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مقدمة:
يواجه القياديين اليوم تحديات أكبر بسبب تعقيدات التكنولوجيا السريعة التغيير، والتنوع 
الجغرافي والثقافي لفريق العمل الذي يعمل على الشبكة االفتراضية، وصعوبات اتخاذ 
القرارات عند تواجد كم هائل من المعلومات. انتقلت القيادة في الشركات الرائدة من 
وابتكاراً.  تفاعلية  أكثر  نموذج  إلى  المهام  وتقسيم  والسيطرة،  األوامر  أسلوب إصدار 
القيمة،  لخلق  العاطفي  الذكاء  يملكون  قياديين  وجود  إلى  اليوم  المؤسسات  تحتاج 
المطلوبة منهم  المهام  انجاز  للعمل على  إلهام وتمكين فريقهم  بالقدرة على  ويتمتعون 
أساليب  الدورة  محاور  تشمل   . التحديات  مواجهة  في  والعمليات  الهباكل  وابتكار 
العمل الحكومي والخاص ورسم سيناريوهات  المعاصرة وتحديات  القيادة والتحديات 
المستقبل وشرحا مفصال عن أهمية الفكر القيادي في مواجهة التحديات ونماذج للقيادة 
االستراتيجية وبناء روح الفريق وتعزيز الطموح وتحليل وفهم الواقع المؤسسي وبناء 

رؤية المؤسسة على ضوء التغيرات الخارجية المتسارعة.

أهداف البرنامج:
فهم نماذج وافضل ممارسات  القيادة الحديثة وأوجه التكامل العملية بين القيادة �	

واإلدارة
تقييم الممارسات القيادية الخمس وتحديد نقاط القوة والضعف�	
التعرف على أهم أنماط القيادة اإلدارية وفقاً ألشهر النماذج�	
ممارسة قواعد وأسس القيادة الموقفية بحرفية عالية�	
بناء وقيادة فرق العمل عالية األداء�	
القيادة المتميزة وإدارة التغيير�	

المحتويات األساسية:

الوحدة األولى :

أسس القيادة احلديثة ومماراسهتا العملية

مفهوم القيادة اإلبداعية واالبتكارية �	
أوجه التكامل بين القيادة واإلدارة وجدول الفروق العشر الذهبية�	
نموذج الممارسات القيادية الخمس األحدث في عالم القيادة للعالمين كوزس �	

The Five Practices of Exemplary Leadership و بوزنر
تقييم الصفات القيادية للقائد االبداعي �	
	�DISC تقييم النمط القيادي وتحديد المسار والهوية
تقييم األداء المؤسسي العام باألرقام وتحديد الفجوات الحرجة�	
حاالت وتطبيقات عملية�	

الوحدة الثانية :

تقنيات وإسرتاتيجيات اإلدارة والقيادة الموقفية

أسس ومفاهيم اإلدارة والقيادة الموقفية�	
	�The Four Situations ممارسات اإلدارة والقيادة الموقفية والمواقف األربعة
	�The Four Roles أنماط القائد الموقفي والقدرة على التشكل
مفهوم فريق العمل عالي األداء وأهم أدواره�	
مميزات بناء فرق العمل العشرة�	
قواعد بناء فريق عمل عالي األداء�	
	�Team Situational Leadership قيادة فرق العمل الموقفية
	�Team Leadership Styles األنماط القيادية لفرق العمل عالية األداء
القيادة اإلبداعية وإطالق األفكار والطاقات الكامنة�	

الوحدة الثالثة :

اإلدارة والقيادة المرتكزة عىل النماذج والمؤرشات

	�Performance Leadership ) إدارة وقيادة األداء ) المفهوم والفلسفة
	�Models Based Leadership اإلدارة والقيادة المرتكزة على النماذج
	� Based Leadership اإلدارة والقيادة المرتكزة على مؤشرات األداء الرئيسية

KPI’s
	�KPI’s Types أنواع مؤشرات األداء الرئيسية التسعة
فن استنباط وكتابة مؤشرات األداء الرئيسية�	
حاالت وتطبيقات عملية�	

الوحدة الرابعة :

المماراست اإلدارية والقيادية يف إدارة معايري التمزي

إدارة معايير التميز�	
القيادة الفعالة ومعايير التميز�	
قيادة المستقبل والتخطيط االستراتيجي�	
النماذج الثالثة القيادية إلدارة التميز�	
المهارات القيادية الداعمة لعملية التميز�	
دور القادة في تعزيز ثقافة التميز لدى الموارد البشرية�	
الممارسات اإلدارية والقيادية وتوفير بيئة مشجعة على اإلبداع�	
حاالت وتطبيقات عملية�	

الوحدة الخامسة :

التمزي ىف إدارة اآلخرين

مداخل إدارة اآلخرين وقيادتهم�	
إدارة الذات وفن قيادة اآلخرين�	
مهارات التعامل والتأثير في اآلخرين�	
مهارة لغة الجسد ودورها في التأثير على األخرين�	
البرمجة اللغوية العصبية وإدارة اآلخرين�	
إستراتيجيات التحفيز الفعالة�	
معايير الجودة والتميز في إدارة اآلخرين�	
حاالت 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:

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

)القيادة وابتكار الهياكل والعمليات لمواجهة التحديات ®( 
افضل مامرسات ومنهجبات القيادة يف عامل متغري باطراد

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.


