
األدوات والممارسات االستراتيجية للقيادة الفعالة ®
المهارات اإلدارية للقيادة األكثر تميزا

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

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام

® This programme is registered under EuroMaTech and is copyright© protected. Any usage or reproduction 

of the contents in any medium or format will result in we pursuing legal action against the user.



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

األدوات والممارسات االستراتيجية للقيادة الفعالة ®

مقدمة :
من أجل تحقيق النجاح، عليك أن تتقن المهارات القيادية، فالقيادة ليست منصباً، بل هي مجموعة من السلوكيات التي تكتسبها والتي تساهم في إلهام اآلخرين لبذل أفضل ما لديهم. 
ونحن اآلن أمام معادلة جديدة يطرحها عصرنا الحالي أو عصر ثورة المعلومات . الفعالية تخص الموظفين والمرؤوسين ، أما إدارة وقيادة المنظمات فإنها تتطلب ما هو أكثر من 

الفعالية ، فهي تتطلب مستوى من البراعة والسمو لقيادة االخرين والريادة اإلبداعية ، والتي بدورها تتطلب توافر قدرات ذهنية ابتكارية وابداعية وسمات وجدانية.

إن اإلدارة في عصر المعلومات والمعرفة انتقلت من إدارة أيدى وأجسام الموظفين والعاملين ، الى إدارة عقولهم وقلوبهم ، لذلك أصبحت القيادة رباعية األبعاد بعد أن كانت في 
شكلها الثنائي القديم ، وهذا يحتم على مدير هذا العصر أن يمتلك القدرات الذهنية والوجدانية مما يمكنه من التعامل مع عقل ، وجسد ، وقلب ، وضمير اآلخرين . ان الطريقة 
الوحيدة لمواصلة البقاء في منافسة العصر التي لن تنتهي أبدا في ظل خطى التقدم السريعة في مجال التكنولوجيا  هي أن تصبح قائدا أفضل ، ومحفزاً أفضل للتميز والتفوق في بيئة 
العمل . تقدم يوروماتيك هذا البرنامج التدريبي حول القيادة واإلدارة المتميزة وبناء استراتيجيات المستقبل من خالل التعرف على المهارات األساسية ضمن هذا اإلطار وربطها 

بقيم التميز واالحترافية وفق المفهوم الحديث المستند على المعايير المتقدمة.

الهدف التدريبي العام:
تهدف هذه الدورة التدريبية إلى إعداد وتأهيل قيادات الصف األول والثاني لمستوى التميز في اإلدارة  والقيادة بحيث يصبحوا قادرين على إحداث التغيير المطلوب وقيادة منظماتهم 

لتحقيق الرؤية المنشودة مركزين على تغيير القناعات المقيدة، وتطوير المهارات القيادية وإحداث تطوير في مستوى العقلية القيادية في المنظمة ككل.

اهداف الدورة :
تطبيق أفضل الممارسات القيادية االبتكارية في المؤسسات الحكومية والخاصة½	
تطبيق أفضل الممارسات القيادية اإلقليمية و العالمية½	
تعريف المشاركين بكيفية قياس مدى توافر األبعاد األربعة للقيادة لديهم ؟ البعد العقلى ، البعد الجسدى ، البعد العاطفى½	
التدريب على مهارة القيادة االبتكارهة واالبداع وخلق بيئة عمل تتسم بالتحدى½	
تحقيق الصفات الفكرية اإلبداعية لممارسة الدور القيادي½	
تسخير أدوات ومعاييرالتميز لبناء منظومة األداء اإلبداعي  لفرق ومجموعات العمل½	
تطبيق أفضل الممارسات القيادية في تشجيع روح المنافسة والتعاون  في بيئة العمل½	
تحديد وتحليل العوامل التي تؤثر في أداء األخرين ومدى رضاهم ودافعيتهم للعمل½	
تحسين وتعزيز القدرات اإلبداعية  لتتناسب مع متطلبات بيئة العمل المثالية½	
تحفيز األخرين على اإلبداع طرح األفكار الجديدة½	
تعزيز مهارات التواصل واالتصال والعمل الجماعي½	
اإلرتقاء باألداء المؤسسي والمساهمة في دعم األداء للتميز واالبداع½	
وضع الخطط المستقبلية ألعمال مؤسساتهم، ورسم االتجاهات الصحيحة لتحقيق أهداف هذه الخطط½	
كفاءة القيادة االبتكارية في تحقيق النجاح واالستمرارية اإلبداعية في بيئات العمل المتغيرة½	

