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مقدمة:
إن أعظم القيادات ليست هي التي تنجذب إليها الجماهير إعجاباً بخطبها وقدرتها على األخذ باأللباب والمشاعر، وإنما القيادة األصيلة والمؤثرة تلك هي التي ترى الناس أنها 
أنجزت، وهكذا يتم الفعل، ويتحقق اإلنجاز.  فقد تنجح اإلدارة في ضبط سير العمل، وتحقيق أهداف عادية، لكن خوض التحديات الصعبة التي تنقل المؤسسات نقالت حقيقية تحتاج 
إلى قيادة فعالة ومؤثرة، قادرة على خوض التحديات، واستشراف الرؤى المستقبلية، وبناء فرق عمل قوية، وحفزها نحو أهداف المؤسسة. تم تصميم دورة "األساليب والمهارات 
القيادية وبناء الفريق وإدارة األداء،  لتمكين المشاركين من فهم المهارات اإلدارية والقيادية وتحسين طريقة تفاعل الموظفين مع بعضهم البعض والعمل مًعا لتحقيق أهداف الفريق 
والمجموعة. مما سيمكنهم من مواجهة التحديات التي يواجهونها في الشركات والتغلب عليها ..تجمع هذه الدورة التدريبية المتقدمة للقيادة بين األساليب التي أثبتت جدواها في 

الممارسة مع األفكار واألفكار الجديدة التي ستزيد من مهاراتك القيادية. سوف تكتسب منظوراً أوسع للقيادة من خالل التمارين وتطبيقات الحاالت.

اهداف البرنامج :
فهم ومعرفة مفاهيم القيادة الذكية .�	
التعرف على نظريات القيادة األكثر فعالية في العالم .�	
التدريب العملي على األدوار القيادية للقائد .�	
تنمية قدرة المتدرب على التخطيط االستراتيجي وبناء الرؤية المرشدة ، باعتبارها أهم أدوار القائد .�	
تمكين المشارك من استرايجيات التحفيز الفعالة .�	
تمكين المشارك من اسلوب التمكين لتحقيق االهداف بفاعلية.�	
تمكين المشارك من عملية بناء فرق العمل المختلفة.�	
تنمية مهارات وخطوات اتخاذ القرارات .�	
تمكين المشارك من االتجاهات القيادية الحديثة والقيادة التحويلية والمتبادلة.�	
تمكين المشارك من ممارسة أساليب تقييم االداء  الحديثة.�	
تمكين المشارك من أساليب وطرق الرقابة على االعمال لتجنب المخاطر.�	
التدرب على مهارات القائد الفعال ) التحفيز ، فهم اآلخرين واالتصال ، التأثير ، القوة والنفوذ ، إدارة الفريق (�	

حاالت وتطبيقات عملية:
يعتمد البرنامج التدريبي على إكساب المشارك المهارات واألدوات الالزمة للقيادة الفعالة وليس فقط المعلومات وهذا هو الفارق الرئيسي بين فقط قراءة الكتب وبين الخضوع العملي 
للتدريب وإكساب المهارات وتطوير القدرات ، و في برنامج  صناعة القائد الفعال تم تخصيص %70 من الوقت في التدريبات العملية الجماعية والفردية ، والتدريبات التي تدعم 

عملية التحسين والتطوير في األداء باإلضافة إلى وسائل العرض الداعمة وعروض الفيديو وأجهزة التدريب .

الفئات المستهدفة :
القادة والمدراء والمشرفين ورؤساء األقسام�	
افراد ورؤساء فرق العمل، رؤساء األقسام، المهنيون الذي يبحثون عن تطوير مهاراتهم في القيادة�	
المهتمون بتطوير مهاراتهم في القيادة وإدارة المجموعات.�	

مخرجات البرنامج :
بنهاية هذا البرنامج بنجاح سوف تكون قادراً على:

