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المقدمة:

تّم تطوير برنامج اتقان إدارة األفراد وقيادة الفريق،  للمدراء والمشرفين والقادة والذين 

يرغبون في نيل مركز قيادي في حياتهم المهنية. حيث انه يوفر المعلومات األساسية 

والمهارات المطلوبة للذين لديهم الطموح في قيادة فريق ما وتحقيق أهدافه التنظيمية 

الفعالة أساسية في كل جوانب األعمال  وهي عنصر  القيادة  المحددة. تعتبر مهارات 

ال غنى عنه في نجاح الشركات، هذا البرنامج يتيح التدريب العملي على سيناريوهات 

الحياة الحقيقية لتطوير مهارات القيادة الناجحة. هذا التدريب المهني المكثف والعملي من 

يوروماتيك، سيتمكن المشارك من معرفة مجموعة كاملة من تقنيات القيادة الفعالة التي 

تم اختبارها جيًدا إلدارة األفراد.  وتعلم كيفية بناء فريق ناجح. وعند االنتهاء من الدورة 

، سوف تمتلك الثقة والمعرفة العاطفية فيما يتعلق بكيفية الحصول على أقصى استفادة 

من موظفيك وتكون قائدا تحفز اآلخرين  وتحقق نتائج إدارة فريق رائعة ومستدامة.

أهداف الدورة:

يهدف هذا البرنامج إلى:
التعرف على آليات تطبيق مفاهيم اإلدارة اإلبداعية في بيئة العمل.½	
التي ½	 اإلبداعية  اإلدارة  مهارات  من  مجموعة  امتالك  من  المشاركين  تمكين 

تساعدهم على أداء األعمال بكفاءة وفعالية.
بما ½	 لمنظماتهم  الالزم  المستقبل  تشكيل  أساليب  تبني  على  المشاركين  معاونة 

يحقق التميز والجودة.
تدعيم التفكير والتعرف بفكر حديث إبتكاري إبداعي غير تقليدي.½	
اإلتجاهات الحديثة في إدارة الجودة وتحسين بيئة العمل اإليجابية.½	
التعرف على آليات تحقيق بيئة عمل إيجابية و توظيف كل مقومات التميز.½	
مهارات القيادة اإلستثنائية في تحقيق التميز القيادي½	
و ½	 الضغوط  مع  التعامل  و  واإلنفعالي  العاطفي  الذكاء  مهارات  تعزيز 

الشخصيات الصعبة كمهارات أساسية في تطبيق القيادة اإلستثنائية المتميزة
المشكالت ½	 حل  من  يمكنهم  بما  للمشاركين  والقيادية  اإلدارية  المهارات  تنمية 

وقيادة جماعات العمل.
مهاراتهم ½	 تنمية  مع  العمل  فرق  وبناء  إعداد  المشاركين بطرق ووسائل  تزويد 

في تطوير روح الفريق والتنظيم الذاتي.
تحليل ½	 كيفية  في  والعملية  العلمية  المفاهيم  من  بمجموعة  المشاركين  تزويد 

السلوك اإلنساني والعالقات التبادلية وفهم الطبيعة البشرية
محتوى البرنامج:محتويات البرنامج:

مهنجيات المماراست اإلدارية المعارصة:
	½International Business Dimensions أبعاد بيئة األعمال الدولية
	½Forms of International Businessأنماط األعمال الدولية
التحديات األدارية و القيادية في األعمال الدولية½	
الممارسات العالمية اإلدارية و القيادية في ظل ثقافات الدول المختلفة½	
هل يمكن الفصل ما بين مفهوم العولمة االقتصادية ومفهوم العولمة االدارية؟½	

أاسليب اإلدارة اإلبداعية يف ريادة األعمال و صناعة المستقبل:
آليات اإلدارة الفعالة على فهم وتحليل المتغيرات و صناعة المستقبل.½	
اإلدارة الفعالة المفهوم العملي في خلق اإليجابية و السعادة.½	
خطوات تفعيل تطوير استراتيجيات ثقافة المنظمة حسب النموذج الياباني½	
آليات إعداد بيئة عمل المؤسسات لإلستراتيجيات الذكية½	
التفكير التحليلي اإلبتكاري في ريادة األعمال.½	
مراحل التفكير اإلبتكاري المتقدم في ظل الفكر الريادي½	

مهارات القيادة المتمزية السبيل لإلبداع:
القدرات الالزمة لتأثير القيادة المتميزة½	
آليات القيادة المتميزة.½	
التقنيات الحديثة لقيادة التغير الجذري للتميز اإلداري.½	
مهام القائد اإلبداعي في خلق البيئة التحفيزية½	
القيادة و مهارات الذكاء العاطفي و اإلجتماعي½	
مهارات إتخاذ القرارات و التعامل مع الضغوط و الشخصيات الصعبة½	

القيادة اإلستثنائية و آليات التمكني و التطوير:
المفهوم الحديث لعملية التمكين½	
النماذج المتقدمة للتمكين½	
أهمية التمكين الوظيفي لالفراد والمؤسسات½	
التمكين كإستراتيجية قيادية فعالة½	
متطلبات التمكين الوظيفي الناجح½	

إسرتاتيجيات القيادة اإلستثنائية ومتزي اآلداء:
مفهوم القيادة وأهميتها.½	
الذهنية، ½	 القدرات  الذكاءات،  الفردية،  المعرفية  الموارد  بين  التنسيق  و  القيادة 

المهارات الشخصية
مهارات القيادة الفعالة والقدرة على فهم وتحليل المتغيرات.½	
تطبيق القيادة التشغيلية في رفع األداء وتعزيز الفعالية وخلق المزايا التنافسية.½	
إستراتيجيات القيادة الفعالة ومعايير التميز الفعال.½	
القيادة في البيئة التنافسية المعاصرة½	

تعزيز كفاءة التمزي يف قيادة فرق العمل الفعالة:
القدرات الالزمة لتأثير القيادة المتميزة½	
قيادة العمل الجماعي وتطوير وتحسين القدرة التطويرية½	
استراتيجيات تآزر الفريق حتى يكون الكل أكبر من مجموع األجزاء½	
الصالت اإليجابية والروابط التفعيلية في البيئة العمل التشغيلية.½	
مهارات تحقيق األهداف من خالل العمل الجماعي والدافع المشترك إلنجاز المهام ½	

واألدوار.
القيادة و تحقيق التمكين النفسي لألفراد الفريق½	
دور القائد التشغيلي في حل الصراع وتفعيل نتائج الفريق½	

الدافعية و التحفزي داخل الفرق المستدامة لمستوى آداء متمزي:
تحليل السلوك البشري ألفراد الفريق½	
الدافعية والتحفيز ألداء األعمال½	
مهارات تحقيق األهداف من خالل العمل الجماعي والدافع المشترك إلنجاز المهام ½	

واألدوار
الطبيعة البشرية في التعامل مع اآلخرين وأطراف التعامل½	
الدافعية واإلدراك وأثرهما في تحقيق فعالية الفرق المستدامة½	
التعامل الفعال مع اإلختالفات اإلدراكية بين افراد الفرق الناجحة و المستدامة½	



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.½	 اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

إدارة التدريب : 4571801  4  00971½	 أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة½	 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

)اتقان إدارة األفراد والتميز في قيادة الفريق ®( 
Mastering People Management & Team Leadership

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.


