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المقدمة:

هذه الدورة التدريبية "القيادة واإلبداع في العمل اإلداري"على جانب كبير من األهمية، في كيفية التوأمة الفعالة بين اإلدارة الناجحة، والقيادة الثاقبة، والتكامل الفريد بين الممارسة 

القيادية واإلدارية، وتهدف الدورة التدريبية، الى تأصيل  مهارات المشاركين اإلدارية والقيادية وتقديمها بقالب علمي وعملي،  لتحقيق الفاعلية واالحترافية و يكونون على أتم 

استعداد لقيادة وإدارة مؤسساتهم إلى المستقبل بكل ثقة.

المؤسسي  المشاريع واألزمات والكوارث، والتخطيط  والتفويض، وإدارة  والتمكين  التغيير والتطوير،  التفكير االستراتيجي، وإدارة  منها  الدورة على محاور عدة  ستركز هذه 

واستخدام الموارد، ومهارات االتصال والتواصل والعمل الجماعي، ومهارات اإلبداع واالبتكار في العمل إلى جانب مهارات استشراف المستقبل. وعلى تطوير القدرات الفكرية 

والعملية التي يجب ان يتمتع بها كل قائد  ومدير.

الهدف العـام للدورة التدريبية:

تهدف هذه الدورة التدريبية إلى إعداد وتأهيل قيادات الصف األول والثاني لمستوى التميز العالمي 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 البرنامج:

	wالتعرف على أهم الممارسات العالمية للقيادة واإلدارة الفعالة

	wاتقان تنفيذ الخطوات العملية والعلمية لألداء القيادي واإلداري المتميز

	wالتمكن من استخدام أفضل األساليب والمنهجيات العلمية والعملية الحديثة في تطوير األداء اإلداري والقيادي

	wاحتراف استخدام أفضل النماذج العالمية العلمية والعملية الالزمة للتفويض والتمكين والتحفيز والتأثير

	wتعزيز المهارات اإلدارية والقيادية في تبني مبادرات التطوير وحل المشكالت واتخاذ القرارات بطريقة إبداعية

	wاستكشاف أساليب القيادة  في تحفيز وتطوير الفرق

	wتطوير المهارات الرئيسية المرتبطة بالذكاء العاطفي واالجتماعي

الفئات المستهدفة :

	wالمدراء العامون و مدراء اإلدارات و رؤساء األقسام و رؤساء الوحدات بالمؤسسات و الشركات ، أو من ينوب عنهم ، إضافة إلى من يرغب في تطوير نفسه

	wاإلدارة العليا والوسطى  والمشرفين  ومن في حكمهم والمرشحين لها والراغبين في تعزيز مهاراتهم بالعمل
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سيااست التفويض:
	wمفهوم التفويض
	wخصائص التفويض
	wشروط التفويض
	wاألمور التي ال ينبغي التفويض فيها
	wسلبيات التفويض
	wإيجابيات التفويض
	wمزايا التفويض

حل المشكالت:
	wتعريف المشكلة ،أنواع المشكالت
	wأسباب وقوع المشكلة
	wاألساليب المتبعة للتعامل مع المشكالت
	wمفهوم حل المشكالت
	wالحل الجماعي للمشكالت
	wأهمية المعلومات لحل المشكالت
	wخطوات حل المشكلة
	wنصائح مهمة لحل المشكالت اإلدارية
	w!هل وجود المشكلة يعد مشكلة ؟
	wخصائص الخبرة في حل المشكالت
	wتعلم مهارة حل المشكالت
	wأسباب الفشل في حل المشكالت

االتصال:
	wتعريف االتصال
	wعناصر االتصال
	wخطوات االتصال
	wأنواع االتصال
	wمهارات االتصال
	wشروط إلقاء الحديث
	wالطرق الفعالة في التحدث
	wالقواعد الذهبية لإلتصال بين الجماعات