تحديد صفات القائد  الذكي الناجح�	
تحديد التابعين وصفاتهم�	
تطوير رؤية ورسالة واضحة والعمل على تحقيق األهداف العامة للمؤسسة�	
بناء واختيار األسلوب القيادي واإلداري الناجح�	
تحليل وتحديد المشاكل واسبابها واقتراح الحلول المناسبة�	
بناء فرق العمل المتميزة وإدارتها بنجاح�	
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المحتويات األساسية:

الوحدة األولى:

القيادة )المفاهيم – األهمية – النظريات(:

تعاريف و مفاهيم القيادة الحديثة�	

أهمية القيادة الحديثة�	

تحديد صفات القائد�	

نظريات القيادة األكثر فعالية�	

تجارب و نماذج و أدوات عملية و واقعية من واقع القادة العالميين�	

التدريب و التطبيق العملي لنظريات القيادة الحديثة�	

الوحدة الثانية:

مهارات القائد الذكي الفعال:

مهارات التحفيز و الدافعية�	

مهارات اإلتصال و فهم اآلخرين�	

مهارات التأثير و اإلقناع و القوة و النفوذ اإليجابي�	

مهارات إدارة و قيادة فريق العمل الفعال�	

مهارات تحليل المشكالت و إتخاذ القرارات الفعالة�	

مهارات الذكاء العاطفي�	

الوحدة الثالثة:

المهنجيات احلديثة يف الذكاء اإلداري و القيادي الفعال:

المفهوم العلمي لمصطلح "الذكاء القيادي"�	

مكونات الذكاء القيادي من خالل الرؤية العالمية الحديثة�	

الذكاء اإلداري و القيادة الفعالة�	

الذكاء اإلداري و القيادي و تميز الفكر و العمل المؤسسي�	

السمات الالزمة وفق منظومة الذكاء القيادي�	

إستراتيجيات القيادة وتميز اآلداء�	

الوحدة الرابعة:

إسرتاتيجيات القيادة احلديثة و مماراست اإلبداع وجودة اآلداء:

مفهوم و أهداف القيادة اإلبداعية�	

الذكاءات، �	 الفردية،  المعرفية  الموارد  بين  التنسيق  و  اإلبداعية  القيادة 

القدرات الذهنية، المهارات الشخصية

مهارات القيادة اإلبداعية والقدرة على فهم وتحليل المتغيرات.�	

المزايا �	 وخلق  الفعالية  وتعزيز  األداء  رفع  في  اإلبداعية  القيادة  تطبيق 

التنافسية.

إستراتيجيات اإلبداع القيادي ومعايير التميز الفعال.�	

اإلبداع القيادي في خلق بيئة تنافسية معاصرة.�	

الوحدة الخامسة:

إسرتاتيجيات القيادة احلديثة و مماراست اإلبداع وجودة اآلداء:

مفهوم و أهداف القيادة اإلبداعية�	

الذكاءات، �	 الفردية،  المعرفية  الموارد  بين  التنسيق  و  اإلبداعية  القيادة 

القدرات الذهنية، المهارات الشخصية

مهارات القيادة اإلبداعية والقدرة على فهم وتحليل المتغيرات.�	

المزايا �	 وخلق  الفعالية  وتعزيز  األداء  رفع  في  اإلبداعية  القيادة  تطبيق 

التنافسية.

إستراتيجيات اإلبداع القيادي ومعايير التميز الفعال.�	

اإلبداع القيادي في خلق بيئة تنافسية معاصرة.�	

الوحدة السادسة:

مهارات القيادة احلديثة و جودة اإلبداع القيادي:

الخطوات التسع لتفعيل الجودة�	

تقنيات توثيق الخطوات و تحسين العمليات.�	

آليات تصميم و وضع المقاييس وتحديد المؤشرات�	

آليات القيادة المتميزة و التطبيق اإلداري الفعال�	

سيكولوجية صنع القرار الذكي ومهارات التفكير القيادي الحيوي�	

قيادة العمل الجماعي وتطوير وتحسين القدرة اإلبداعية�	
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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

التــاريــخ :........................)مهارات القيادة المتقدمة والقدرة على التكيف والمرونة ®( 

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.


