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مقدمة:
الجدارات القيادية تشكل عنصر الهام للثقة بان القائد سيكون قادر على توجيه المؤسسة بأكملها، كبيرة كانت أو صغيرة، باالتجاه الذي تريد أن تسلكه.وعادة ما يتم احتواء الجدارات 
القيادية في إطار يحتوي على توصيفات تفصيلية لكل جدارة والمستويات التي يمكن الوصول إليها ضمن كل جدارة. ويمكن أن تطور المؤسسات إطار الجدارات القيادية الخاص بها 

بما ينسجم مع االحتياجات والبيئة الخاصة للمؤسسة وينطبق على األدوار القيادية على أي مستوى من الخدمة.

وتتصل السلوكيات القيادية بملمح »الذكاء العاطفي« الذي يربط بين علم النفس والقيادة الفعالة، وهي ليست نظريات مجردة، بل هي مدعمة أيضاً بأدلة قوية، تبيّن أن تلك السلوكيات 
هي الفارق الذي يفصل بين القائد الحقيقي وغيره، وبين الفريق الذي يتناغم أداؤه بفضل القيادة اإليجابية لقائده، والفريق الذي يخفق بسبب قائده، ويراعي أيضاً أن أعضاء الفريق 

يتوقعون الكثير من قائدهم، بخالف المكافآت المالية في كال المجالين الشخصي والوظيفي، ألّن تعاونك مع فريقك شيء عظيم ومهم للغاية.

ومن هنا تأتي أهمية هذا البرنامج التدريبي والذي أعدته يوروماتيك لتقدم أفضل الممارسات الدولية التي يمكن اتباعها وتعزيز المهارات اإلبداعية والمتميزة، واستكشاف األساليب 
القيادية المتفوقة وتهيئتهم للتفاعل بإيجابية مع بيئة عملهم؛ على نحو يمّكنهم وأن يصبحوا قادة مبدعين في مستقبل مؤسساتهم وخططها وأهدافها لتحقيق التفوق والتميز في بيئات تنافسية.

اهداف البرنامج:
اتقان اللجدارات والسلوكيات القيادية:

الثقة بالنفس والوعي الذاتي�	
االستحسان والتشجيع والتحفيز�	
	�.Efficiency &Time Management Focus – إدارة الوقت والفاعلية
	�.Leadership Focus – القيادة
	�.Commitment Focus – اإللتزام
	�.Ethics & Transparency Focus – الشفافية
	�.Visionary Thinking focus – التفكير برؤية مستقبلية
	�.Managing Diversity Focus – إدارة التعددية
	�.Directiveness Focus – التوجيه
	�.Change Management Focus – إدارة التغيير
	�.Motivating Address Focus – تحفيز اآلخرين
	�.People Development Focus – تطوير وتنمية األشخاص
	�Team Management Focus – إدارة الفريق

لمن هذا البرنامج وورشة العمل:
للذين يطمحون  بتميز قيادي وتخقيق تميز مؤسساتي مستدام�	
الراغبين بتأصيل كفاءة القيادة  واإلبداع اإلداري والفكر القيادي الباحثين عن التميز المجتمعي والمهني�	

محاور البرنامج وورش العمل:
المحور األول: جدارة التخطيط االستراتيجي.�	
المحور الثاني: جدارة التميز في القيادة الحديثة.�	
المحور الثالث: جدارة إدارة التغيير بفاعلية�	
المحور الرابع: التميز والجدارة في اإلدارة الحديثة�	
المحور الخامس: جدارة الذكاء اإلنفعالي وفن التفاوض واالقناع�	
المحور السادس: جدارة إدارة األداء داخل المؤسسات�	
المحور السابع: الجدارة ومهارات التعامل مع اإلعالم�	
المحور الثامن: جدارة تخطيط إدارة المشاريع�	
المحور التاسع: جدارة حل المشكالت واتخاذ القرارات�	
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المحتويات األساسية:

جدارة التخطيط االسرتاتيجي:

والتنسيق،  والتوجيه،  والتوظيف،  االستراتيجي،  التخطيط  مفاهيم  على  المحور  يركز 

وإعداد التقارير، وصنع القرار.

