
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج وورش عملية لمدة 5 أيام حول 

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:

Partner

MEMBER

® This programme is registered under EuroMaTech and is copyright© protected. Any usage or 

reproduction of the contents in any medium or format will result in we pursuing legal action against 

the user.

تقنيات وممارسات القيادة بأسلوب 360° ®



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

تقنيات وممارسات القيادة بأسلوب  360° ®

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:

Partner

MEMBER

مقدمة:

القيادة 360 درجة : هي التي تمّكن قائد أي منظمة أو دائرة من مواجهة التحديات الرئيسة التي تواجهه في مكان العمل. ويعتمد موضوع القيادة 360 هو كيف يمكن للقائد أن يقود 
المنظمة أو المؤسسة في مختلف المستويات (العليا / المتوسطة/ الدنيا)وعلى نطاق المنظمة. يعمل القائد 360 درجة على تطوير تأثير المنظمة من خالل استخدام أساليب و مهارات 

القيادة من خالل تطبيق مبادئ القيادية. التركيز على بناءاالستراتيجيات بتوسيع التأثير ويكون في نهاية المطاف عضواً فعااَل وأكثر قيمة في المؤسسة او الشركة.

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 360 درجة 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.

أهداف الدورة:

بهناية هذا الربناجم التدرييب، سيتمكن الماشركني من:

	wالتعرف على مفهوم القيادة 360 درجة
	wالتعرف على األنماط القيادية المختلفة
	wالتعرف على مهارات القيادة لديهم من خالل أدوات التقييم المالئمة
	wفهم قيمة زيادة نفوذك مع اآلخرين على كل مستوى من مستويات المنظمة
	wتحديد مستوى نفوذك الحالي مع القادة والزمالء والموظفين
	wاكتشاف كيفية تحسين كيمياء العالقات مع اآلخرين
	wتطبيق المنهجيات والتقنيات والمهارات التي تميز القائد الناجح والمؤثر
	wتطوير مهارات القيادة لديهم والتعامل مع التحديات التي يواجهونها في شركاتهم  

الفئات المستفيدة:

	wكبار المديرين الذين يرغبون في غرس ثقافة القيادة واإلدارة 360 درجة داخل منظمتهم
	wالمديرون من المستويات المتوسط واالشرافي ورؤساء األقسام الذين يحتاجون إلى زيادة التأثير لكي يكونوا أكثر فعالية في دورهم
	wالقادة المحتملون الذين يحتاجون إلى تدريب تأسيسي في زيادة التأثير على كل المستويات

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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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

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

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

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

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

التــاريــخ :........................)تقنيات وممارسات القيادة بأسلوب °360 ®(

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.