مخرجات   البرنامج :  
تحسين أداء ومهارات القيادة اإلبتكارية بما يحقق األهداف½	
تمكين القادة من كفاياتهم اإلدارية وفعاليتهم في فهم وإدارة المؤسسات الحديثة½	
التمتع بفكر قيادي قائم على االبداع واالبتكار½	
قيادات قادرة على التكييف مع التغيير ومع االزمات وصناعة قرارات افضل½	
قيادات قادرة على تعزيزالعمل بروح الفريق لتحقيق األهداف االستراتيجية ½	
تمكين القادة من االستراتيجيات العلمية والعملية الحديثة للممارسات القيادية المتقدمة ومتطلباتها½	
تعزيز الفكر القيادي اإلبداعي والتحليلي وتعميق المفاهيم االجتماعية من خالل التطبيقات العملية البناءة½	
تطبيق مفاهيم المسؤولية االجتماعية التي تؤدي إلى أفضل الممارسات المؤسسية½	
تطوير مهارات صنع القرار في مختلف القضايا االجتماعية واألخالقية½	
مناقشة األدوات العملية لقياس واقع تطبيق معايير التميز القيادي واالبداع اإلداري في المؤسسات½	

الفئات المستهدفة :
المدراء العامون و مدراء اإلدارات و رؤساء األقسام و رؤساء الوحدات بالمؤسسات و الشركات ، أو من ينوب عنهم ، إضافة إلى من يرغب في تطوير نفسه.
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محتويات البرنامج:محتويات البرنامج:

اإلدارة المتقدمة والقيادة الفعالة:
مهارات مشتركة بين اإلدارة والقيادة.½	
األبعاد الثالثة األساسية الحديثة لإلداري الناجح.½	
ماهي أعمال المدير؟ ½	
فيما يختلف القائد عن المدير؟½	
اإلبتكار واإلبداع ما بين المدير والقائد )ورش عمل(½	
وظائف اإلدارة الخمسه بين المدير والقائد )مناقشة تشاركية(½	

أفضل المماراست القيادية االبتكارية يف المؤساست احلكومية 
واخلاصة:

تطبيق أفضل الممارسات القيادية اإلقليمية و العالمية.½	
تحقيق الصفات الفكرية اإلبداعية لممارسة الدور القيادي.½	
تسخير أدوات ومعايير التميز لبناء منظومة األداء اإلبداعي لفرق ½	

ومجموعات العمل.
تطبيق أفضل الممارسات القيادية في تشجيع روح المنافسة والتعاون  في ½	

بيئة العمل.
القدرة على نقل المعلومات لآلخرين والتحاور معهم وإقناعهم باألفكار ½	

واألهداف أو الخطط.
تمكين القادة من االستراتيجيات العلمية والعملية الحديثة للممارسات ½	

القيادية المتقدمة ومتطلباتها. 
تحديد وتحليل العوامل التي تؤثر في أداء األخرين ومدى رضاهم ½	

ودافعيتهم للعمل )مناقشة تشاركية(

مهارات القيادة والشخصية القيادية:
التركيز على المستقبل الذي  يميز القادة عن غيرهم والقدرة على اإلبداع ½	

وصياغة المستقبل.
وضع أهداف فعالة وقابلة للتنفيذ وتحقيق نتائج إبداعية½	
التميز في اتخاذ  القرارات و توصيل المهمات لآلخرين بشكل واضح.½	
القدرة على التفكير الواقعي الذي يقوم على أساس من المعرفة العملية ½	

التي تتقصي الحقائق  وتدرك األسباب والمسببات لكل عمل األسباب . 
التقييم الجيد لألفراد والكفاءة في التوجيه والتحفيز والتفويض  لآلخرين ½	

)ورش عمل(
بناء الثقة والتفاهم عبر المناطق الزمنية في الفرق متعددة الوظائف½	

تعزيز كفاءة التمزي يف القيادة والعمل اجلماعي:
القدرات الالزمة لتأثير القيادة المتميزة½	
آليات القيادة المتميزة والتميز القيادي واإلداري½	
التقنيات الحديثة لقيادة التغير الجذري للتميز اإلداري.½	
مهام القائد اإلبداعي في البيئة للتغيير الجذري½	
كيفية ترجمة األفكار المبتكرة إلى خطط وبرامج عمل.½	
القياده ... سيكولوجية صنع القرار الذكي ومهارات التفكير الحيوي½	
قيادة العمل الجماعي وتطوير وتحسين القدرة التطويرية )ورش عمل(½	
تعزيز مهارات التواصل واالتصال والعمل الجماعي )مناقشة تشاركية(½	

