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مقدمة:

تقدم هذه الدورة سيكولوجية اإلدارة واساسيات القيادة التنفيذية،  تعلم كيفية تطبيق رؤى من علم النفس االجتماعي لبناء قدرتك على قيادة وإدارة األشخاص والعمليات والمواقف 

بفعالية،  من خالل محاور تدريبية حول جغرافية القائد والقيادة في عصر المسؤولية )التخصص، الموقع، المهام والمسؤوليات( وأهم األدوار القيادية في عصر التكنولوجيا، إدارة 

المعرفة واالقتصاد الحديث، وسبل استدامة القائد والقيادة لالنتقال إلى مرحلة القائد القدوة، وبحث عوامل دعم القائد والقيادة نحو صنع واتخاذ القرارت، وأليات التمكين عبر التباحث 

حول نظم القيادة العصرية لتطوير وإعداد قادة المستقبل، وتعزيز أسس تدفق القيادات ووضع أهم السياسات التنفيذية الفعالة ، واالطالع على أفضل الممارسات واالستراتيجيات 

القيادية العالمية، نحو استشراف المستقبل  وكيفية تعزيز المنظور القيادي الحديث، أسس الكفاءة وسبل تطوير المنظور الحديث للقيادة عبر مواكبة أحدث المنهجيات العالمية.

المؤسسي  المشاريع واألزمات والكوارث، والتخطيط  والتفويض، وإدارة  والتمكين  التغيير والتطوير،  التفكير االستراتيجي، وإدارة  منها  الدورة على محاور عدة  ستركز هذه 

واستخدام الموارد، ومهارات االتصال والتواصل والعمل الجماعي، ومهارات اإلبداع واالبتكار في العمل إلى جانب مهارات استشراف المستقبل.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الربناجم من:

فهم مصطلح القيادة التنفيذية الفعالة وأهميتها�	

التعرف على أهم متطلبات القيادة  التنفيذية الفعالة وعناصرها وفق المبادئ اإلدارية الحديثة�	

دراسة انعكاس القيادة الفعالة على نجاح العملية اإلدارية كفرع من فروع علم اإلدارة�	

تحديد أنماط القيادة وفقاً لمصادرها أو وفقاً للسلوك القيادي لإلدارة وآلية اختيار النمط المناسب بناءاً على التحليل الدقيق�	

تعداد أهم واجبات القيادة التنفيذية  الفعالة لتحقيق رؤية المنظمة وتنميتها�	

معرفة أهم العوامل التي تؤثر في العملية القيادية�	

توضيح آلية اختيار وصناعة العناصر اإلدارية�	

التعرف على أهم صفات القائد القادر على تطبيق القيادة الفعالة في اإلدارة الحديثة ومناقشة حقوقه وواجباته�	

تحليل أهم التحديات التي تواجه القيادة الفعالة في المنظمات المعاصرة�	

معرفة أثر تحديد الرؤية للمنظمة واإلدارة على نهج تطبيق القيادة الفعالة�	

مناقشة بعض الطرق لتقييم المهارات القيادية لألفراد وسيتمكن المشاركون من تطبيقها�	

منهجية التدريب:

سيكون التدريب عبارة عن مزيج تفاعلي من المحاضرات والمناقشات الجماعية واالستبيانات وورش العمل ودراسات الحالة وتوليد األفكار الفردية والجماعية ولعب األدوار 

والمحاكاة .

الفئات المستهدفة:

يعد هذا البرنامج مثالًيا ألي شخص يتحمل مسؤوليات إدارية حالية أو متوقعة ، وسوف يبحث في موضوعات مثل الدافع ، وديناميات العالقات الشخصية ، والتأثير واإلقناع ، 

واتخاذ القرارات الجماعية ، والثقافة التنظيمية ، واألخالقيات والقيادة.
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المحتويات األساسية:

سيكولوجية اإلدارة
واساسيات القيادة التنفيذية ®

مهارات القيادة الشخصية وقوة الكاريزما:

تعريفات الشخصية �	
أنماط الشخصيات�	
العوامل المؤثرة في الشخصية�	
السمات الشخصية اإليجابية�	
	�MBTI إختبار تحليل الشخصية
قوة الكاريزما في التواصل الفعال والتأثير واإلقناع�	
قوة الكاريزما في التعامل مع الشخصيات الصعبة�	
قوة الكاريزما في قيادة اآلخرين�	

مهارات القيادة التنفيذية الفعالة:

التركيز على المستقبل الذي  يميز القادة عن غيرهم والقدرة على اإلبداع �	
وصياغة المستقبل.

