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مقدمة:
يهدف ”الدبلوم المهني إعداد القادة الدوليين“، إلى تمكين قادة المستقبل، وتزويدهم بالمعارف والتجارب، المتعلقة بالشؤون العالمية المواكبة لعصرنا الحديث. تتطلب عملية القيادة 

اإلبداعية قادة استراتيجيون، يمتلكون مهارات خاصة لتوجيه العمل في المسار الصحيح الذي يتوافق مع أهداف وغاية المؤسسة .

تقدم يوروماتيك هذا البرنامج ، بهدف بناء  شخصية قيادية قوية و مؤثرة، من خالل معرفة مهارات الثقة بالنفس وكاريزما القائد واستراتيجيات القيادة وبناء فريق عمل قوي، 
وتحفيز الفريق، وكيف تقود فريقك بطريقه إبداعية.

أهداف البرنامج:
تعزيز القدرات العلمية والتطبيقية لدى المشاركين.�	
التمكين من التطبيق الفعال ألفضل الممارسات في مجال القيادة.�	
إطالع المشاركين على أفضل النماذج والممارسات الدولية والعالمية في مجال القيادة.�	
تعزيز معارف المشاركين في المجاالت الوظيفية�	
التركيز على مهارات التخطيط وبناء األعمال المؤسسية وتشكيل وبناء وإدارة فريق العمل بكفاءة وفاعلية�	
تزويد المشاركين بالخبرات والتطبيقات الدولية والعملية الالزمة لصقل مهاراتهم. بما يمكنهم من الثقة بالنفس وقيادة اآلخرين نحو تحقيق األهداف�	

المحتويات البرنامج:

قادة المستقبل اإلسرتاتيجيون:

مفهوم القيادة اإلستراتيجية�	
أهمية القيادة اإلستراتيجية �	
أنماط القيادة اإلستراتيجية�	
القيادة اإلستراتيجية والقيادة التقليدية�	
عوامل نجاح القيادة اإلستراتيجية�	
متطلبات إعداد وتنمية القيادة اإلستراتيجية�	

الربوتوكول الدويل واإلتيكيت الدبلومايس:

الدبلوماسية.. علم وفن�	
أساليب التعامل الدبلوماسي�	
أهم قواعد البروتوكول الدولي ومجاالت تطبيقها.�	
مصادر المراسم والتشريفات - البروتوكول�	
خدمة المراسم والتشريفات في دول العالم�	
مراسم زيارة كبار الزوار والوفود الرسمية�	

فن التواصل الدبلومايس:

التواصل الدبلوماسي و القيادة الفعالة�	
جدارات التواصل الدبلوماسي في قيادة المنظمات�	
أنماط القيادة وفقاً لنظرية Goleman والقدرات الرئيسية في مجال التواصل.�	
نظرية Feldman عن القيادة الديناميكية الذكية.�	
مهارات كفاءة وفعالية وديناميكية فريق التواصل�	
نظم المعلومات التفاوضية.�	
تحليل األنماط المختلفة للمفاوضين و طرق التعامل اإليجابي معهم�	

التحدث للجمهور والتعامل مع واسئل االعالم:

األنماط التقليدية للمحررات الدبلوماسية�	
صياغة المعاهدات و االتفاقيات الدولية�	
الصيغ القانونية األخرى للمحررات الدبلوماسية )مذكرة التفاهم- تبادل الرسائل - �	

المحاضر المتفق عليها(.
المراسالت الدبلوماسية الروتينية مع البعثات االجنبية�	
المحررات الدبلوماسية في عهد البريد اإللكتروني�	
الجوانب الفعلية المتصلة بقواعد المراسم�	
قواعد اإلتكيت في المراسالت الدبلوماسية�	

إدارة الزناعات:

مفهوم النزاع و أبعاده �	
مستويات النزاع التنظيمي�	
مصادر النزاع التنظيمي�	
أنواع النزاعات داخل بيئات العمل.�	
مراحل عمليات النزاع و طرق التعامل معها�	
اإلستراتيجيات اإلدارية الحديثة للتعامل مع النزاعات�	



نمـــــوذج التسجيــــــل

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

:  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 :........................)الدبلوم المهني: إعداد القادة الدوليين ®(

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

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: 

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.


