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مقدمة:
يتسم هذا العصر بأنه عصر اختصار الزمن وتقريب المكان، وتسريع السرعة، فالتغييرات متالحقة ومتزاحمة في جميع جوانب الحياة.

ويفرض هذا على القيادات وعًيا متجدًدا، وتطويًرا للمهارات يؤهلها للتعامل مع المرؤوسين، والتأثير في سلوكياتهم ومشاعرهم، وتحفيزهم، وزرع الثقة المتبادلة بينهم، وبناء 
رؤية منظمية واضحة توجههم لتحقيق األهداف المرسومة. وبحسب نظريات القيادة الحديثة فإن هذه الصفات توجد في القائد التحويلي الذي يوصف بأنه القائد الذي يمتلك القدرة 
على »بناء رسالة ورؤية لدى الفريق والمنظمة والوعي بها، وإثارة دافعية المرؤوسين إلعادة النظر في عملهم من منظور جديد، وحث المرؤوسين على تجاوز المصلحة الذاتية 
إلى المصلحة العامة، وتطوير مستوى قدراتهم وإمكاناتهم«. من هذا المنطلق، جاءت القيادة التحويلية كأسلوب مناسب لتحويل المنشآت من األساليب القيادية التقليدية إلى األساليب 
الحديثة التي تعتمد على العنصر البشري كأهم رأس مال لديها. مع نهاية هذه الدورة التدريبية سيمتلك المشاركون  رؤى جديدة وأدوات عملية إلتقان الذات والمرونة الشخصية ، 

وتطوير الفريق والتنظيم ، ووجهات نظر جديدة حول القيادة ، ونظرة ثاقبة جديدة على المنظمات الرشيقة لتكوين المىحلة التالية.

اهداف البرنامج:
سيتمكن المشاركون مع نهاية البرنامج من :

	wتفهم الدور الديناميكي للقيادة
	wالوعي باستراتجيات القيادة الفعالة و تبني انسبها وفقا لطبيعة المواقف و االحداث المؤسسية
	wشرح المفاهيم األساسية في القيادة
	wرصد وتحليل خصائص القادة المتميزين
	wتطبيقات فنون القيادة
	wتطبيقات اختصاصات ومهام القادة اإلداريين
	wتطبيقات الجدارات الرئيسة للقادة التحويليين
	wاستراتيجيات تنمية الجدارات القيادية
	wاالبداع والتميز في إدارة المشاكل واألزمات المتعلقة بالعمل

المحاور التدريبية:
	wتحديد مفهوم القيادة التحويلية وعناصرها
	wأنماط القيادة التحويلية
	wالمهارات العقلية للقيادات اإلبتكارية
	wموقف القائد التحويلي من التحديات المستقبلية واإلبتكار
	wأهم المسببات الداخلية والخارجية التي تؤثر في عملية التغيير
	wتأثير عملية القيادة التحويلية على اإلبتكار داخل المؤسسات
	wطريق اإلدارة نحو االبتكار
	wالعالقـة بـين السـلوك القيـادي التحـويلي ومـدى تـوافر القـدرات اإلبداعية لـدى ً العاملين
	wدور القائد التحويلى فى االستثارة الفكرية وإستنباط األفكار اإلبتكارية

النتائج المتوقعة:
	wتنمية المهارات القيادية والسلوكية للمشاركين وتعميق المفاهيم اإلدارية والقيادية لديهم، وزيادة قدراتهم على تحمل مسئولياتهم اإلدارية والقيادية بكفاءة واقتدار
	wتعريف المشاركين بأسس التميز للقائد التحويلي الفعال في عمله والسلوك الفردي
	wصقل مهارات المشاركين في استخدام استراتيجيات العمل الجماعي وإرجاع األثر والتعامل مع المواقف اإلدارية والفعالية القيادية في العمل

الموضوعات  التدريبية:
	wالمنظور الشامل للعملية اإلدارية في إطار المفاهيم واالتجاهات اإلدارية الحديثة
	wنظريات القيادة التنفيذية وطبيعة عمل المدير التنفيذي
	wالمتابعة والرقابة على نتائج األعمال وتقييم األداء وإعداد تقارير الكفاية
	wتشخيص وتحليل وحل المشكالت واتخاذ القرارات
	wاستراتيجيات التطوير والتغيير ومقاومة التغيير
	wديناميكية الجماعة ومهارات العمل الجماعي وإدارة الصراع
	wتطوير أساليب العمل اإلداري باستخدام منهج اإلدارة باألهداف

الفئات المستهدفة :
القيادات اإلدارية العليا والوسطى  والمشرفين ورؤساء األقسام ومن في حكمهم  في مختلف الـمـنـظـمات الـحكومـية والخاصة .
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محتوى البرنامج:

أحدث منهجيات وممارسات القيادة التحويلية ®

الدور الديناميكي للقائد:

	wدور القائد في إيصال و شرح األولويات و التوجهات اإلستراتيجية

	wفن اإلتصال لكسب دعم الموظفين

	wاقناع و اقتناع العاملين

األمناط و المهام الرئيسة للقادة:

	wالقادة و التحديات

	wاستشراف المستقبل

	wاألنماط الستة للقادة

القيادة بالماشركة:

	wاشراك العامبين في بلورة و صياغة االهداف

	wتخصيص و تخطيط الموارد الملموسة و غير الملموسة

	wمؤشرات و معايير االداء

متكني و حتفزي العاملني:

	wتفهم و تحليل إحتياجات و توقعات الموظفين

	wأساليب و أدوات تمكين العاملين

	wأساليب التنمية والتطوير اإلداري و عالقتها بتمكين العاملين

القيادة لتحقيق النتاجئ:

	wالقدرات القيادية و التحديات الجديدة

	wأالنماط القيادية االساسية و المساندة

	wالقيادة الموقفية لتحقيق النتائج

	wالمالحة اإلستراتيجية و فريق العمل

قيادة و إدارة التغيري و التطوير:

	wالتركز علي األولويات اإلستراتيجية في التطوير

	wتطوير العمليات و الخدمات

ضبط العمل و متابعة و تقويم سلوك الموظفني:

	wالضبط اإليجابى

	wاألداء و المواقف السلوكية

	w تقويم سلوك و  تعديل  فى  الفردى  التوجيه  و  النصح  و  اإلستشارات  دور جلسات 

الموظفين

تنمية و تطوير الموظفني:

	wتفهم و تحليل الكفاءات و فجوات األداء

	wتنمية و تطوير خطط التنمية الفردية لرفع قدرات الموظفين و مخرجات األداء

	wأساليب عقد جلسات التوجيه و التدريب الفردى
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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

Mount Pleasant 109
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

التــاريــخ :........................)أحدث منهجيات وممارسات القيادة التحويلية ®(

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.


