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مقدمة:
يستخدم تحدي القيادة  "الممارسات الخمس للقيادة المثالية" ، كما بحثها وطورها كوزيس وبوسنر. بدأت االستطالعات األولى للممارسات الخمس في عام 1983، من خالل سؤال 
الناس "ماذا تفعل كقائد عندما تؤدي أفضل ما لديك؟" على مدار 30 عاًما، أجروا آالف المقابالت وجمعوا ما يقرب من 75000 رد مكتوب. حدد كوزيس وبوسنر خمسة مفاهيم 
مشتركة في اإلستطالع الذي أجروه ، ومن هنا جاءت الممارسات الخمسة ، وهي: "نموذج الطريق" و "إلهام رؤية مشتركة" و "تحدي العملية" و "تمكين اآلخرين من التصرف" 

و "تشجيع القلب" .

التحدي القيادي ® دورة تفاعلية من خالل األنشطة التجريبية، وتمارين عملية ، وحاالت الفيديو، والمحاضرات. سوف تحصل على الكثير من الممارسة العملية لتطبيق الممارسات 
الخمس للقيادة المثالية للتحديات الحالية في القيادة التنظيمية والشخصية. تم تصميم هذه الدورة إللهام وإشراك ومساعدة القادة – على تطوير المهارات الالزمة لمواجهة أي تحديات 
في المستقبل. عند االنتهاء من الدورة التدريبية، سيتمكن المشاركون من: توضيح وايصال قيمهم ومعتقداتهم األساسية، إلهام اآلخرين لمشاركة رؤية مشتركة، البحث عن فرص 
للتغيير والتحسين، بناء التعاون والعمل الجماعي والثقة، تعزيز قدرة اآلخرين على التفوق , تطبيق الدروس المستفادة في الدورة على التحدي التنظيمي الحالي .  وسوف تتيح لك 

دورة التحدي القيادي ® التفاعلية هذه تحويل : القيم إلى أفعال، الرؤى الى واقع ، العقبات الى الفرص، االختالف إلى التضامن، والمخاطرة الى المكافأة . 

اهداف الدورة :
	  . )LPI( تحديد تواتر سلوكيات القيادة، كما تم قياسها من خالل جرد الممارسات القيادية
تعيين مثال لآلخرين من خالل محاذاة اإلجراءات مع القيم المشتركة . 	
إلهام اآلخرين لمشاركة رؤية مشتركة .  	
تجربة األفكار المبتكرة، وتحويل األخطاء إلى قوة دفع للتغيير .  	
تعزيز فرصة التميز الفردي .  	
تطبيق الدروس المستفادة في الدورة على التحدي التنظيمي الحالي .  	
توضيح القيم والمعتقدات األساسية والتواصل بها .  	
التعبير عن صورة لمستقبل مع المزيد من األمل .  	
البحث عن فرص للتغيير والتحسين .  	
 بناء التعاون والعمل الجماعي والثقة .  	
االعتراف بإنجازات اآلخرين، وبناء روح المجتمع .    	

مخرجات الدورة :
سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

تحليل األنماط القيادية وخصائصها واستخدام هذه المعرفة لتحديد نقاط القوة القيادية لديهم إضافة إلى نقاط الضعف 	
رؤية أوضح حول نوع القادة الذين يطمحون إلى أن يصبحوا 	
رسم خارطة الطريق لآلخرين من خالل توضيح وإيصال القيم والمعتقدات األساسية 	
المزيد من الشجاعة )وااللتزام( للقيام باألمور بشكل مختلف 	
التعبير عن صورتهم للمستقبل وإلهام اآلخرين لمشاركة هذه الرؤية المشتركة 	
تحدي الوضع القائم وإيجاد فرص للتغيير والتحسين عن طريق تجربة أفكار مبتكرة والتعلم من األخطاء المصاحبة 	
تمكين اآلخرين من التصرف واتخاذ القرارات من خالل بناء التعاون والعمل الجماعي، وكذلك تعزيز قدرة اآلخرين على التفوق واالبداع 	
التعرف على إنجازات اآلخرين من خالل اظهار التقدير واالحتفال بإنجازاتهم 	
تطبيق الدروس المستفادة من أفضل ممارسات القادة المثاليين على المستوى المحلي واإلقليمي والعالمي 	

الفئات المستهدفة:
تم تصميم الدورة خصيصا ألولئك الذين لديهم رغبة جادة في أن يصبح قائدا أفضل، سواء كنت مجرد بدء رحلتك القيادية أو ما إذا كنت قد تم قائدا لسنوات عديدة. هذه الدورة سوف 

تعزز لك إلى المستوى التالي من القيادة.  هذه الدورة التدريبية من يوروماتيك مناسبة لمجموعة واسعة من المهنيين في مجال األعمال : 

 المشرفون/ قادة الفرق  	
 المديرين  	
 رؤساء األقسام  	
مدراء الدوائر 	
المرشحون لشغل مناصب قيادية 	



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

 )® The Leadership Challenge التحدي القيادي(
التميز، قوة اإللهام، متكني اآلخرين، مواجهة التحديات ورفع معنويات األفراد

التــاريــخ :........................

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي
c 1800 دوالر أمريكي للشخص الواحد ) اون الين (

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.


