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مقدمة:
القيادة الناجحة تحرك الناس في االتجاه الذي يحقق مصالحهم على المدى البعيد، ومهما كان األمر، فإن الوسائل و الغايات يجب أن تقوم لخدمة المصالح الكبرى للناس المعنيين 

واقعاً على المستوى البعيد. و القيادة أيضا منهج و مهارة، و عمل ،يهدف إلى التأثير في اآلخرين والشخص القيادي هو ذلك الشخص الذي يحتل مرتبة معينة في المجموعة، و 

يُتوقع منه تأدية عمله بأسلوب يتناسق مع تلك المرتبة، و القائد هو الذي يُنتظر منه ممارسة التأثير و النفوذ في تحديد أهداف المنظمة أو المؤسسة و بلورتها و تحقيقها.

يهدف هذا البرنامج إلى صقل وتنمية المهارات والقدرات القيادية؛ من جميع المستويات القيادية وتزويدها بالخبرات اإلدارية والقيادية الالزمة إضافة إلى المهارات اإلبداعية وآليات 

تطبيقها في مختلف القطاعات واطالعهم على أفضل الممارسات والتجارب العالمية في القيادة.

األهداف:
	wتأصيل السمات واالستراتيجيات و النظريات القيادية الحديثة

	w. التخطيط والتفكير االبداعي واإلدارة بطريقة استراتيجية

	wتحقيق  القيادة عالية االنجاز ومهارات ادارة االرتقاء الشامل

	w. تأصيل مهارات اإلبداع والتفكير االبتكاري

	w. تطبيق ممارسات اإلدارة المثالية حسب المنهجيات والمفاهيم الحديثة

	w. قيادة القادة وإدارة المدراء  وفق معايير التميز وافضل الممارسات العالمية

	w.) ͦ 360 ممارسة النفوذ اإلداري من أي مكان في المنظمة )قائد

	w.تعزيز اخالقيات العمل الجوهرية وتنمية الوالء المؤسسي

	w.اإلبتكار واإلبداع في حل المشكالت واتخاذ القرارات اإلدارية بكفاءة

	w.تحقيق النتائج عن طريق اإلدارة باألهداف

	w تعزيز مهارات التفكير االستراتيجي وصياغة األهداف

الفئات المستهدفة:
مديري اإلدارات ورؤساء األقسام من ذوي المسئوليات اإلدارية و اإلشرافية و التنفيذية و كذلك من في مستواهم الوظيفي و المرشحين لتولي تلك المناصب.

المحتويات األساسية:

اإلسرتاتيجيات اإلدارية والقيادية اإلبداعية:

	w.السمات واإلستراتيجيات اإلدارية والقيادية الحديثة وسمات كل منها

	wالمفاهيم األساسية لنظم اإلستراتيجيات اإلدارية المعاصرة .. والتي تشمل

	wإدارة الجودة الشاملة

	w.معايرة العمليات

	w.إعادة بناء العمليات

	wاإلدارة باألهداف

	wالتمكين

	wإدارة المعرفة
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كفاءات وجدارات المماراست القيادية:

	wالمفاهيم األساسية لطبيعة القيادة في منظمات األعمال
	wالوظائف األساسية للقيادة الفعالة
	w.دور القادة في متابعة وتقييم األداء
	w.دور القادة في التعرف على دوافع وإتجاهات المرؤوسين
	w.األنماط المتقدمة لإلشراف
	w.المهارات اإلدارية لتحقيق اإلتصال الفعال
	w.القيادة الفعالة لجماعات العمل وتوجيه وتنمية األفراد 
	w.مهارات تفويض السلطة ومتطلبات التفويض الفعال

