اجل تحفيز األخرين على التغيير  اإليجابي في األداء.�	

التعرف على أفضل الممارسات العالمية في في اإلدارة والقيادة�	

 تطبيقات ومفاهيم الجودة والتميز المؤسساتي�	

كيفية بناء شبكة عالقات متميزة وتمكين التواصل اإليجابي بين القيادات الوسطى والعليا�	

تحقيق إبداع الذكاء العاطفي والقيادة الموقفية�	

كيفية رصد ظروف التغيير والتقدم والقوة في الفريق�	

تطبيق ممارسات القيادة في تحديد األولويات وبناء الخطة االستراتيجية�	

التعرف علي دور القائد في اتخاذ القرارات االستراتيجية�	

إدارة تحدي التغييرات والتعامل مع الصراعات�	

الفءات المستهدفة:
المدراء ورؤساء األقسام والفروع والمشرفين ومن يرغبون في تطوير مهاراتهم ورفع كفاءاتهم في أحدث الممارسات اإلدارة الذكية والقيادة الفعالة.

المحتويات األساسية:
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أفضل مماراست اإلدارة الذكية  يف األعمال الناجحة:

الممارسات العالمية الحديثة في فنون اإلدارة�	
اإلتجاهات الحديثة في التطوير اإلداري�	
المفهوم التقني الحديث لمصطلح "اإلدارة المتميزة"�	
شروط بيئة العمل ومظاهر العالقات الداخلية والخارجية�	
مراحل وخطوات اإلدارة االستراتيجية وفق نماذج التميز�	
دور اإلدارة في مجال التميز المؤسسي�	
مرونة اإلدارة وقدرتها على التغيير بفاعلية�	
بناء وتعزيز ثقافة التميز لدى الموارد البشرية بجميع مستوياتها�	
إدارة المعلومات والمعرفة لدعم اتخاذ القرارات بصورة فعالة وبناء �	

قدرات المنظمة

أفضل مماراست ومهارات اإلدارة اإلرشافية التنفيذية:

السمات واإلستراتيجيات اإلدارية واإلشرافية العالمية وسمات كل منها.�	
المفاهيم األساسية لنظم اإلستراتيجيات اإلدارية المعاصرة .. والتي تشمل�	
إدارة الجودة الشاملة�	
معايرة العمليات.�	
إعادة بناء العمليات.�	
اإلدارة باألهداف�	
التميز الوظيفي و التمكين اإلداري�	
إدارة المعرفة�	
المهارات اإلدارية لتحقيق اإلتصال الفعال.�	
الجدارات التنفيذية والتخطيط المرن.�	
اإلدارة اإلشرافية الفعالة لجماعات العمل وتوجيه وتنمية األفراد.�	
تحقيق أفضل ممارسات اإلشراف التنفيذي�	

التطبيق الفعال ألفضل المماراست يف جمال القيادة واإلسرتاتيجية:

تحفيز اآلخرين على التغيير اإليجابي في اآلداء.�	
التفكير اإلستراتيجي والقدرة على التحليل و اإلتصال ومهارات اإلستماع�	
التطبيق الفعال ألفضل الممارسات في مجال القيادة واإلستراتيجية �	

واإلدارة
ممارسات اإلبداع في تنفيذ الرؤية اإلستراتيجية و تطوير العمليات وبناء �	

عالقات إيجابية.
الجدارة واإلبداع  في اإلدارة والقيادة.�	
تحديد أولويات المهام و إدارة الغموض.�	
التعرف على دور القائد في إتخاذ القرارات اإلستراتيجية.�	
إدارة تحدي التغييرات والتعامل مع الصراعات�	

تطبيق مفاهيم اجلودة والتمزي المؤسيس:

التطور التاريخي إلدارة الجودة الشاملة�	
متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة�	
مراحل تطبيق إدارة الجودة الشاملة�	
	�ISO 9000 إدارة الجودة الشاملة ونظام
الخطوات الفعلية للتطوير اإلداري ألجل تطبيق الجودة الشاملة�	
مناهج وإستراتيجيات البرامج المنافسة العالمية لتطبيق الجودة�	
خطوات تهيئة الثقافة التنظيمية الداعمة لتطبيق فكر الجودة الشاملة�	
إدارة الجودة الشاملة وعالقتها بتفعيل الكفاءة اإلدارية�	
تعزيز تطبيقات ومفاهيم الجودة والتميز المؤسسي كأفضل الممارسات �	

اإلدارية
الكفاءة التنظيمية لصياغة الخطط الذكية.�	
آليات إدارة العوامل البشرية أثناء عملية التنفيذ والتغيير داخل المنظمة.�	
التقنيات الحديثة في بناء نموذج ANPRO للتحليل والتوقع�	

المماراست العالمية يف كفاءات وجدارات القيادة اإلبداعية الفعالة:

مفهوم القيادة  الفعالة�	
قوانين القيادة اإلبداعية الفعالة وأهم  نظريات القيادة الحديثة�	
ممارسات القيادة االفعالة في تبسيط وتحديد األولويات و بناء األفكار �	

والخطط
الكفاءة القيادية في التعامل مع اإلختالفات في بيئة العمل�	
تطوير مهارات اإلبداع في القيادة واإلدارة�	
دور القيادة االفعالة  في تطوير العمل، حفز الهمم، وتحقيق النتائج�	
التمكن والتزود بأفضل الممارسات العالمية في كفاءات القيادة والتطوير �	

العملي والمهني لهم وفق مناصبهم
تعزيز القادة بالمهارات القيادية من أجل تحفيز اآلخرين على التغيير �	

اإليجابي في اآلداء.
تحقيق إبداع الذكاء العاطفي والمهارات اإلجتماعية�	



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 :........................)أسس وممارسات اإلدارة الذكية والقيادة الفاعلة ®( 

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.


