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المحتويات األساسية:

أسس القيادة احلديثة ومماراسهتا العملية:
	wمفهوم القيادة
	wعناصر القيادة الحديثة
	w الدراسات األساسية المعاصرة للقيادة
	wأنماط القيادة الحديثة

بناء العقلية القيادية الفعالة:
	wالتعرف على المفاهيم األساسية في القيادة الفعالة
	wالفروقات الجوهرية بين القيادة واإلدارة
	wالصفات الرئيسة للقائد الفعال
	w(القدرات القيادية األربعة للقائد النموذجي )قدرات مدير القرن جاك ولش
	w.األدوار األساسية غير القابلة للتفويض في القيادة
	wDISC تحاليل النمط القيادي" نموذج"

األمناط القيادية لفرق العمل عالية األداء:
	wتعريفات فرق العمل
	wمواصفات فريق العمل عالي اآلداء
	wمفاهيم أساسية في قيادة فرق العمل
	wدور القيادة الفاعلة في تحقيق التمكين النفسي لألفراد الفريق
	wالقيادة الفاعلة في حل النزاعات وتفعيل نتائج الفريق
	wالخصائص الخمسة لفريق العمل الناجح من خالل فكر القيادة الفاعلة

قيادة األداء اإلبداعي واإلبتكاري وتنمية العمل اإلداري:
	wتعريف الفعالية اإلدارية
	wإجراءات و مقومات الفعالية اإلدارية في المنظمات العربية
	wمبادئ اإلدارة اإلبداعية واإلبتكارية المتقدمة
	wالمهارات القيادية واإلبداعية الالزمة لتحقيق الفعالية الكاملة
	wالفعالية والدافعية وتحفيز الطاقات البشرية المتكاملة
	wالقيادة والعمل الجماعي لزيادة فعالية األداء المتميز

المماراست اإلدارية والقيادية يف إدارة معايري التمزي:

	wأثر الواقع الجديد والتحديات اإلستراتيجية على اإلدارة
	w.المناخ اإلستراتيجي الجديد وعدم فاعلية التخطيط اإلستراتيجي
	w.التحول من أسلوب إدارة المستقبل إلى منطق صناعة المستقبل
	w.اآلليات الحديثة لوضع وصياغة سيناريوهات المستقبل
	wتفعيل آليات التميز اإلستراتيجي من خالل إدارة اإلبداع
	wThe Visionary Leader سمات القائد اإلستراتيجي صاحب الرؤية

معايري اجلودة والتمزي يف إدارة اآلخرين:

	wالتميز والتميز اإلداري
	wالجودة أم التميز أوال؟
	wعالقة الجودة بالتميز
	wإستراتيجيات عملية تطوير وتحسين الجودة
	wالمبادئ األساسية لتحقيق التميز وفقا لمعايير تطبيق الجودة الشاملة
	wالخطوات الرئيسية المتقدمة لتطبيق نظم الهندرة
	wخطوات وضع إستراتيجية كاملة لتحقيق جودة التميز

افضل مماراست االبتكار اإلداري:

	w.اإلبتكار اإلداري كمهارة داعمة لصياغة الخطط االستراتيجية
	w.كفاءة الخطط الذكية وأساليب تفعيلها
	wللتحليل والتوقع واإلبتكار اإلداري ANPRO التقنيات الحديثة في بناء نموذج
	wالتفكير االستراتيجي المدخل األمثل لإلبتكار و اإلبداع
	wاإلبتكار االستراتيجي المدخل األمثل لمواجهة التحديات المعاصرة

المقدمة:

القيادة هي جوهر العملية اإلدارية وقلبها النابض وأنها مفتاح اإلدارة وأن أهمية مكانتها 
ودورها نابع من كونها تقوم بدور أساسي يشمل كل جوانب العملية اإلدارية كما أن 
والقيادة  اإلدارة  متطلبات  إن  جهد،  بأقل  نتائج  أقصى  على  الحصول  فن  هي  اإلدارة 
في عالمنا المعاصر، كممارسة وفكر، تختلف جذريا عما فى الممارسات القديمة التي 
يتناقلها المدراء والقادة العاديون، نحن اآلن أمام معادلة جديدة يطرحها عصرنا الحالي 
وقيادة  إدارة  أما  والمرؤوسين،  الموظفين  الفعالية تخص  المعلومات.  ثورة  أو عصر 
المنظمات فإنها تتطلب ما هو أكثر من الفعالية، فهي تتطلب مستوى من البراعة والسمو 
لقيادة االخرين والريادة اإلبداعية، والتي بدورها تتطلب توافر قدرات ذهنية ابتكارية 
وابداعية وسمات وجدانية، إن اإلدارة في عصر المعلومات والمعرفة انتقلت من إدارة 
القيادة  لذلك أصبحت  إدارة عقولهم وقلوبهم،  الى  والعاملين،  الموظفين  أيدى وأجسام 
رباعية األبعاد بعد أن كانت في شكلها الثنائي القديم، وهذا يحتم على مدير هذا العصر 
أن يمتلك القدرات الذهنية والوجدانية مما يمكنه من التعامل مع عقل، وجسد، وقلب، 

وضمير اآلخرين.

أهداف الدورة:

لقد تم تصميم هذا البرنامج بهدف إكساب المشاركين الخبرات العملية والعلمية األساسية 
والمتقدمة والمتطورة واالحترافية التي تؤهلهم للعمل في مجال القيادة واالبتكار اإلداري 
القيادة  بعملية  والمعنيين  الموظفين  جميع  ومهارات  خبرات  صقل  وكذلك  بنجاح، 
واالبتكار اإلداري في مختلف القطاعات وتزويدهم بالخبرات التخصصية الالزمة. كما 
يهدف البرنامج لتطوير مهارات المشاركين وأساليبهم لجعلهم أكثر فاعلية في متابعة 
العمل واإلنتاجية من خالل  أداء  تحقيق أهداف األفراد والمنظمة لرفع مستوى كفاءة 

تطبيق أحدث أساليب القيادة اإلدارية وأشكال االبتكار بكافة أنواعه.



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

التــاريــخ :........................)القيادة واالبتكار االداري وادارة التميز ®(

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.


