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مقدمة :

برنامج مهارات وتقنيات اإلبداع والتأثير وااللهام القيادي الفعال الذي تقدمه يوروماتيك،  يستهدف  تنمية وتطوير مهارات المشاركين حول المستجدات العلمية والتكنولوجية، وتفهم 
وإدراك األسس والتوجهات اإلدارية الحديثة.، وتكمن أهميته، في مواكبة أحدث التوجهات اإلدارية والتكنولوجية من قبل قيادة أي منظمة، مما سينعكس إيجابا على كافة أعضاء 
ومكونات المنظمة.  البرنامج يشتمل على ثالثة محاور رئيسية هي المحورالتكنولوجي والمحور القيادي واإلداري والمحور المعرفي،  ويأتي طرحه إلحداث تطور وتغيير إيجابي 
في اتجاهات المتدربين، وإكسابهم معرفة جديدة، وتنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم، باإلضافة إلى إسهامه في تطوير األساليب والمهارات التي يستخدمونها للتفوق والنجاح في العمل.

ويستهدف البرنامج التدريبي، اكتشاف ودعم المهارات لدي المشاركين من خالل مناقشة مجموعة من الواضيع منها مبادئ ومفاهيم اإلدارة الحديثة، والقيادة الفعالة والقيادة الرشيدة، 
وإدارة  العمل،  وإدارة ضغوط  الذات  وإدارة  الوقت  إدارة  المهارات ومنها  بالعديد من  المشاركين  تعريف  يتضمن  كما  االستراتيجية،  والقيادة  االستراتيجي  والتخطيط  واإلدارة 

الصراعات والخالفات، وإدارة التغيير، كما تتضمن الدورة التدريبية التعريف بصناعة القائد وسماته، وطبيعة اإلدارة القيادية في العالقات العامة.

الهدف العام:

تهدف الدورة الى تعريف المدراء والقادة في المستويات العليا والمتوسطة بأهم القدرات اإلدارية والمهارات القيادية الالزمة إلحداث التنمية والتطوير والتغيير في مؤسساتهم 
وتحقيق مستويات أكبر من التفوق والتميز اإلداري.

اهداف البرنامج :

التعرف على دور القيادة في المنظمات الحاصلة على درجة أفضل الممارسات.§	
توضيح دور القيادة في المنظمة المعتمدة على مفاهيم ومبادئ الجودة اإلدارية لشاملة.§	
تطبيق القيادة المرتكزة على المبادئ في بيئة العمل حسب منهجية د. ستيفن كوفي.§	
تطبيق الممارسات الخمس لإلدارة المثالية حسب منهجية كوزس وبوسنر.§	
قيادة القادة وإدارة المدراء حسب منهجية جيسفالد ساالكيوز.§	
ممارسة النفوذ اإلداري من أي مكان في المنظمة )قائدͦ 360 (§	
	§Weapons of Influence  تطبيق أسلحة التاثير على اآلخرين
وضع العاملين في المكان الذي يستغل أقصى طاقاتهم وتمكينهم§	
	§Leading Change تطبيق خطوات قيادة التغيير الثمانية
	§Management By Objectives تحقيق النتائج عن طريق اإلدارة باألهداف
	§High-Speed Management اتخاذ القرار حسب اإلدارة فائقة السرعة
االستجابة للعمالء واالرتقاء بسلسلة الخدمة§	

الفئة المستهدفة:

القيادات اإلدارية والمرشحون لشغل تلك الوظائف

المحتويات األساسية:
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المحتويات األساسية:

القيادة المعارصة والتمزي القيادي:
مفهوم القيادة وصفات القائد§	
الوظائف الخمس للعملية االدارية§	
مقومات السلوك القيادي§	
األنماط القيادية تجاه العمل والعاملين§	
مفهوم الكفاءة والفاعلية في تحقيق األهداف§	
مهارات القيادة الفعالة§	

القيادة المرتكزة عىل المبادئ:
الخصائص المميزة للقادة المرتكزين على المبادئ§	
القوة المرتكزة على المبادئ§	
تغيير تصورك الذهني لإلدارة§	

قيادة القادة وإدارة المدراء:
قيادة بال سلطة§	
ماذا يتوقع األتباع من قادتهم§	
المبادئ السبعة لحوارات القادة§	

:The 360 Degree Leader  3600 قائد
مبادئ القيادة ألعلى )القيادة نحو القمة و التأثير على الرؤساء(§	
مبادئ القيادة تجاه القاع وقيادة المرؤوسين§	
مميزات القيادة الشاملة 3600§	

القيادة و اإلدارة احلديثة اإلبداعية:
القدرات الالزمة لتأثير القيادة المتميزة و اإلدارة الفعالة§	
مهام القائد اإلبداعي في خلق بيئة إبداعية§	
تنمية القيادة و اإلدارة المتميزة من أجل التميز اإلداري§	
خطوات تفعيل التكامل اإلداري بين مكونات العمليات اإلدارية وفقا لمنهجية التميز§	
المهارات القيادية المتقدمة والقدرة على فهم وتحليل المتغيرات§	

إسرتاتيجيات التمزي القيادي يف مواجهة المستجدات العالمية:
دور القيادة في بناء ثقافة التميز لدى المرؤوسين§	
التعرف على الطاقات القيادية وصقلها لعمل المستقبل.§	
المهارات القيادية المتقدمة والقدرة على فهم وتحليل المتغيرات.§	
نظريات القيادة الحديثة وأهم المالحظات عليها§	
التركيز على المستقبل الذي  يميز القادة عن غيرهم والقدرة على اإلبداع وصياغة §	

المستقبل.
اكتساب أهم صفات و خصائص القيادة الفعالة في العمل§	

اإلدارة و التخطيط اإلسرتاتيجي و تطوير خطط األعمال:

عناصر العملية اإلدارية اإلستراتيجية الحديثة§	
مكونات و نماذج وعناصر التخطيط االستراتيجي§	
مراحل وخطوات الخطة اإلستراتيجية.§	
أساليب التخطيط االستراتيجي، واشكالة المختلفة§	
آليات التعامل مع المؤشرات غير الكمية في االدارة االستراتيجية§	
معوقات التخطيط االستراتيجي والتحديات التي تواجهه§	
أهمية التخطيط في رسم السياسات المستقبلية§	
التخطيط وتطوير السياسات التنموية للمنظمات§	
التخطيط و تحقيق التكامل بين األبعاد االقتصادية وصوال للتنمية المستدامة§	

أدوات و آليات ممارسة التمزي القيادي :

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 توصيل المهمات لآلخرين بشكل واضح.§	
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§	

إسرتاتيجيات القيادة وجودة اآلداء يف ظل معايري التمزي األورويب 
:EFQM

الذهنية، §	 القدرات  الذكاءات،  الفردية،  المعرفية  الموارد  بين  التنسيق  و  القيادة 
المهارات الشخصية 

مهارات القيادة والقدرة على فهم وتحليل المتغيرات.§	
تطبيق القيادة اإلبتكارية في رفع األداء وتعزيز الفعالية وخلق المزايا التنافسية.§	
	§.EFQM إستراتيجيات القيادة ومعايير التميز األوروبي
مهارات القيادة في البيئة التنافسية المعاصرة.§	
القيادة اإلبتكارية والتنسيق بين الذكاءات الفردية المتعددة لفريق العمل§	
القيادة اإلبتكارية وعملية إتخاذ القرارات و حل المشكالت§	



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 :........................)مهارات وتقنيات اإلبداع والتأثير وااللهام القيادي الفعال ®( 

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.


