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أفضل المماراست اإلدارية:

اإلدارة االستراتيجية االبتكارية�	

إدارة القدرات التنافسية �	

اإلدارة بالتجوال�	

الشفافية اإلدارية�	

إدارة القدرات والكفاءات�	

إدارة المعرفة والتوجه اإلستراتيجي�	

أفضل المماراست القيادية:

المفاهيم المعاصرة للقيادة اإلدارية�	

المستوى الخامس للقيادة الفعالة�	

الجوانب السلوكية للقيادة واإلشراف�	

القيادة اإلدارية وأساليب تحقيق فعاليتها�	

ممارسات القيادة اإلبتكارية واإلبداعية المتميزة�	

المماراست القيادية يف إدارة معايري التمزي:

إدارة معايير التميز�	
القيادة الفعالة ومعايير التميز�	
قيادة المستقبل والتخطيط االستراتيجي�	
النماذج الثالثة القيادية إلدارة التميز�	
المهارات القيادية الداعمة لعملية التميز �	
دور القادة في تعزيز ثقافة التميز لدى الموارد البشرية�	
الممارسات القيادية وتوفير بيئة مشجعة على اإلبداع�	

التمزي يف إدارة اآلخرين:

مداخل إدارة اآلخرين وقيادتهم�	
إدارة الذات وفن قيادة اآلخرين�	
مهارات التعامل والتأثير في اآلخرين �	
مهارة لغة الجسد ودورها في التأثير على األخرين �	
البرمجة اللغوية العصبية وإدارة اآلخرين�	
استراتيجيات التحفيز الفعالة �	
معايير الجودة والتميز في إدارة اآلخرين�	

المقدمة :
إذا كنت ترغب في القيادة في أفضل ممارساتها مع اإلبداع وأعلى مستويات األداء ، فعندئذ اخترت الدورة التدريبية المناسبة. تتيح هذه الدورة ذات الحضور المتميز للمشاركين 
فهم أفضل االستراتيجيات والتقنيات القيادية التي يمكن تبنيها في مواقف العمل المختلفة. الدورة تعمل على  تزويد المشاركين بمعلومات وأكسابهم مهارات حتى يكونوا قادرين 
على إدارة المنظمات بأسس المنهج العلمي لإلدارة ومفاهيمه ومبادئه واستراتيجياته وآلياته بما يساهم في رفع كفاءة وفاعلية المشاركين في مجال اإلدارة القيادية  في المنظمات 
ويحقق رفع اإلنتاجية العامة للمنظمة . وتستهدف الدورة التدريبية، دعم المهارات لدي المشاركين وتتضمن مناقشة مجموعة من المحاور منها مفاهيم اإلدارة الحديثة، والقيادة 
الفعالة والقيادة الرشيدة، واإلدارة والتخطيط االستراتيجي والقيادة االستراتيجية، كما تتضمن تدريب المشاركين بالعديد من المهارات ومنها إدارة الوقت وإدارة الذات وإدارة ضغوط 

العمل، وإدارة الصراعات والخالفات، وإدارة التغيير، كما تتضمن الدورة التدريبية التعريف بصناعة القائد وسماته، وطبيعة اإلدارة القيادية في العالقات العامة.

اهداف البرنامج وورش العمل :

سيتمكن المشاركين من االبداع في :

أحدث الممارسات القيادية العالمية وإدارة المنظمات الذكية.�	
المهارات اإلدارية والقيادية والتنفيذية�	
القيادة وإدارة األداء والتوجيه إلنجاز األهداف�	
فاعلية المهارات اإلدارية المتكاملة في التخطيط االستراتيجي اإلبداعي�	
التميز اإلداري في ديناميكية التفكير واإلبداع اإلداري واالبتكاري العمل �	
فاعلية مهارات القيادة في التفويض والتمكين واتخاذ القرارات الناجحة�	
المناخ العصري لتحقيق أحدث الممارسات العالمية للقيادة المؤسسية�	
تطبيق نماذج التميز العالمية في بيئات العمل المختلفة وتعزيز قافة االبتكار�	
الريادة القيادية والوصول الى قمة التميز واالنجاز�	
التخطيط والمتابعة وتطوير بيئة ابتكارية في العمل�	
التحول من أسلوب اإلدارة التقليدية إلى قيادة المنظومات اإلدارية المتكاملة�	
التأثير القيادي و دوره في التكيف اإلداري مع حاالت التغيير المؤسسي�	
مهارات القيادة المؤسسية الالزمة إلدارة عمليات التغيير ونماذج مقاومة التغيير�	
اإلبداع اإلدارى فى التطوير والتغيير للمنظومات اإلدارية المتكاملة�	
تحقيق أحدث الممارسات العالمية في مهارات القيادة والمنظومات اإلدارية المتكاملة�	

          المحتويات الرئيسية:

برنامج قادة التميز - 10 ايام ®
Leaders for Excellence

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



التمزي يف مواجهة ضغوط العمل:

مصادر الضغوط واإلجهاد والتوتر�	
نظريات اإلتجاهات لتفسير ضغوط العمل�	
مراحل إدارة الضغوط.�	
إستراتيجيات التعامل مع الضغوط.�	
آليات التخلص من العادات السلبية.�	
معايير التميز في التخلص من الضغوط �	

والتوتر.

