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مقدمة :
إدارة أي عمل وتنظيمه وتطويره من أهم عوامل النجاح في األعمال المنظمة الناجحة في الوقت الحاضر؛ لمعرفة األسباب وراء نجاح المنظمات أو المؤسسة وتحقيق أهدافها، 
والوقوف لتفهم بعض هذه األسرار، ومعرفة األسباب الحقيقية الختالف األفراد في ردود أفعالهم تجاه المثيرات، والعوامل البيئية المؤثرة في سلوك الموظف وإنتاجيته، والوقوف 
بشكل أكبر وأعمق لمتطلبات البيئة وتأثيراتها على المنظمة، ومنسوبيها وما تقدمه من فرص وما تضعه من قيود، وتوجيه التنافس والنزاعات الداخلية واستثمارها لخدمة أهداف 
التنظيم، وتوجيه القيادة إلى النمط األكثر جاذبية وتأثيًرا على العاملين، ومعرفة أفضل السبل لتوجيه السلوك وتلبية الحاجات، وهذا ما ستقدمة هذه الدورة التدريبية وفق احدث 

الممارسات االحترافية .

أهداف البرنامج:
	w.إكساب المشاركين مهارات القيادة المتميزة والوصول بفريق العمل إلى األداء المتميز

	w.إكتساب المشاركين المهارات القيادية مع فتح الطريق للوصول إلى القيادة اإلبتكارية واإلبداعية

	w.التعرف على سبل تطوير األنماط التقليدية في تحليل المشكالت اإلدارية وصنع القرارات

	w.المساعدة على كيفية توليد األفكار اإلبتكارية لقرارات القائد العصري ذاتيا من خالل فرق العمل

	wالتعرف على معايير تحقيق التميز اإلداري

	w.التعرف على أساليب التفكير اإلبداعي واإلبتكاري وآليات توفير بيئة العمل اإلبداعية

	w.التعرف على المهارات الفرعية التي يشتمل عليها التفكير الناقد مع رفع الحس اإلبداعي

	w.تعريف المشاركين والمشاركات بمكونات الذكاء العاطفي ومتغيراته وأدوات قياسه

	w.تعزيز قدرة المؤسسة على االرتقاء بأدائها من خالل قيادة و إدارة االفراد

	w.تطبيق اآلليات الحديثة في تحسين وتطوير األداء

	w.الكفاءة في التحفيز والتمكين وتطوير أساليب العمل وتعديل إجراءاتها للتميز المستدام

	w.قيادة عملياتالتميز وتحقيق معايير الجودة المعتمدة عالميا

	wتطبيق أحدث الممارسات العملية في األداء اإلداري والمبادرات والرياده في العمل

	w.التعرف على معايير وإدارة اإلبتكار اإلستراتيجي وأساليب قياسه

	w.التمكن من المهارات الالزمة لتشخيص و تحليل المشكالت و إتخاذ القرارات الفعالة في المواقف اإلدارية المختلفة
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مهارات القيادة الفعالة والشخصية القيادية:

	w.القيادة و التركيز على صياغة المستقبل

	wوضع أهداف فعالة وقابلة للتنفيذ وتحقيق نتائج إبداعية

	w.التميز في اتخاذ القرارات و توصيل المهمات لآلخرين بشكل واضح

	w.التفكير المنطقي و التعامل مع الحقائقو المعلومات

	w.تقييم كفاءة األفراد في التوجيه والتحفيز والتفويض لآلخرين

	wمهارات التخفيز و خلق الدافعية

مهنجيات قيادة األفراد يف منظومة العمل:

	wالفكر القيادي الحديث وفقا لمعايير التميز و الجودة

	wمنهجية تميز العمل وقياس وتطوير األداء

	w.تطبيق المعايير و الممارسات الدولية المتطورة في قيادة األفراد

	wقيادة وتعزيز قدرة المؤسسة على االرتقاء بأدائها

	w.قيادة و تطوير القدرات للقيام بمهام العمل بفاعلية و تحقيق األهداف االستراتيجية

	w.قيادة أفضل مستويات التميّز والريادة في العمل

القيادة و صناعة القرارات اإلسرتاتيجية:

	wماهية القرار االستراتيجي؟

	wأهمية و مميزات القرارات االستراتيجية

	wمراحل صنع القرار االستراتيجي

	wالعوامل المؤثرة في هيكلية و صناعة القرارات اإلستراتيجي

	wمداخل صناعة القرارات االستراتيجية وعالقتها باألداء

	wالقيادة و فعالية القرارات اإلستراتيجية

إسرتاتيجيات القيادة وجودة اآلداء:

	wالقيادة و آليات التنسيق بين الذكاءات، القدرات الذهنية، المهارات الشخصية

	w.مهارات القيادة والقدرة على فهم وتحليل المتغيرات

	w.أثر القيادة في رفع األداء وتعزيز الفعالية وخلق المزايا التنافسية

	w.إستراتيجيات القيادة ومعايير التميز الفعال

	w.القيادة اإلبتكارية في البيئة التنافسية المعاصرة

	w.القيادة اإلبتكارية والتنسيق بين الذكاءات الفردية المتعددة لفريق العمل

	wالقيادة اإلبتكارية وعملية إتخاذ القرارات و حل المشكالت

كفاءات التمزي يف قيادة فرق العمل:

	wتعريف الفريق و مراحل تكوينه

	wأهمية العمل ضمن العمل

	wأنواع فرق العمل

	wأساليب قيادة فرق العمل

	wآليات القيادة المتميزة والتميز القيادي واإلداري

	wالقياده ... سيكولوجية صنع القرار الذكي ومهارات التفكير الحيوي للفريق

	wقيادة العمل الجماعي وتطوير وتحسين القدرة التطويرية

القيادة ... وآليات تطوير العمل اجلماعي:

	wمهارات القيادي الفعال في فرق العمل

	wقيادة المواقف الصعبة بفرق العمل

	wدور القيادة التشغيلية في تحقيق التمكين النفسي لألفراد الفريق

	wالقيادة الفعالة وأثرها في مراحل تكوين الفريق األربعة

	wدور القائد في إدارة و حل الصراع وتفعيل نتائج الفريق

	wالخصائص الخمسة لفريق العمل الناجح

	wمهام القائد في حل مشاكل العمل الجماعي

القيادة ... و فعالية إدارة المنظمات:

	w.مراحل صناعة القادة للثقافة التنظيمية

	wدور القيادة في التطوير والتنمية االدارية لتحفيز اداء العاملين

	wالعوامل المساعدة على تنمية وتفعيل الثقافة التنظيمية اإليجابية

	wأنماط القيادة وتأثيرها في فعالية إدارة المنظمات

	wدور القيادة في تطوير الثقافة التنظيمية

	wتقنيات القيادة في زيادة فعالية المؤسسة

ISO 29990 : 2010 Certified

ISO 29990

ISO 9001 : 2015 Certified

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:

Partner

MEMBER



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 

	w00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

	wيوروماتيك 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 :........................)إدارة وتنظيم وتطوير األعمال - مستوى احترافي ®(

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.


