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المقدمة:
أشير إلى القيادة  الرشيقة باختصار بأنها: السلوكيات التي تضيف أو تخلق قيمة، وتخفض مستويات هدر األفكار والعالقات غير المنتجة وانخفاض التعاون.ومن اهم أبعاد القيادة 
واإلدارة الرشيقة: سمة التواضع، سمة الهدوء، سمة الحكمة، سمة الصبر، سمة الموضوعية،  وسمة الثقة. ومن المنطقي أن تتطلب الفرق والمؤسسات الرشيقة قادة رشيقين. ولكن 

حتى وقت قريب ، لم يُعرف الكثير عن شكل القيادة الرشيقة أثناء العمل والقدرات العقلية والعاطفية األساسية التي تتطلبه

يدرك القادة ذوو المرونة العالية أننا نعيش في عصر التغيير الدائم ، بيئة عالمية مضطربة معقدة ، وغير مؤكدة ، وتنافسية شديدة. إنهم يدركون أن هذه الحقائق تتطلب منهم ومن 
مؤسساتهم التكيف مراًرا وتكراًرا مع الظروف المتغيرة باستمرار. لديهم نهج متعمد واستباقي للتغيير. إنهم يتوقعون التهديدات والفرص الناشئة من خالل المسح المستمر لبيئة 

مؤسساتهم بحًثا عن التطورات الجديدة. إنهم ينظرون إلى التحديات التي يواجهونها بعيون جديدة واالستعداد إلعادة التفكير في االفتراضات السابقة.

القادة الرشيقون هم مفكرون مبدعون لديهم إحساس عميق بالهدف. إنهم يشاركون بنشاط أصحاب المصلحة المتنوعين ، والتأثير عليهم والتعلم منهم في نفس الوقت. إن قدرتهم 
على دراسة المواقف من وجهات نظر متعددة و "ربط النقاط" بين القضايا التي تبدو متباينة تسمح لهم بتكوين رؤى استراتيجية جديدة. ونتيجة لذلك ، فإن رؤاهم للمستقبل مبتكرة 

وهادفة ومقنعة.

الهدف العام:
رشاقة القيادة  ليست كفاءة واحدة. إنها مجموعة المهارات الرئيسية الالزمة لتحقيق النجاح المستمر في بيئة األعمال المتغيرة والمعقدة والمتغيرة بسرعة وفي هذا البرنامج التدريبي 
والذي أعدته يوروماتيك سيتم تناول اهم مهارات وممارسات القائد، المدير والمشرف في منهجيات المرونة والرشاقة في بيئة العمل. وسيركز هذا البرنامج التدريبي ، على محاور 
عدة منها : التفكير االستراتيجي، القيادة اإلبداعية واالبتكارية، النظريات والممارسات القيادية واإلدارية الحديثة، وإدارة التغيير والتطوير، والتمكين والتفويض، وإدارة المشاريع 
واألزمات، والتخطيط المؤسسي واستخدام الموارد، ومهارات االتصال والتواصل والعمل الجماعي، ومهارات اإلبداع واالبتكار في العمل إلى جانب مهارات استشراف المستقبل. 

وقيادة االعمال.

األهداف التفصيلية:
بناء عالقات شخصية متميزة�	
تنمية المهارات والقدرات اإلقناعية�	
اتخاذ توجه عقلي إيجابي�	
تدعيم تقدير النفس�	
التركيز على األهداف، وتوظيف الطاقات إلنجازها�	
رفع مستويات األداء في قيادة االخرين�	
السيطرة على المشاعر�	
الشعور بالثقة تجاه أي تجربة يقوم بها�	
الكفاءة في انجاز األهداف المستحيلة�	
تدعيم التقارب مع العمالء، والزمالء في العمل�	
إيجاد طرق خالقة لحل المشكالت�	
ممارسة أنشطة العمل تحت الضغوط�	
االستفادة من الوقت بشكل أكثر كفاءة�	

محتويات البرنامج:
القيادة المرنة للمؤسسات�	
التنبؤ بالتغيير والتكيف معه بمرونة ورشاقة�	
قيادة وتطوير آليات االستجابة السريعة للتغيرات البيئية�	
إنشاء استراتيجيات التواصل المرنة والمؤثرة لقيادة وتحفيز التغيير�	
تحديد االستراتيجيات لبناء وتعزيز المرونة والرشاقة�	
وصف اآلليات الذهنية لتطوير المرونة والرشاقة�	
تقييم قدرة المدراء القيادية المتعلقة باألداء المرن�	
استكشاف و استعمال أجهزتنا العصبية الداخلية في قيادة االخرين�	
استخدام اللغة و اإلشارات الغير لفظية�	



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: :...................................................................
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اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في
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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.