وضع أهداف فعالة وقابلة للتنفيذ وتحقيق نتائج إبداعية�	
التميز في اتخاذ  القرارات و القدرة على التأثير و اإلقناع الفعال.�	
القدرة على التفكير الواقعي الذي يقوم على أساس من المعرفة العملية �	

التي تتقصي الحقائق  وتدرك األسباب والمسببات لكل عمل األسباب. 
التقييم الجيد لألفراد والكفاءة في التوجيه والتحفيز والتفويض  لآلخرين.�	
بناء الثقة والتفاهم عبر المناطق الزمنية في الفرق متعددة الوظائف�	

المهنجيات احلديثة يف الذكاء اإلداري و القيادي الفعال:

المفهوم العلمي لمصطلح "الذكاء اإلداري"�	
مكونات الذكاء اإلداري من خالل الرؤية العالمية الحديثة�	
الذكاء اإلداري و القيادة الفعالة�	
الذكاء اإلداري و تميز الفكر و العمل المؤسسي�	
السمات الالزمة وفق منظومة الذكاء اإلداري�	

إسرتاتيجيات القيادة ومتزي اآلداء:

مفهوم القيادة وأهميتها.�	
القيادة و التنسيق بين الموارد المعرفية الفردية، الذكاءات، القدرات �	

الذهنية، المهارات الشخصية 
مهارات القيادة الفعالة والقدرة على فهم وتحليل المتغيرات�	
تطبيق القيادة التشغيلية في رفع األداء وتعزيز الفعالية وخلق المزايا �	

التنافسية
إستراتيجيات القيادة الفعالة ومعايير التميز الفعال�	
القيادة في البيئة التنافسية المعاصرة�	
حاالت عملية�	

قيادة فرق العمل عالية اإلجناز:

مهارات القيادي الفعال في فرق العمل �	
قيادة المواقف الصعبة بفرق العمل�	
دور القيادة في تحقيق التمكين النفسي لألفراد الفريق�	
القيادة الفعالة وأثرها في مراحل تكوين الفريق األربعة�	
دور القائد التحويلي الفعال في حل الصراع وتفعيل نتائج الفريق�	
الخصائص الخمسة لقيادة فريق العمل الناجح�	
مهام القيادة الفعالة في حل مشاكل العمل الجماعي�	

التفكري المهنجي والناقد: صنع القرار:

ما معنى صياغة القرارات ، وكيف نطرح األسئلة الصحيحة؟�	
كيف نتعرف على مصائد القرار ونتجنبها؟�	
بأي طرق يمكننا تحسين عملية صنع القرار لدينا؟�	
كيف تؤثر التفضيالت الضمنية على قراراتنا؟�	
ما هي الطرق التي يمكننا بها تحسين عملية صنع القرار لدينا من أجل �	

ميزة استراتيجية؟

تقنيات التفاوض:

ما هي أفضل الطرق للتحضير لمفاوضات معقدة؟�	
كيف يمكن تحسين نتائج التفاوض؟�	
ما هو الدور الذي يلعبه اإلبداع في التوصل إلى اتفاقات؟�	

القيادة األخالقية: قوة الموقف:

ما هي العالقة بين الخصائص الشخصية والعوامل الظرفية؟�	
ما هي الطرق التي يمكننا بها تحسين عملية صنع القرار لدينا من أجل �	

ميزة استراتيجية ؟

إسرتاتيجيات القيادة و مماراست اإلبداع وجودة اآلداء:

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

القدرات الذهنية، المهارات الشخصية 
مهارات القيادة اإلبداعية والقدرة على فهم وتحليل المتغيرات.�	
تطبيق القيادة اإلبداعية في رفع األداء وتعزيز الفعالية وخلق المزايا �	

التنافسية.
إستراتيجيات اإلبداع القيادي ومعايير التميز الفعال.�	
اإلبداع القيادي في خلق بيئة تنافسية معاصرة.�	
اإلبداع و اإلبتكار القيادي والتنسيق بين الذكاءات الفردية المتعددة لفريق �	

العمل.
اإلبداع القيادي وعملية إتخاذ القرارات و حل المشكالت�	
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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 :........................)سيكولوجية اإلدارة واساسيات القيادة التنفيذية ®(

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.