جدارة التمزي يف القيادة احلديثة:

في  المثالية  اإلدارة  ومفاهيم  القيادة  في  الحديثة  التوجهات  عرض  على  المحور  يركز 

القيادة واإلدارة الحديثة وكيفية ربط ذلك  المؤسسات من خالل مناقشة وتطبيق أساليب 

باألداء من أجل تحقيق أهداف  المؤسسة.

جدارة إدارة التغيري بفاعلية:

يركز المحور على تزويد المشاركين بأسس المنهج العلمي المستخدم في إدارة التغيير 

في المؤسسات ومفاهيمه ومبادئه وإستراتيجياته وآلياته بما يساهم في رفع كفاءة وفاعلية 

المشاركين في مجال إدارة التغيير في المؤسسات ويحقق رفع اإلنتاجية العامة لمؤسستهم.

التمزي واجلدارة يف اإلدارة احلديثة:

يركز المحور إلى عرض االتجاهات الحديثة في التميز من خالل عرض استراتيجيات 

التميز في األداء، ومفاهيم الجودة في المؤسسات الحكومية والخاصة عن طريق مناقشة 

وتطبيق أساليب النماذج الدولية في إدارة الجودة الشاملة وكيفية ربط ذلك بأساليب اإلدارة 

المختلفة وصوال لتطوير أهداف األداء.

جدارة الذكاء اإلنفعايل وفن التفاوض واالقناع:

يركز المحور إلى تعريف الذكاء االنفعالي وعرض مفاهيم وأهمية الذكاء االنفعالي للفرد 

داخل وخارج العمل وعالقتها بإدارة األفراد. باإلضافة إلى مناقشة الفارق بين ( وتطبيق 

العاطفي   ( العقلي  والذكاء  االنفعالي  الذكاء   EQ versus IQ الذكاء  قياس  أساسيات 

وعالقته بتحقيق أهداف الفرد والمؤسسة.

جدارة إدارة األداء داخل المؤساست:

يركز المحور على نظم إدارة األداء في المؤسسات الحكومية كمدخل للتركيز على طريقة 

تطوير وتطبيق مؤشرات قياس األداء. ومن ثم يتلقى المشارك تدريب حول كيفية االرتقاء 

بأداء منظمته من خالل تطوير حزمة من مؤشرات األداء التي تمكنه من التأكد من أن 

العمليات المطبقة تتفق والهدف العام للمنظمة وتساهم في األخير في تحقيق رؤية ورسالة 

المؤسسات.

اجلدارة ومهارات التعامل مع اإلعالم:

يركز المحور على تعميق الفهم بأساليب إعداد وتنظيم المؤتمرات وغيرها من األحداث 

الخاصة وتعميق الفهم باإلعالم وأدواته وتعريف أسس وقواعد التعامل مع وسائل اإلعالم 

المقابالت  بأسس  التعريف  إلى  باإلضافة  واإللقاء  الحديث  مهارات  اكتساب  جانب  إلى 

من  وغيرها  الصحفية  المؤتمرات  إعداد  بأساليب  الفهم  تعميق  مع  المختلفة  وأساليبها 

األحداث الخاصة.

جدارة ختطيط إدارة الماشريع:

يركز المحور على تعريف المشاركين بإعداد خطط وإدارة المشاريع من خالل تحديد 

المطلوبة والميزانية  المهام وتوضيح كيفية تحقيق األهداف والموارد  األهداف وتوزيع 

المرتبطة بذلك والجدول الزمني لالنتهاء من المشروع. كما تتضمن تنفيذ خطة المشروع 

مع إمكانية التحكم لضمان تنفيذ الخطة بفعالية.

جدارة حل المشكالت واختاذ القرارات:

أسلوب  بإستخدام  حلها  ثم  وتحليلها  المشكالت  إدراك  كيفية  مفاهيم  على  المحور  يركز 

البديلة باإلضافة إلى  منطقي وعلمي، والسرعة في فهم طبيعة المشكلة ووضع الحلول 

القرارات  واتخاذ  األولوية  ذات  اإلجراءات  تحديد  المرغوبة عن طريق  النتائج  تحقيق 

في الوقت المناسب بحيث تكون سليمة ومستندة إلى الحقائق حتى في حاالت الغموض.
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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 :........................)الجدارات القيادية والسلوكيات األساسية للقيادة الفاعلة ®(

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( 4500 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.