التفاوض:
	wمفهوم التفاوض
	wاهداف عملية التفاوض
	wأهمية التفاوض
	wانواع المفاوضات
	wالعناصر األساسية لعملية التفاوض
	wاختيار المفاوض الناجح
	wمراحل العملية التفاوضية
	wمايحتاج إليه المفاوض
	wمهارات التفاوض ، مباريات التفاوض
	wكيف تتفاوض بفاعلية ” التعامل مع النزاع
	wخطوات عملية التفكير التفاوضي
	wتكتيكات التفاوض
	wنصائح حول مهارات التفاوض

ادارة الوقت:

	w مفهوم إدارة الوقت ، أنواع الوقت
	wمبادئ عامة في تنظيم الوقت
	wخطوات ومبادئ اإلدارة الناجحة للوقت

التحفزي:

	wمفهوم التحفيز
	wالفرق بين التحفيز والدافعية
	wفلسفة التحفيز
	wأهمية التحفيز
	wمتى يتم اللجوء للتحفيز
	wأسباب قلة الدافعية لدى العاملين
	wدور القيادة في تعزيز الدافعية
	w – أثرها   – طبيعتها  حيث  )من  الحوافز  أنواع 

ارتباطها(
	wأسس الحوافز
	wتقييم نظام الحوافز
	wالنتائج المفيدة لنظام الحوافز

اختاذ القرار:

	wمفهوم القرار
	wأنواع القرارات اإلدارية
	wمستويات المشاركة في صنع القرارات
	wمراحل اتخاذ القرار
	wأصناف المتخذين للقرارات
	wالعوامل التي تؤثر في اتخاذ القرار
	wأخطاء شائعة في تحليل المشكالت واتخاذ القرارات
	wعوامل نجاح القرارات

االبداع:

	wمفهوم اإلبداع ، دوافع اإلبداع
	wكيف تتم عملية اإلبداع؟
	wشروط اإلبداع ،نظريات اإلبداع
	wخصائص و سمات الشخصية المبدعة
	wمستويات اإلبداع
	wأسباب تبني اإلبداع في المنظمات
	wمعوقات اإلبداع في المنظمات

التمكني:

	wمفهوم التمكين ، خصائص تمكين العاملين

	wأسباب تمكين العاملين

	wأنواع التمكين ، أبعاد التمكين ، فوائد التمكين

	wمعوقات التمكين

	w منظمات واستراتيجيات  وهيكل  اإلداري  الهرم 

األعمال

	wمفهوم الهيكل االداري خطوات بناء الهيكل التنظيمي

	wأمثلة لدراسات ميدانية في اإلدارة وحلول عصرية

	wحاالت عملية في منظمات أعمال مختلفة

	wمفاهيم إدارية معاصرة

كسب المصداقية كقائد:

	wتحديد خصائص القائد الموثوق به

	wتأسيس مصداقيتك بحزم

	wزيادة فعالية القيادة بالذكاء العاطفي

	wفهم مكونات الذكاء العاطفي

	wتغيير نمط التواصل حسب أعضاء الفريق والحالة

	wالمصادر الخمس لقوة أي قائد

	wبناء صورة مهنية إيجابية للقائد داخل المؤسسة

	wالتحفيز من خالل التواصل

	wانشاء بيئة االشراك في العمل

كسب قلوب وعقول الناس:

	wاعرف موظفينك

	wادارة توقعات الموظفين

	wبيع أفكارك للجمهور

	wإنشاء رسالة مقنعة تثير العواطف الصحيحة

	wإعادة كتابة الرسالة من السلبية إلى اإليجابية

	w إلى الموضوعية  غير  من  الرسالة  كتابة   إعادة 

الموضوعية

	w تعديل رسالتك لتلبية احتياجات ورغبات وأسلوب

الجمهور

	wالقيادة والتواصل خالل األزمات



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

)القيادة واإلبداع في العمل اإلداري ®(
إتقان وتفعيل الجدارات القيادية في األعمال

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.


