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مقدمة:
القيادة تقود إما إلى النجاح أو الفشل في العمل اإلداري وهذا يعود إلى أساليب وممارسات القيادة المتبعة في الشركات. القيادة الفعالة تحتاج إلى تطوير برامج ومهارات معينة تهدف 
إلى جعل الشركة حساسة ثقافًيا وقابلة للتكيف والتغيير وقادرة على إدارة االختالفات بكفاءة. من أهم الجوانب في القيادة عبر الثقافات هي معرفة كيفية التواصل مع المرؤوسين،  
فمن مفاتيح القيادة المثمرة هي فهم أنماط وسلوكيات العمل في ثقافة معينة والتكيف معها على نحو مالئم، وأيًضا كفاءة القائد في توجيه أتباعه وذلك من أجل قوة العمل اإلداري 

واستغالل هذا التنوع الذي يقود إلى االبتكار واإلبداع، ومن ثم الوصول إلى النجاح المرتقب.

فمن من سمات القيادة الناجحة في عالم األعمال هي: تحقيق مستويات عالية من اإلنتاجية، والفعالية، الكفاءة في استخدام الموارد، تحقيق مستوى عال من الجودة، وال ننسى نهج 
العمل الجماعي الذي هو أساس القيادة، فال يوجد قائد بدون أتباع ، حيث إن دور القيادة يتمحور حول كيفية جعل هذه المجموعة منتجة ومتعاونة رغم التنوع في القدرات والثقافات 

وهذا يعتبر فنا من فنون القيادة، تركز هذه الدورة على كيفية القيادة في عالم متعدد الثقافات. استكشاف الدور المتطور للتنوع الثقافي في مكان العمل .

اهداف البرنامج:
	w المتغيرات تلك  مع  التعامل  من  المشاركين  يمكن  بما  المعاصرة،  المنظمات  في  العمل  وظروف  مناخ  على  وأثرها  الحديثة  العالمية  اإلدارية  والتحديات  التغيرات  مناقشة 

وبما يكفل تنمية مهاراتهم لتطوير وإحداث التغيير الالزم والمالئم في منظماتهم وضمان استمراريتها وتقدمها وتفاعلها مع المتغيرات العالمية الحديثة، باإلضافة إلى وضع معايير 
وخصائص القيادة االبتكارية لمواجهة تحديات القرن الجديد

	wتمكين المشاركين من امتالك مجموعة من مهارات التميز القيادي التي تساعدهم على اداء االعمال بكفاءة وفعالية
	w القيادية المهارات  من  مجموعة  وامتالك  تقليدي  غير  قيادي حديث  بفكر  والتعرف  التفكير  تدعيم  لمنظماتهم  الالزم  المستقبل  تشكيل  أساليب  تبني  على  المشاركين  معاونة 

الفعالة الالزمة لوضع الخطط والسياسات والبرامج االستراتيجية ومتابعتها والرقابة عليها اتخاذ القرارات االستراتيجية بطريقة ابتكارية تجنب العقبات التي تحول دون االبتكار 
والتفكير االستراتيجي

مخرجات البرنامج :
يتوقع يف هناية الربناجم أن يكون الماشركون قادرين عىل:

	w..تعلم وتطوير أسلوب قيادي فعال واكتساب المزيد من األفكار من افضل ممارسات قادة العالم
	w.تحسين مهاراتهم واالستعداد آلفاق أكبرلتاصيل مهاراتهم القيادية
	w.تعلم 10 عادات للقادة الفعالين والناجحين
	w. التعرف على افضل ممارسات القادة المبدعين
	w. بيان دور المدير في قيادة المنظمات المتفوقة
	w. تسليط الضوء على خصائص التميز وتفوق القادة
	w. تحليل أساليب ووسائل تأهيل القيادات اإلدارية العالمية
	w. تعريف المفاهيم النظرية واالتجاهات الحديثة في القيادة المتميزة
	w. التعّرف على التحّديات التي تواجه القائد في بيئة االدارة الجديدة
	w. استخدام األساليب القيادية الفعالة في اإلشراف على العاملين وتوجيههم وتحفيزهم
	w. تعزيز مهاراتهم اإلدارية والسلوكية في االتصال وحل المشكالت وإدارة االجتماعات واستغالل وقت العمل
	w.  تطبيق استراتيجية متكاملة لتطوير أداء مجموعات وفرق العمل
	w. التحول من مدراء عاديين إلى قادة متميزين

