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المحتويات البرنامج:

مقدمة:

هذا البرنامج التدريبي يقدم ويثري جانًبا هاًما من جوانب القيادة أال وهو الجودة والفاعلية في القيادة. وكيف يستطيع القائد التميز وممارسة معايير جودة أعلى في قيادته، مستعرًضا 
أهم النظريات في القيادة. ويسلط الضوء على نقاط هامة في مسيرة القائد ويدعم توجهاته العلمية بدراسات واستبيانات وإحصائيات مفيدة. يتضمن البرنامج المحاور التدريبية التالية: 
التعريف بالقائد وأنماط القيادة العملية. التعريف بالنظريات القيادية الحديثة. المقارنة بين اإلدارة متكاملة الجودة والقيادة متكااملة الجودة. طرق وأدوات ممارسة القيادة متكاملة 

الجودة. صفات القائد الفعال وأدواره. ثم أفكار مفيدة لتدريب فعال يساعد على القيادة بفعالية وجودة أعلى .

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

	wًتطبيق التقنيات المتقدمة في مجال القيادة متكاملة الجودة لتعزيز قيمة األعمال ولتكون قائد أكثر تأثيرا
	wتطبيق أفضل الممارسات للتأثير على الزمالء والمدراء والمرؤوسين والعمالء وأصحاب المصلحة اآلخرين
	wشرح كيفية التعامل بشكل فعال مع التحديات  وزيادة تحفيز الفريق وكسب القلوب والعقول
	wالتواصل بثقة في أي بيئة ، من التواصل العفوي إلى الخطابات المهمة والمقترحات التي تحظى بااللتزام والتعاون
	wإرسال رسائل قوية تؤدي إلى تنفيذ العمل بشكل سريع والتحكم في المشاعر عند مواجهة المقاومة والنزاعات
	wزيادة التواصل الداخلي وإيصال رؤية ورسالة وقيم المؤسسة للموظفين

الفئات المستهدفة:

المدراء التنفيذيون ومدراء األقسام وقادة الفرق والمدراء الراغبون في تعزيز مهارات القيادة والتواصل لتحقيق المزيد من النجاح في جميع مستويات المؤسسة.

أفضل مماراست القيادة متكاملة اجلودة:

	wاكتشاف خفايا وأسرار الشخصية القيادية المتميزة مع فهم الذات وشرح أثر الشخصية على اإلدارة والقيادة

	wقياس التوافق بين التقييم القيادى والشخصية القيادية

	w عرض لنماذج اإلعداد للقادة التى تتعلق بالطرق والمنهجيات الكفيلة بإعداد قادة للمستقبل

	wمفهوم القائد والمدير والقدوة ودور القائد فى العمل المؤسسى والتعرف على أهم الممارسات القيادية واإلدارية

	w  عرض أشهر نظريات اإلدارة والقيادة ومجال تطبيقها في المنظمة ومعرفة المفاتيح الرئيسية

	wمفهوم العمل الجماعي المتميز والمحاور والقواعد األساسية لبيئة متعاونة ومنتجة

	w:أدوات القائد الرئيسية

	wالتحفيز

	wالتأثير

	wاإلقناع

	w  االنفعاالت العاطفية وتأثيرها على طرق ومنهجيات القادة في قيادتهم التباعهم

	wحاالت وتطبيقات عملية
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تقييم لبيئة العمـل باستخدام منـوذج القيم وفهم مسؤولية قائد 

االعمال اجلوهرية:

	wقيادة التغيير وخاصة تغيير ثقافة المنظمة
	wتكوين ثقافة المنظمة وأسباب مقاومتها وطرق التعامل معها
	wالتوصل إلى بيئة حاضنة ودافعة لألداء
	w:منهجية التفويض فى إدارة األعمال

	w نمـوذج للتفويض الفعال، شرح أهمية هذه األداة بتطويـر المنظمة واالرتقاء
بالعمل

	w بحث نماذج التفويض الرئيسية ومزاياها والتعرف على ما يمكن تفويضه من
عدمه

	wاإللمام بطرق وإجراءات التفويض الفعال وأثره على العمل
	w:منهجية القيادة متكاملة الجودة فى التفكير اإلستراتيجى الحديث

	wمفهوم التفكير اإلستراتيجي واستشراف المستقبل وعناصره ونماذجه
	w مفهوم المدرسة القديمة والمدرسة الحديثة للتخطيط اإلستراتيجي وأهميتها

للعمل المؤسسي
	w طرق استنباط الرؤية وكتابة رسالة وأهداف المنظمة، والتعرف على مفهوم

القيم المؤسسية وبلورة اإلستراتيجية
	wحاالت وتطبيقات عملية

المماراست القيادية يف إدارة معايري التمزي:

	wإدارة معايير التميز
	wالقيادة الفعالة ومعايير التميز
	wقيادة المستقبل والتخطيط االستراتيجي
	wالنماذج الثالثة القيادية إلدارة التميز
	wالمهارات القيادية الداعمة لعملية التميز
	wدور القادة في تعزيز ثقافة التميز لدى الموارد البشرية
	wالممارسات القيادية وتوفير بيئة مشجعة على اإلبداع واإلبتكار
	wحاالت وتطبيقات عملية

التمزي القيادى ىف إدارة اآلخرين:

	wمداخل إدارة اآلخرين وقيادتهم

	wإدارة الذات وفن قيادة اآلخرين

	wمهارات التعامل والتأثير في اآلخرين

	wمهارة لغة الجسد ودورها في التأثير على األخرين

	wالبرمجة اللغوية العصبية وإدارة اآلخرين

	wإستراتيجيات التحفيز الفعالة

	wمعايير الجودة والتميز في إدارة اآلخرين

	wحاالت وتطبيقات عملية

التمزي القيادى ىف بناء بيئة عمل تنافسية وفقا لمدخل إدارة اجلودة 

الاشملة:

	w     تطوير وتطبيق وتحديث أنظمة العمل

	w     األساليب الحديثة للتعامل مع جميع الفئات المعنية

	wبناء ثقافة التميز القيادات اإلدارية

	w   القيادة وتأثيرها في توفير بيئة محفزة على اإلبتكار واإلبداع

	wمعايير التميز وبيئة عمل ابداعية تنافسية

	w:التميز القيادى وفقا لمدخل إدارة الجودة الشاملة

	wاإلنتقال من اإلدارة التقليدية للجودة إلـى مدخل إدارة الجودة الشاملة

	wمتطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة

	wمزايا ومعوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة

	wأدوات تطبيق إدارة الجودة الشاملة

	wإستراتيجيات التطوير والتحسين وإدارة الجودة الشاملة

	wالجودة الشاملة ضرورة حتمية كمعيار للقدرة التنافسية

	wالتميز ومعايير الجودة الشاملة

	wحاالت وتطبيقات عملية



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

)االستراتيجيات المتطورة في جودة التميز القيادي ®(
كيف يستطيع القائد التميز وممارسة معايير جودة أعلى في قيادته

التــاريــخ :........................

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.