الكفاءة اإلدارية يف بناء مهنجية التطوير:

	wالمفاهيم العلمية للكفاءة
	wالفرق بين الكفاءة والكفاءة اإلدارية
	wمفهوم إعادة هندسة نظم العمل
	w.خطوات بناء فكر وثقافة تجديد أعادة بناء العمليات
	w.)آليات تهيئة اإلدارات على أهمية تطبيق نظام إعادة هندسة نظم العمل )الهندرة
	wالكفاءة اإلدارية والهندرة وعالقتها برضاء العمالء
	wخطوات تفعيل التكامل اإلداري بين مكونات العمليات اإلدارية وفقا لمنهجية الهندرة

فعالية األداء وتنمية النظم االدارية الفعالة:

	wتعريف الفعالية اإلدارية
	wإجراءات الفعالية اإلدارية
	wمبادئ الفعالية اإلدارية
	w.المهارات القيادية والسلوكية الالزمة للفعالية
	w.الفعالية والدافعية وتحفيز الطاقات البشرية
	wالقيادة والعمل الجماعي لزيادة فعالية األداء

عمليات اجلودة اإلدارية لتحقيق التمزي:

	wالتميز والتميز اإلداري
	wالجودة أم التميز أوال؟
	wعالقة الجودة بالتميز
	wإستراتيجيات عملية تطوير وتحسين الجودة
	wالمبادئ األساسية لتحقيق التميز وفقا لمعايير تطبيق الجودة الشاملة
	wالخطوات الرئيسية المتقدمة لتطبيق نظم الهندرة
	w خطوات وضع إستراتيجية كاملة لتحقيق جودة التميز وفقا لمنهج إعادة هندسة نظم

العمل.

التمزي والتطوير التفكري اإلبداعي والتحلييل:

	wالتميز و المخاطرة
	w.لماذا التفكير اإلبداعي في ظل الفكر اإلشرافي
	wالتفكير التحليلي في ريادة إدارة األعمال اإلشرافية
	wمراحل التفكير اإلبداعي المتقدم في ظل الفكر اإلشرافي
	wالعناصر األربعة األساسية لإلبداع اإلشرافي
	wمراحل التفكير اإلبداعي والتحليلي اإلشرافي
	wمن أين يبدأ الفكر اإلشرافي المتميز؟

منط اإلدارة والتفويض – عمل وإدارة الفريق:

	w.مهارات التفويض والتمكين

	w.نمط اإلدارة – النماذج القيادية الظرفية والتفاضلية

	w.ديناميات المجموعة وتشكيل الفريق

	w.الصراع واالمتثال أو المطابقة في حالة المجموعات

	w.حل المشكالت وصنع القرار

	wإدارة مقابالت الفريق

مهارات االتصال – إدارة األداء وعالقات العمل:

	w.تحسين االتصال وتعزيز عالقات العمل

	w.األبعاد الخاصة بأداء الموظفين

	w.التحفيز العملي

	w.التقويم – دراسات حالة عن إدارة األداء

	w.توجيه وتطوير الموظف – مهارات التدريب أثناء العمل

إدارة األداء وعالقات العمل – الفعالية الشخصية وتنظيم الوقت:

	w.الحزم

	w.مشكالت األفراد واألفراد المسببين للمشكالت

	w.النقد البناء – اإلعطاء والتلقي

	w.االنضباط

	w.المبادئ األساسية إلدارة وتنظيم الوقت

	w.إدارة الوقت مع األفراد المعنيين

	w.التخطيط ووضع األولويات

	w.االنقطاعات واستمرارية العمل

	wتحديد ضغوطات العمل وإدارة الموظفين المجَهدين

إدارة التغيري والتحسني المستمر – التخطيط للعمل:

	w.مفهوم التحسن المستمر

	w.إجراء التحسينات على األنظمة والعمليات – إشراك الفريق وإشعال الحماسة

	w.تقنيات التفكير اإلبداعي

	w.تنفيذ التغيير

	w.مهارات التأثير-إعداد الحالة وإدارة السياسات

	w.تخطيط العمل ومراجعة البرنامج
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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:

	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 :........................)المهارات التنظيمية والفكرية للقائد االستراتيجي اإلبداعي ®(

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.