الفئات المستهدفة :
	wمديري االدارات وشاغلي المناصب اإلدارية والتنفيذية واالستشارية
	wرؤساء االقسام والمشرفين ومن في مستواهم
	wمديرو الدوائر ونوابهم ورؤساء األقسام ورؤساء الوحدات في المؤسسات المختلفة
	wجميع الموظفين التنفيذيين

المنهجية المتبعة في التدريب:
تعتمد يوروماتيك في كافة البرامج على أسلوب التدريب التشاركي، والمشاركة الفاعلة مع المتدربين، حيث يتم تقديم الدورات باستخدام مزيج من األدوات النظرية والعملية والتي 
تهدف إلى تمكين المشاركين من محتويات ومحاور الدورة وتتألف هذه األدوات من: 10٪ شرح أكاديمي نظري 35٪ تطبيقات عملية ألفضل الممارسات في المجال 20٪ تمارين 
واقعية والعمل بروح الفريق الواحد 10٪ مناقشات جماعية وعصف ذهني 10٪ أفالم تدريبية ووسائل إيضاح. كما نتميز بخدمة متابعة احتياجات المتدربين بعد انتهاء الدورة 

)دعم استشاري وفني ومساعدة مباشرة(
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          المحتويات الرئيسية:

القيادة المعاصرة
والكفاءة بين الثقافات في بيئة االعمال ®

الوحدة األولى :

مقدمة يف اإلدارة

	wالعملية اإلدارية ووظائفها

	wبيئة اإلدارة المتغيرة

	wمالمح اإلدارة الحديثة في المؤسسات

	wالقيادة االبداعية

	wمفهوم القيادة وأهميتها ووظائفها

	wأنماط وأساليب القيادة اإلبداعية

	wالفرق بين الرئيس التقليدي والقائد اإلداري العالمي

	wتطبيقات على أساليب وأنماط القيادة اإلبداعية

الوحدة الثانية :

دور القادة يف تفوق المنظمات ومتزيها )مهارات القائد العالمي (

	wالشخصية والسلوك

	wاالتصال والتعامل مع اآلخرين

	wاإلبداع في تحليل المشكالت وصنع القرارات اإلدارية

	wإدارة االجتماعات

	wإدارة الوقت

	wتطبيقات وتمارين على مهارات المدير العالمي

الوحدة الثالثة :

نظريات القيادة االبداعية الفعالة

	wنظرية السمات والمهارات

	wالنظريات السلوكية

	wالنظريات الموقفية

	wالقيادة التبادلية

	wالقيادة النرجسية

	wالقيادة التحويلية

	wتطبيقات عملية على نظريات القيادة

الوحدة الرابعة :

المماراست اإلدارية من أجل التفوق والتمزي يف ادارة األعمال:

	wمهارات القائد العالمي في تطوير األداء

	w)تطوير األداء اإلداري )المؤسساتي

	w)تطوير أداء العاملين )الفردي

	w)تطوير الذات )التنمية الذاتية

	w)أسئلة للمناقشة )مجموعات صغيرة

	wحاالت عملية

	w)تمارين وتطبيقات عملية )لتنشيط التفكير اإلبداعي

الوحدة الخامسة :

تأهيل وتنمية أفراد فرق العمل عىل االبتكار واإلبداع:

	wطبيعة وأهمية التأثير الشخصي

	wخصائص اإلداريين المبتكرين

	wتنمية القدرات اإلبداعية الفردية

	wنموذج ربط األفراد بالعمليات التنظيمية

	wنموذج االبتكار واإلبداع الفردي في البيئة التنظيمية

	wتطوير مهارات االبتكار واإلبداع
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نمـــــوذج التسجيــــــل

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

:  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 المعاصرة والكفاءة بين الثقافات في بيئة االعمال ®(
Contemporary Leadership and Intercultural Competence

التــاريــخ :........................

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

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

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

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

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: 

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.


