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مقدمة:

األساسية "من  القيادة  كفاءات  بناء وتطوير   " تم تصميم دورة  بناءها؟  إلى  تحتاج  التي  األساسية  والقدرات  الكفاءات  ما هي  التالي في منظمتك؟  القيادي  الدور  إلى  تتطلع  هل 

يوروماتيك  لمساعدتك على إطالق العنان إلمكانات القيادة الخاصة بك وإدارة  فريق عالي األداء. يتيح لك البرنامج استكشاف سماتك وقيمك الشخصية ودراسة كيفية تشكيلها 

ألسلوبك القيادي. سوف تفهم من أين تأتي قوتك وكيفية التأثير وإقناع اآلخرين. مع التدريب المناسب والدعم، سوف تنمي مهاراتك في تقديم ردود الفعل بشكل بناء. سوف تتعلم 

أيضا كيفية تعزيز اإلبداع واالبتكار في فريقك. في نهاية الدورة التدريبية، سوف تكون مجهزا مع أدوات محددة، والتقنيات والمهارات لتكون قائدا أكثر انعكاسا وتعبئة اآلخرين 

بشكل أكثر فعالية. مع قدرات شحذ حديثة ، سوف تكون قادرا على تسريع أهداف القيادة الخاصة بك وتقديم مساهمة كبيرة التأثير في مجال عملك .

أهداف الدورة:

هيدف الربناجم إىل صقل وتطوير جدارات القيادة للماشركني وأهمها:

جدارة القيادة فى بناء بيئة عمل تنافسية �	

جدارة القيادة فى إدارة التغيير المؤسسى�	

جدارة القيادة فى التفكير التحليلى وحل المشكالت وإتخاذ القرارات�	

جدارة القيادة فى اإلقناع والتأثير باآلخرين�	

جدارة القيادة فى بناء فرق عمل عالية األداء�	

جدارة إستخدام الذكاء العاطفى فى القيادة�	

المحتويات البرنامج:

جدارة القيادة ىف بناء بيئة عمل تنافسية:

القيادة اإلستراتيجية وصياغة الرؤية المستقبلية ومهارات التفكير اإلستراتيجى                                      �	

تطوير رؤية ورسالة المنظمة�	

بناء ثقافة التميز للقيادات اإلدارية بالمنظمة�	

القيادة اإلستراتيجية وتأثيرها فى توفير بيئة محفزة على اإلبتكار واإلبداع�	

ممارسات اإلدارة والقيادة اإلستراتيجية اإلبتكارية واإلبداعية المتميزة�	

دور القادة اإلستراتيجيين فى تعزيز ثقافة التميز لدى الموارد البشرية�	

الممارسات اإلدارية والقيادية لتوفير بيئة مشجعة على اإلبداع واإلبتكار�	

إدارة معايير التميز للقيادات اإلستراتيجية�	

القيادة اإلستراتيجية الفعالة ومعايير التميز�	

قيادة المستقبل والتخطيط االستراتيجي�	

النماذج الثالثة القيادية إلدارة التميز�	

المهارات القيادية الداعمة لعملية التميز�	

حاالت وتطبيقات عملية�	
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جدارة القيادة ىف إدارة التغيري المؤسىس:

اإلدارة الحديثة و مفهوم إدارة التغيير�	
أسباب التوجه إلدارة التغيير )طبيعة التغيير المؤسسي - األسباب والتحديات(�	
أنواع التغيير المؤسسي و عوامل التغيير�	
تأثير القيادات اإلستراتيجية فى التكيف اإلدارى مع حاالت التغيير المؤسسي�	
القيادة اإلستراتيجية وإدارة ثقافة التغيير فى المنظمة�	
كيفية قياس أثار ما بعد التغيير على )األفراد، اإلدارة، التنظيم(�	
دور القيادة اإلستراتيجية واألفراد أثناء وبعد عملية التغيير�	
استراتيجيات إدارة التغيير�	
نماذج التخطيط للتغيير �	
	�Kotter الخطوات الثمانية لنموذج كوتر
	�ADKAR نموذج التغيير
تحديد وتصميم بدائل التغيير�	
مراحل عملية التغيير�	
إعداد القيادة إلستراتيجية التغيير�	
تنفيذ عملية التغيير�	
تقييم وتقويم عملية التغيير�	
	�) Kotter أسباب مقاومة التغيير وطرق التعامل معه ) منهج
مراحل وأشكال ونماذج مقاومة التغيير�	
نموذج اإلدارة باألهداف واستراتيجية التغيير والتحسين المستمر�	
جوانب الخطر فى التغيير المؤسسي�	
أخطاء شائعة في التعامل مع تغيير ثقافة موجودة�	
القيادة اإلستراتيجية وإبقاء التغيير فى ثقافة المؤسسة�	
حاالت وتطبيقات عملية�	

جدارة القيادة ىف التفكري التحليىل وحل المشكالت وإختاذ القرارات:

التفكير التحليلى كمكون من مكونات التفكير التنسيقى للقائد اإلستراتيجى�	
موضع التفكير التحليلى فى نماذج صنع القرار ومراحل المنهج العلمى�	
تصنيف أساليب تنمية التفكير التحليلى�	
التفكير التحليلى وعالقته بالتفكير الناقد�	
التفكير التحليلى وعالقته بنوعى التفكير االفتراقى وااللتقائى�	
موضع التفكير التحليلى فى النماذج المتتابعة للحل اإلبداعى للمشكالت�	
موضع التفكير التحليلى فى النماذج المتضافرة للحل اإلبداعى للمشكالت�	
موضع التفكير التحليلى فى نماذج صنع القرار ومراحل المنهج العلمى�	
أساسيات في إدارة االبتكار واإلبداع لحل المشكالت وإتخاذ القرارات�	
التفكير االستراتيجى أهم االستمارات الحقيقية لتحقيق التميز �	
إستخدام القائد اإلستراتيجى التفكير اإلبداعى واالبتكاري في حل المشكالت �	

وإتخاذ القرارات
تنمية القدرات االبداعية واإلبتكارية فى حل المشكالت وإتخاذ القرارات�	
مختبر التطوير االستراتيجى واإلبتكارى�	
معايير التميز فى حل المشكالت بأسلوب إبداعى وإبتكارى�	
أهم طرق القائد اإلستراتيجى فى تشجيع القدرات اإلبداعية واإلبتكارية لفرق �	

العمل:
طريقة العصف الذهنى�	
طريقة دلفاى�	
طريقة المجموعة األسمية�	
طريقة التحليل المورفولجى�	
طريقة القبعات الستة�	
حاالت وتطبيقات عملية�	

جدارة القيادة ىف اإلقناع والتأثري باآلخرين:
السر األساسي في التأثير في اآلخرين�	
كيف تدفع اآلخرين للعمل من أجلك؟�	
كيف يمكن السيطرة على تصرفات اآلخرين؟�	
كيف يمكن ترك انطباع جيد في نفوس اآلخرين؟�	
كيف تنتقد اآلخرين؟�	
المحاورات الست للتأثير وإقناع اآلخرين.�	
االتصال اإليجابي والجازم:�	

أن تقول "نعم" وأنت تعلم أنك يجب أن تقول "ال"�	
التعبير عن آرائك بأسلوب مباشر وفعال�	
المشاركة في االجتماعات وكسب تعاون اآلخرين�	
استخدام اللغة اإليجابية الفعالة�	
االتصال المقنع والمؤثر:�	

التعبير عن آرائك، وأفكارك، وطلباتك بثقة�	
االتصال المقنع، كسب موافقة اآلخرين�	
التأكد من أن اتصالك واضح، ومحدد، وسهل الفهم�	
فهم واكتساب مهارة إنصات أكثر حيوية وفعالية�	
تعزيز مهارات االستجواب لديك�	
حاالت وتطبيقات عملية�	

جدارة القيادة ىف بناء فرق عمل عالية األداء:
مؤشرات الحاجة إلى بناء فرق العمل�	
فوائد إدارة وبناء فرق العمل�	
خصائص فرق العمل الفعالة�	
مراحل تطوير فريق العمل�	
فوائد التفويض�	
لماذا يفشل التفويض�	
كيف توزع الوظائف واألدوار على أعضاء الفريق�	
كيف يتم تقييم أعضاء الفريق�	
كيف تشجع أعضاء الفريق�	
مهارة التعامل مع التغيير�	
مهارة التعامل مع الصراعات والنزاعات�	
مهارة اإلتصال ألعضاء الفريق�	
مهارة إدارة الوقت�	
مهارة التفكير اإلبتكاري واإلبداعي�	
مصادر قوة المدير والقائد فى التأثير على أعضاء فريق العمل�	
مصفوفة أنوع التابعين ومصادر القوى التى يمكن للقائد إتباعها فى التأثير عليها�	
حاالت وتطبيقات عملية�	

جدارة إستخدام الذكاء العاطفى ىف القيادة:
مفهوم ومبادئ الذكاء العاطفى�	
مستويات الذكاء العاطفى وأثرها في ريادة األعمال�	
خصائص وأبعاد الذكاء العاطفى للقائد اإلستراتيجى�	
الذكاء العاطفى وأهميته لقائد لفريق العمل�	
مهارات الذكاء العاطفى  للقائد ودورها باإللهام والتأثير باآلخرين إلنجاز �	

األعمال
تطبيق التحليل النفسى في القيادة بطريقة الذكاء العاطفى�	
إستخدام القائد الذكاء العاطفى في توجيه فرق العمل�	
كيفية إستخدام  القائد للذكاء العاطفى فى تحقيق التمكين والرضا الوظيفى والوالء �	

التنظيمى لفريق العمل
 - حاالت وتطبيقات عملية�	



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 :........................)بناء وتطوير جدارات القيادة األساسية (

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.


