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مقدمة:

القيادة المؤثرة هي مفهوم حول القيادة  التي تضع رؤية واضحة لمنظماتها، وتعمل على إيجاد أنظمة منظمية جديدة كلياً تتوافق مع متطلبات المستقبل وتعمل على تحفيز التابعين 
بشكل أكبر من التوقعات عن طريق رفع الوعي بأهمية وقيمة أهداف محددة ومثالية، والسمو باالهتمامات الشخصية لدى التابعين لتحقيق ازدهار ومصلحة المنظمة، ومخاطبة 
االحتياجات العليا لديهم ولتحقيق تغييرات مخططة مرغوبة من خالل مشاركة القادة والمرؤوسين في تحقيق أهداف عالية المستوى وإيجاد الطرق للنجاح. وتعتمد على عدد مختلف 
من األليات التي ترفع الروح المعنوية للمرؤؤسين كما وبتعزيز دوافعهم الذاتية وذلك بربط هوية المرؤوسين باألهداف المرجو تحقيقها. والقائد المؤثر هو الذي يمتلك القدرة على 
تعزيز وبناء رؤية مشتركة ويلهم للمرؤوسين لتطوير أساليب جديدة لحل المشكالت ويسعى باستمرار لتطوير مهارات المرؤوسين. ومن أهم مهاراته جعل المرؤوسين يهتمون 

بالمشروع بدافع ذاتي. باإلضافة لذلك، يملك مهارة تحديد نقاط قوة وضعف مرؤوسيه وبالتالي يعين المهام للشخص المناسب بحسب قدراته لزيادة نجاحه في عمله.

في الواقع، يتميّز أفضل القادة بقدرتهم على إلهام من حولهم، وتشجيعهم وتحفيزهم من أجل تحقيق المزيد من اإلنجازات والتميّز بشكل عام، وكل ذلك بفضل شخصيتهم ونزاهتهم 
ووالئهم لتنفيذ ما يتعهدون به؛ فهم يعززون الثقة، وبالتالي يساهمون في رفع مستويات التميز واالبداع  ضمن فريق العمل.  

أهمية البرنامج التدريبي:

من خالل هذا البرنامج التدريبي، سنقوم بصقل المهارات القيادية بأفضل الممارسات العالمية للوصول الى القائد المؤثر بخطوات علمية وعملية مختصرة خطوة بخطوة لتطوير 
ممارسات القيادة وتعزيز جودة التخطيط االستراتيجي لتحقيق النجاح والتميز والنمو المستمر من خالل عدة محاور ومن أهمها: محور المهارات القيادية اإلبداعية، محور التخطيط 
االبتكاري وتطوير األداء المؤسسي، محور اإلبداع القيادي وتقييم وتطوير األداء المؤسسي . وكذلك سوف تتعلم الكثير عن نفسك - كيف تفكر، كيف تنظر إلى العالم وكيف ينظر 

اآلخرون لك، وكيف يمكنك التواصل وكيف يمكنك إثراء مهارات االتصال الخاصة بك - وخالل هذه العملية سوف تتعلم كيفية قيادة اآلخرين والتاثير عليهم  بمهارة كبيرة.

اهداف الدورة:

تعلم كيف:

	wتولد أفكارا لمنتجات وخدمات ناجحة ورائدة

	wتغرس كفاءة جديدة في عمليات العمل المهمة

	wتصميم نماذج عمل جديدة ومبتكرة

	wتدير وتتحكم في المخاطر المكلفة للحصول على نتائج أفضل

الفئة المستفيدة:

رؤساء األقسم ومدراء اإلدارات بجميع األقسام واإلدارات والمدراء التنفيذين ومساعديهم ومن يتم تأهيله لشغل المناصب القيادية فى المستقبل.

الجدارات والكفاءات المستهدفة:

	wالوعي الذاتي

	wقيادة وإدارة اآلخرين

	wالتأثير على اآلخرين

	wبناء الثقة

	wالمرونة

	wقدرة على اإلقناع

	wإدارة التغيير

	wتحّفيز اآلخرين

	wالتوجه نحو النتائج

المحتويات األساسية:
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الوحدة األولى :
دور القائد  المؤثر 360 ىف اإلبداع وزيادة فعالية أداء األعمال

	wمفهوم وأهمية وأنواع القيادة
	wسمات القيادة الفعالة
	wلماذا اإلبداع أمر حتمى وضرورى
	wأهمية اإلبداع فى مؤسساتنا العربية
	wشروط اإلبداع
	wالمهارات المتقدمة لإلدارة والقيادة
	wالمهارات الضرورية إلتقان فن القيادة

الوحدة الثانية :
منطلقات فكرية ىف القيادة 360

	w المفهوم
	w األهمية واألهداف
	w 360 مبادىء القيادة
	w 360 تحديات القيادة
	w360 ممارسات القيادة
	w360 الواجبات األساسية للقيادات

الوحدة الثالثة :
القائد المؤثر 360 وإدارة فرق العمل

	wفن قيادة اآلخرين
	wمهارات التعامل مع األنماط المختلفة من البشر
	wمفهوم فريق العمل
	wأهمية فرق العمل
	wخطوات بناء فريق العمل الفعال
	wكيف يقود القائد 360 فريق العمل بنجاح

الوحدة الرابعة :
القائد المؤثر 360 وإدارة التغيري

	w360 كيف تستطيع أن تكون قائد مؤثر

	wمصفوفة التغيير

	wمفهوم وأهمية التغيير

	wمتطلبات التغيير

	wمقاومة التغيير وكيفية العالج

	wكيف يقود القائد 360 التغيير بنجاح

الوحدة الخامسة :
القائد المؤثر 360 ودوره ىف حتفزي ومتكني المرؤوسني

	wدور القائد 360 فى تحفيز المرؤوسين

	wكيف توصف القيادة 360 بأنها تعاونية

	w360 الذكاء العاطفى للقيادة

	wالتفويض والتمكين

	wتطبيقات القيادة 360 من منظور ديناميكى

	wالتخطيط االستراتيجى



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

)القائد المؤّثر 360° : القيادة الفّعالة من منظور ديناميكي ®( 
كيفية التأثري وتحفيز اآلخرين من خالل القيادة املثالية

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.


