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المحتويات األساسية: مقدمة:

تعتبر القيادة من المهام الرئيسية في العملية اإلدارية،ومع التطور الحاصل في علم اإلدارة، أصبحت القيادة من العناوين التي باتت تحت األضواء للتطبيق والتطوير، فهي ال تندرج 

تحت المهام الروتينية للمدير وتهدف بشكل .أساسي إلى التخطيط للمنظمة واألفراد لتحقيق األهداف االستراتيجية والتنمية المستدامة

إن مناقشة موضوع القيادة في المنظمات وأثرها على المرؤوسين بصفة عامة من المناقشات الهامة والرئيسية خاصة في عصر التقنيات الحديثة والمتسارعة ؛ لذا تتطلب المنظمات 

قادة لديهم قدرات خاصة على مواكبة تلك التطورات للنهوض بمنظماتهم من خالل المهارات القيادية وتنميتها لتصبح قيادة ملهمة ، وذلك في سبيل تحقيق األهداف االستراتيجية 

للمنظمة. فالقيادة في حد ذاتها هي عبارة عن مهارة وقدرة القائد اإلداري على التأثير بشكل ُمنّظم في توجيه العمل وسلوك الموظفين على أسس علمية وإطالق مساحات من الحرية 

لتحقيق األهداف االستراتيجية بمعنى أن القيادة هي عملية تحفيز الموظفين لبذل كل جهد من أجل إنجاز مهام ومسئوليات ذات أهمية للعمل.

الهدف العام للبرنامج:

ان الهدف العام للبرنامج اعداد وتأهيل القائد المتميز  وذلك بإكسابه المهارات و المعارف اإلدارية القيادية والتي تؤهله لممارسة عمله بجودة وتزويده بالمهارات المطلوبة حتى 

يتمكن من أداء دوره الريادي بكل كفاءة.

اهداف البرنامج:

سيتمكن الماشركون يف هناية الربناجم من:

	w.تعريف المشاركين باألسس القيادية الفعالة تزويدهم بمفاتيح القيادة اإلدارية

	w.بناء منظومة التواصل الفعال الخاصة بالقائد من خالل الربط بين التواصل والقيادة الناجحة

	w.تطوير مهارات الذكاء العاطفي األساسية لدى قائد الفريق لمساعدته في تحقيق التواصل الفًعال

	w.التعرف على أهم متطلبات القيادة الفعالة وعناصرها وفق المبادئ اإلدارية

	w.التعرف على أهم صفات القائد التنفيذي التي تمكنه من تطبيق مبادئ القيادة الفعالة في اإلدارة وتحديد حقوقه وواجباته

	wتنمية المهارات والخبرات لدى المشاركين والتأكيد على الوعي الكامل بمسئولياتهم عن تطوير نظم العمل

	w المشاركة الفعالة والتفكير العلمي واالبتكاري لحل المشكالت التي تعترض سير العمل بالوحدات اإلدارية

	wتمكين المشاركين من استخدام أساليب واستراتيجيات التميز القيادي بكفاءة وفعالية

	wتنمية مهارات المشاركين التنفيذية والقيادية التي تمكنهم من التخطيط لتحقيق األهداف

الفئات المستهدفة:

	wالقيادات اإلدارية الحكومية

	wالقيادات اإلدارية في القطاع الخاص

	wالمشرفين ورؤساء األقسام

	wالمرشحون للعمل القيادي
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مقدمة يف القيادة اإلدارية احلديثة:

	wأهمية القيادة في المنظومة اإلدارية الحديثة
	wمواصفات القائد اإلداري
	w العناصر المؤثرة في عملية القيادة
	wما يجب أن يركز عليه القائد اإلداري

التطور احلاصل يف الفكر القيادي:

	wالجودة الشخصية سيكولوجية القيادة المؤثرة
	wمحور تنمية روح العمل الجامعي والقدرة على بناء فرق العمل وتحفيزها
	wالتخطيط االستراتيجي والتخطيط التشغيلي
	wقيادة التغيير وفق نموذج االبحار االستراتيجي لدكتور وايت وددسموول

قيادة األشخاص داخل المؤسسة:

	wالنهج السلوكي للقيادة
	wمنهجيات معاصرة في القيادة
	wالسلطة والسياسة
	wدور األخالقيات والثقافات في قيادة اآلخرين

القيادة اإلدارية والتنمية الوظيفية:

	wمفهوم القيادة اإلدارية في المنظمات الذكية
	wاألهداف االستراتيجية والتطوير الوظيفي
	wالعالقة بين القيادة اإلدارية والتنمية الوظيفية
	wدور القادة في خطط العمليات اإلدارية

التخطيط اإلبداعي و األداء المتمزي:

	wمفهوم التخطيط
	wفوائد التخطيط
	wمكونات وعناصر التخطيط اإلبداعي
	wأنواع التخطيط

عملية بناء فريق عايل األداء:

	wخطوات أساسية لعملية بناء الفريق
	wتحديد األهداف
	wاالتفاق على االستراتيجيات
	wتحديد أدوار الفريق
	wتحفيز أعضاء الفريق
	wتقييم أداء الفريق
	wمؤشر بيلبين ألدوار الفريق
	wاألدوار التسعة لفريق العمل وفق نظرية بيلبين

مفاهيم قيادة الفريق:

	wأنماط القيادة لفرق العمل
	wاآلثار المترتبة على المواقف والشخصية
	wعشر طرق لتمكين المرؤوسين
	wالقيادة الظرفية
	wمستويات التطوير لفرق العمل
	wأساليب التحفيز المختلفة

القائد الذكي عاطفيًا:

	wنظرة عامة حول الذكاء العاطفي
	wالذكاء الكامن والذكاء التواصلي
	wالحاصل العاطفي مقابل حاصل الذكاء
	wإطار كفاءة الذكاء العاطفي
	wمهارات الذكاء العاطفي الثمانية عشر
	wمناقشة أمثلة واقعية

القيادة والتفويض والتمكني:

	wالتفويض: التعريف واألهداف والقواعد
	wمستويات التفويض
	wما سبب عدم شيوع التفويض
	wإرشادات حول التفويض
	w أساليب اتخاذ القرار
	wالتمكين: التعريف
	wالطرق العشرة لتمكين الموظفين

التحفزي القيادي والمؤسيس:

	wالنظريات القائمة على الحاجة
	wالنظريات القائمة على عملية اإلجراءات
	wالقيادة نحو بيئة عمل محفزة

القيادة والتواصل المؤسيس:

	wفهم التواصل
	wحواجز التواصل
	wأنواع التواصل والقنوات
	wدور األخالقيات والثقافات في التواصل المؤسسي

القائد كمحفز للتغيري:

	wطبيعة التغيير
	w للتغيير )Kotter( آلية
	wالتعامل مع مقاومة التغيير



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

)فنون القيادة ومهارات التواصل المتقدمة ®( 
أنماط ومهارات القيادة الفعالة واالتصال والتواصل الموجه

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.


