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مقدمة :
، وظروف  معقدة  اليومية  المهام  تكون   ، اليوم  المعرفة  على  القائمة  االقتصادات  في 
تحفيز  على  والمشرفين   قادراً  المديرون   يكون  أن  باستمرار. يجب  تتغير  العمل 
مرؤوسيه ودفعهم برضاهم إلى العمل. تهدف هذه الدورة " مهارات القيادة والتحفيز 
فعالة  المشاركين في حشد وإدارة فرق  إلى تحسين كفاءات  الفرق "   فعالية  وتطوير 
من خالل تطوير قيادتهم وأنماط تحفيزية وتكييفهم مع المواقف المتغيرة. هذه الدورة ، 
تعزز قدرات المشاركون  وتنمي مهاراتهم اإلدارية والعالقات الشخصية إلدارة األفراد 

والعمليات بشكل أكثر فعالية.

الهدف العام للبرنامج :
التحفيز  في  أساليب  وعملياً  علمياً  تأهياًل  المتدرب  تأهيل  إلى  البرنامج  هذا  يهدف 
الوظيفي الفعال  وذلك وفق االتجاهات الحديثة. ويحتوي هذا البرنامج على مجموعة 
من المعارف والمفاهيم لالساليب التحفيزية وأهميتها وأهدافها، باإلضافة إلى مجموعة 
من األدوات والمهارات وسوف يتناول البرنامج كيفية تطبيق أدوار  اإلدارة والقيادة 
التحفيزية، وتطبيق مهارات االتصال والتواصل التحفيزي. وفي نهاية البرنامج سيقوم 

كل متدرب بوضع وإعداد خطة لتنمية مهاراته التحفيزية.

األهداف التفصيلية :
	wالتعرف على مفهوم واهمية القيادة التحفيزية

	wاكتشاف صفات القائد التحفيزي

	wالتعرف على مفهوم السلوك اإلنسان

	w. إدارة الدور اإلبداعي للقيادة فى التفويض والتمكين واتخاذ القرارات

	w القدرة على اإلبداع وعلى التأثير في ظروف العمل والتفاعل مع البيئة المحيطة
.

	w. تطبيق الممارسات القيادية في إدارة األداء المؤسسي واالقتصاد المعرفي

	w. اإلبداع اإلداري داخل منظومة العمل القيادي

	w. امتالك الفكر القيادي التحفيزي الناجح

	wتعزيز مهارات التخطيط المستقبلي و استشراف المستقبل

	wنطبيق منظومة التميز القيادي وكيفية التعامل المرن فى إدارة المواقف الحرجة 

	wامتالك المهارات الدبلوماسية في التعامل مع األخرين

	wتصميم وتطبيق خطط وسياسات التحول الذكي في بيئة العمل

	wتحقيق األداء اإلبداعي وتعزيز القدرة التنافسية

	w اإلبداعي واألداء  القيادى  التميز  ممارسات  أفضل  في  متقدمة  مستويات  تحقيق 
وفًقا لمنظومات التميُّز العالمية

المزايا والفوائد :
يقدم الربناجم الفوائد التالية:

	wتحسين في نوعية القيادة

	w بناء الفريق  بناء  خالل  من  وذلك  العمل  لمجموعة  بالنسبة  الكفاءة  مستوى  رفع 
أفضل

	wتجنب العمليات االنفعالية المضادة لإلنتاج

	w أثناء باالنتماء  وشعورهم  العاملين  الزمالء  والء  خالل  من  العمل  نتائج  تحسين 
قيامهم بالعمل

