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الوحدة األولى:
القيادة الفعالة ومتزي اآلداء

مفهوم القيادة الفعالة وأهميتها.�	
أهداف وأنماط القيادة�	
القيادة والتنسيق بين المهارات المعرفية، الشخصية، الذكاءات والقدرات الذهنية.�	
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�	

الوحدة الثانية:
القيادة و آليات اإلقناع و التأثري باآلخرين

المفهوم اللغوي لمصطلحي "التأثير".�	
المفهوم العلمي واإلداري للتأثير و اإلقناع.�	
طرق اإلقناع وكيفية التأثير باآلخرين�	
أهميَّة اإلقناع والتأثير في الحياة القيادية�	
معوقات التأثير واإلقناع.�	
القيادة الفعالة وآليات اإلقناع و التحفيز�	

الوحدة الثالثة:
الذكاء العاطفي يف مواجهة الضغوط و إدارة الزناعات و الرصاعات

مفهوم الضغوط.�	
مصادر وأنواع الضغوط.�	
آثار الضغوط النفسية على العمل�	
الذكاء العاطفي وأهميته في مواجهة الضغوط.�	
الذكاء العاطفي والمهارات الثقافية للتعامل مع الضغوط.�	
الذكاء العاطفي في التعامل مع الصراعات�	
الذكاء العاطفي في إدارة الصراعات�	

الوحدة الرابعة:
اإلتصال الفعال السبيل للقيادة الفعالة الناجحة

مفهوم اإلتصال و التواصل.�	
مكونات اإلتصال الفعال�	
مهارات اإلتصال الفعال في قيادة المنظمات�	
معوقات اإلتصال و كيفية التعامل معها؟�	
أنماط القيادة وفقاً لنظرية Golemanوالقدرات الرئيسية في مجال اإلتصال �	

الفعال.
نظرية Feldmanعن القيادة الديناميكية الذكية�	

الوحدة الخامسة:
قوة اإلتصال الفعال و الذكاء العاطفي

مفهوم الذكاء�	
	�.)IQ( والذكاء الذهني والعقلي )EQ( الذكاء العاطفي
مكونات الذكاء العاطفي�	
اإلتصال الفعال من خالل نماذج الذكاء العاطفي األربعة.�	
اإلتصال الفعال في تعديل اإلتجاهات و األفكار و السلوكيات�	
اإلتصال الفعال و الذكاء العاطفي نحو تحقيق بيئة إيجابية�	

الوحدة السادسة:
اختاذ القرارات

تقنيات اتخاذ القرارات اليومية�	
مبادئ اتخاذ القرارات�	
عناصر عملية اتخاذ القرار األمثل�	
استخدام التفكير النقدي كعامل مساعد في اتخاذ القرارات�	
األدوات المختلفة التخاذ القرارات�	
اتخاذ القرار الموضوعي مقابل القرار غير الموضوعي�	
مشكلة حالة عدم التأكد�	

مقدمة:

إن أساليب القيادة هي أحد المحاور التي ترتكز عليها مختلف النشاطات في المنظمات 

العامة والخاصة، ومن خالل تنامي المنظمات وكبر حجمها، وتشعب أعمالها وتعقدها، 

كل هذه العوامل أدت إلى ضرورة الحاجة، إلحداث التغيير والتطوير المالئم بالشكل 

الذي يضمن لها االستمرارية والتميز، وهذه مهمة ال تتحقق إال في ظل قيادة إدارية 

الطاقات  وتوجيه  الجهود  تحريك  من  يّمكنها  ما  القيادية  المهارات  من  تمتلك  واعية، 

ذلك  ضوء  وعلى  المرجوة،  األهداف  وتحقيق  اإلنجاز،  من  مستوى  أفضل  لتحقيق 

تقدم يوروماتيك هذه الدورة، حول أساليب القيادة واتخاذ القرارات الفعالة، من خالل 

األنماط..  األساليب..  األهمية..  المفهوم..  النظريات..  )القيادة:  محاورتدريبية  :  عدة 

اتخاذ  ماهية  والتغيير،  القيادة  القائد،  في  األساسية  والصفات  المهارات  واألشكال، 

واتخاذ  المشكالت  حل  مهارات  الفعال،  القرار  اتخاذ  في  المعلومات  دور  القرارات، 

القرارات، والقيادة واتخاذ القرارات(.

ما سوف تكسبه من الدورة:

تكون قادًرا على العثور على صوت قيادتك وترجمته عبر القنوات الصحيحة.�	
تزويد المتدربين بأفضل الممارسات ومنهجيات القيادة اإلبداعية بالمؤسسات.�	
تمكين المشاركين من ممارسة جوانب للقيادة المتميزة والفعالة.�	
كن قائدا يلهم اآلخرين  ويقودهم حتى في األوقات الصعبة.�	
إتقان مجموعة واسعة من أدوات اتخاذ القرارات من أجل القيادة الفعالة.�	
تقديم األفكار المبتكرة لالخرين  والتعامل بفعالية مع المقاومة المحتملة.�	
استخدم مهارات االتصال الخاصة بك كميزة تميز في مؤسستك.�	
تعرف على كيفية اتخاذ القرارات على مختلف المواقف الصعبة.�	
حل أي أزمة أو صراع دون السماح لها بالتصاعد.�	
خلق جو يحفز الموظفين ويعزز اإلنتاجية.�	
توضيح استخدام النظم المختلفة في اتخاذ القرارات.�	
تحديد مختلف الطرق المولدة لألفكار اإلبداعية والتي يمكن تطبيقها عملياً في �	

مكان العمل.
تطبيق تقنيات التأثير للتمكن من اتخاذ القرارات بشكل أفضل وتنفيذها.�	



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 :........................)أساليب القيادة واإلبداع الفكري واتخاذ القرارات الفعالة ®(

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.