القيادة االبتكارية يف حتقيق النجاح واالستمرارية اإلبداعية:
كفاءة القيادة االبتكارية في تحقيق النجاح واالستمرارية اإلبداعية في ½	

بيئات العمل المتغيرة.
تعزيز القدرة العملية والتمكن من التطبيق الفعال ألفضل الممارسات في ½	

مجال القيادة االبتكارية واإلدارة والسياسات العامة. 
دمج مفاهيم األعمال المختلفة من أجل حل المشاكل اإلدارية واإلستجابة ½	

السريعة للتحديات التي تواجه الشركات والمؤسسات
فهم وتطبيق مختلف تقنيات صنع القرار ومهارات البحث التحليلي لحل ½	

ومواجهة أي طاريء في المؤسسة.
تمكين القادة من كفاياتهم اإلدارية وفعاليتهم في فهم وإدارة المؤسسات ½	

الحديثة.

الفكر القيادي اإلبداعي والتحلييل وتعميق المفاهيم االجتماعية:

تعزيز الفكر القيادي اإلبداعي والتحليلي وتعميق المفاهيم االجتماعية من ½	
خالل التطبيقات العملية البناءة.

تطبيق مفاهيم المسؤولية االجتماعية التي تؤدي إلى أفضل الممارسات ½	
المؤسسية.

تطوير مهارات صنع القرار في مختلف القضايا االجتماعية واألخالقية.½	
مناقشة األدوات العملية لقياس واقع تطبيق معايير التميز القيادي واالبداع ½	

اإلداري في المؤسسات. 
المهارات الذهنية الفعالة لتفعيل التفكير اإلبداعي.½	
مراحل التفكير اإلبداعي المتقدم في ظل الفكر الريادي التنموي½	
الخصائص األساسية للتفكير اإلبداعي المتزن.½	
إستراتيجيات التفكير اإلبداعي والذكاء العاطفي )مناقشة تشاركية(½	
المعوقات اإلداركية والنفسية لعملية التفكير اإلبداعي )مناقشة تشاركية(½	

جدارة صياغة اخلطط والتفكري القيادي اإلبتكاري:

اإلدارة االستراتيجية والخطط االستراتيجية.½	
التخطيط االستراتيجي احد األدوار الجديدة للقيادة االبتكارية.½	
المهارات اإلدارية الداعمة لصياغة الخطط االستراتيجية.½	
كيف تمتلك مهارات تحويل الخطط إلى برامج واقعية فعالة؟½	
كفاءة الخطط الذكية وأساليب تفعيلها.½	
الكفاءة التنظيمية لصياعة الخطط الذكية.½	
آليات إدارة العوامل البشرية أثناء عملية التنفيذ والتغيير داخل المنظمة ½	

)ورش عمل(

مهارات التواصل اإلجيايب الفعال:

إستراتيجيات بناء عالقات عمل إيجابية متميزة½	
مهارات فن التواصل الطريق للقوة الذاتية القيادية.½	
جدارات اإلتصال الفعال والتأثير على اآلخرين.½	
آليات إدارة األنماط السلوكية المختلفة بأسلوب تقني فعال.½	
اإلتجاهات الحديثة لإلتصاالت التنظيمية و خلق والء العاملين لإلدارة½	
أهمية مهارات التواصل في خلق بيئة عمل تنافسية تطويرية فعالة.½	
متطلبات المعلومات ودورها في تحسين نظم اإلتصاالت التنظيمية )ورش ½	

عمل(
تطويع التبادالت المكملة لتحقيق فعالية اإلتصال½	

تشكيل وإطالق فرق العمل عالية األداء:

مفهوم فريق العمل عالي األداء، وأهم أدواره½	
مميزات بناء فرق العمل العشرة½	
قواعد بناء فريق عمل عالي األداء½	
	½Team Situational Leadership قيادة فرق العمل الموقفية
	½Team Leadership Styles األنماط القيادية لفرق العمل عالية األداء
القيادة اإلبداعية وإطالق األفكار والطاقات الكامنة½	

القيادة المرتكزة عىل النماذج والمؤرشات:

	½Performance Leadership ) قيادة األداء ) المفهوم والفلسفة
	½Models Based Leadership القيادة المرتكزة على النماذج
	½ Based Leadership القيادة المرتكزة على مؤشرات األداء الرئيسية

KPI’s
	½KPI’s Types أنواع مؤشرات األداء الرئيسية التسعة
فن استنباط وكتابة مؤشرات األداء الرئيسية½	



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

)األدوات والممارسات االستراتيجية للقيادة الفعالة ®( 
المهارات اإلدارية للقيادة األكثر تميزا

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.