	wفهم أعمق لصورة الشركة أمام المجتمع

المحاور التدريبية:
	w. الرؤية والتواصل القيادي

	w. الكفاءة في منظومة التميز القيادي التحفيزي

	w. القيادة والدافعية

	w. ابداع التميز القيادي مع فرق العمل

	w.التطوير وقيادة الفرق لمستوى التميز والفاعلية

	w. تنمية األفراد واستغالل طاقاتهم إلى الحد األقصى

	w. منح الصالحيات للفريق

	w. قيادة عملية التغيير وتنمية الجانب اإلبداعي

	w. إعداد  وتأهيل قائد الغد وفق احدث الممارسات

	wإدارة الجودة والتميز بممارسات ذكية

	wممارسات بناء منهجيات التميز القيادي بين القدرة والنتائج

منهجية التدريب :
والمناقشات  الخبير  عروض  بين  تجمع  تشاركية  وجلسات  محاضرات  خالل  من 
والتدريبات ودراسات الحالة والعمل الجماعي خالل ورشة العمل. باإلضافة إلى ذلك ، 
سوف تقدم الدورة  للمشاركين الممارسات المتميزة المتعلقة بمهارات القيادة والتحفيز 

وتطوير فعالية الفرق .



المحتويات األساسية:
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الكفاءة يف منظومة التمزي القيادي :
	wاإلدارة الحديثة فى القيادة واإلبداع واإلبتكار
	wالرؤية المستقبلية للقيادة ومهارات التفكير االستراتيجي
	wأنماط القيادة المتميزة بين االستراتيجية واإلبداع
	wالتخطيط االستراتيجي وكفاءة القيادة الحديثة
	wبناء منظومة تميز القيادة اإلبداعية
	wالقيادة اإلستراتيجية وآليات الوعي الجماعي

فهم السلوك اإلناسين :
	wمفهوم السلوك اإلنسان
	wالمكونات االساسية لسلوك االفراد
	wمبادئ السلوك اإلنساني العامة
	wمقومات ومتغيرات السلوك
	wمؤثرات السلوك اإلنساني
	wانواع السلوك اإلنساني العامة

اسرتاتيجيات التحفزي الفعال :
	wالفرق بين التحفيز والدافعية
	wفلسفة التحفيز
	wأهمية التحفيز
	wمتى يتم اللجوء للتحفيز
	wأسباب قلة الدافعية لدى العاملين
	wدور القيادة في تعزيز الدافعية
	w)أنواع الحوافز )من حيث طبيعتها – أثرها – ارتباطها
	wأسس الحوافز
	wتقييم نظام الحوافز
	wالنتائج المفيدة لنظام الحوافز

التحفزي القيادي والمؤسيس :
	wالنظريات القائمة على الحاجة
	wالنظريات القائمة على عملية اإلجراءات
	w: القيادة نحو بيئة عمل محفزة

	wالتحفيز من خالل تحقيق التميز
	wالتحفيز من خالل تحديد األهداف
	wالتحفيز من خالل تقييمات األداء
	wالتحفيز من خالل حوافز األداء

افضل مماراست القيادة التحفزيية :

	w مفهوم واهمية القيادة التحفيزية

	w صفات القائد التحفيزي

	wخصائص ومهارات القائد الفعال

	wأدوار القيادة التحفيزية

	w أساليب التحفيز

بناء وقيادة فرق فعالة منتجة :

	wالمفاهيم األساسية لفرق العمل

	wفوائد فرق العمل

	wأنواع فرق العمل

	wتشكيل الفريق

	wمسؤوليات فريق العمل

	wخصائص لفريق العمل الناجح

	wال كيف تبنى وتدير وتحافظ على فريق العمل الفعَّ

	wمهارات االتصال والتواصل التحفيزي

حتفزي الفريق للوصول ألداء أفضل :

	wتحديد أدوار الفريق

	w "مؤشر "بيلبن

	wتناسب المحفزات الفردية والجماعية

	wمصفوفة القيم المتناسبة

	wمفاتيح لحل نزاعات القيم

	wمزيج التحفيز

	wخلق بيئة داعمة

	wرفع طاقة فريقك

أفضل مماراست التمكني :

	wمفهوم التمكين ، خصائص تمكين العاملين

	wأسباب تمكين العاملين

	wأنواع التمكين ، أبعاد التمكين ، فوائد التمكين

	wمعوقات التمكين



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

التــاريــخ :........................)المناهج الديناميكية للقيادة والمهارات التحفيزية ®(

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.