التمزي يف إدارة الرصاعات:

األبعاد النظرية للصراع�	
اآلثار السلبية واإليجابية للصراعات.�	
مستويات الصراع التنظيمي.�	
مصادر الصراع التنظيمي.�	
أنواع الصراعات داخل بيئة العمل.�	
اإلستراتيجيات الخمسة المتقدمة في إدارة �	

الصراع 
معايير التميز لتحقيق بيئة عمل إيحابية خالية �	

من الصراعات

 التمزي يف بناء بيئة عمل تنافسية:

تطوير رؤية ورسالة المنظمة�	
تطوير وتطبيق وتحديث أنظمة العمل�	
األساليب الحديثة للتعامل مع جميع الفئات �	

المعنية
بناء ثقافة التميز القيادات اإلدارية�	
القيادة وتأثيرها في توفير بيئة محفزة على �	

اإلبتكار واإلبداع
معايير التميز وبيئة عما ابداعية تنافسية�	

سيااست التفويض:

مفهوم التفويض�	
خصائص التفويض�	
شروط التفويض�	
األمور التي ال ينبغي التفويض فيها�	
سلبيات التفويض�	
إيجابيات التفويض�	
مزايا التفويض�	

حل المشكالت:
تعريف المشكلة ،أنواع المشكالت�	
أسباب وقوع المشكلة�	
األساليب المتبعة للتعامل مع المشكالت�	
مفهوم حل المشكالت�	
الحل الجماعي للمشكالت�	
أهمية المعلومات لحل المشكالت�	
خطوات حل المشكلة�	
نصائح مهمة لحل المشكالت اإلدارية�	
هل وجود المشكلة يعد مشكلة ؟!�	
خصائص الخبرة في حل المشكالت�	
تعلم مهارة حل المشكالت�	
أسباب الفشل في حل المشكالت�	

االتصال:
تعريف االتصال�	
عناصر االتصال�	
خطوات االتصال�	
أنواع االتصال�	
مهارات االتصال�	
شروط إلقاء الحديث�	
الطرق الفعالة في التحدث�	
التخطيط لإلتصال�	
القواعد الذهبية لإلتصال بين الجماعات�	

التفاوض:
مفهوم التفاوض�	
اهداف عملية التفاوض�	
أهمية التفاوض�	
انواع المفاوضات�	
العناصر األساسية لعملية التفاوض�	
اختيار المفاوض الناجح�	
مراحل العملية التفاوضية�	
مايحتاج إليه المفاوض�	
مهارات التفاوض ، مباريات التفاوض�	
كيف تتفاوض بفاعلية ” التعامل مع النزاع�	
خطوات عملية التفكير التفاوضي�	
تكتيكات التفاوض�	
نصائح حول مهارات التفاوض�	
شروط التفاوض�	

ادارة الوقت:
مفهوم إدارة الوقت ، أنواع الوقت �	
مبادئ عامة في تنظيم الوقت�	
خطوات ومبادئ اإلدارة الناجحة للوقت�	

التحفزي:
مفهوم التحفيز�	
الفرق بين التحفيز والدافعية�	
فلسفة التحفيز�	
أهمية التحفيز�	
متى يتم اللجوء للتحفيز�	
أسباب قلة الدافعية لدى العاملين�	
دور القيادة في تعزيز الدافعية�	
أنواع الحوافز )من حيث طبيعتها – أثرها �	

– ارتباطها(
أسس الحوافز�	
تقييم نظام الحوافز�	
النتائج المفيدة لنظام الحوافز�	

اختاذ القرار:
مفهوم القرار�	
أنواع القرارات اإلدارية�	
مستويات المشاركة في صنع القرارات�	
مراحل اتخاذ القرار�	
أصناف المتخذين للقرارات�	
العوامل التي تؤثر في اتخاذ القرار�	
أخطاء شائعة في تحليل المشكالت واتخاذ �	

القرارات
عوامل نجاح القرارات�	

االبداع:
مفهوم اإلبداع ، دوافع اإلبداع�	
كيف تتم عملية اإلبداع؟�	
شروط اإلبداع ،نظريات اإلبداع�	
خصائص و سمات الشخصية المبدعة�	
مستويات اإلبداع�	
أسباب تبني اإلبداع في المنظمات�	
معوقات اإلبداع في المنظمات�	

التمكني:
مفهوم التمكين ، خصائص تمكين العاملين�	
أسباب تمكين العاملين�	
أنواع التمكين ، أبعاد التمكين ، فوائد التمكين�	
معوقات التمكين�	
الهرم اإلداري وهيكل واستراتيجيات �	

منظمات األعمال
مفهوم الهيكل االداري خطوات بناء الهيكل �	

التنظيمي
أمثلة لدراسات ميدانية في اإلدارة وحلول �	

عصرية
حاالت عملية في منظمات أعمال مختلفة�	
مفاهيم إدارية معاصرة�	
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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

 )® Leaders for Excellence التــاريــخ :........................)برنامج قادة التميز - 10 أيام

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 5400 دوالر أمريكي للشخص الواحد

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.


