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مقدمة:
اعتماد  إلى  بحاجة  الشركات  قادة   ، المتكررة  للمشاكل  بفعالية  واالستجابة  المتغيرة  البيئات  مع  التكيف  على  والمنظمات  األفراد  يساعد  عملي  قيادة  إطار  هي  التكيفية  القيادة 
  استراتيجيات   وتقنيات للتغلب على أي التحديات التي تأتي في الطريق، وهو المكان الذي تأتي فيه القيادة التكيفية. في هذه الدورة سوف يتعلم المشاركون الممارسات واالستراتيجيات 
لزيادة القدرة على التكيف وعقلية مبتكرة تستجيب للمطالب والتغيرات وعدم اليقين والغموض،  يبني هذا البرنامج القدرة المهنية والشخصية على: القيادة في بيئات معقدة وغامضة 
؛ إدارة المخاطر والضغوط الشخصية للقيادة؛ بناء تحالفات حيوية للتعاون ؛ وضع استراتيجيات لتوليد التغيير؛ بناء الشراكات، والتعامل مع الصراعات والتغلب على االختالفات 

في القيم والرؤى والنتائج المرجوة.  

أهداف الدورة:
 اكتساب فهم إلطار القيادة التكيفية �	
تعلم كيفية تنسيق الصراعات بنجاح وتشجيع المحادثات الشجاعة لبناء عالقات أفضل �	
 تصبح قائدا أكثر تركيزا في المستقبل من خالل فهم القوى التي تؤثر على عالم االعمال�	
 اكتساب مستوى أكبر من الوعي الذاتي وفهم أفضل للدوافع السلوكية والمواقف التي تؤثر على اآلخرين  �	
زيادة الوعي بالديناميات المعقدة للنظم البشرية�	
 تعميق التبصر في قضايا الثقة والمقاومة  من أجل التغيير�	
 تعزيز القدرة على القيادة على نحو متكيف في بيئات أصحاب المصلحة المتعددين وتغيير المبادرات �	
 إنشاء مساحة  للتفكير واالستكشاف وتقديم المشورة بشأن المخاطر�	
اتقان مهارات تحفيز الموظفين على تحقيق األهداف المنشودة�	
تطبيق األسلوب التكيفي لتحقيق التميز من خالل التركيز على القيم المضافة للمنظمات واألعمال.�	
التعرف على المخاطر والتحديات قبل حدوثها ومعرفة التعامل معها بأساليب ذكية حين حدوثها�	

المنهجية:
 هذه الدورة التدريبية سوف تستخدم مجموعة متنوعة من التقنيات للتعلم لتكون فعالة من حيث فهم النظرية، وتنفيذ عنصر عملي لضمان أقصى قدر من الفهم واالحتفاظ بالمعلومات 
المقدمة. ويشمل ذلك أنشطة جماعية ، وتمارين فردية، ودراسات حالة ومناقشات ولعب األدوار وجزء أساسي من هذه الدورة هو تبادل الخبرات المختلفة التي يجلبها المشاركون، 

باإلضافة إلى تطبيق احث المنهجيات والممارسات العالمية ذات الصلة من خالل ورش العمل .

الفئات المستهدفة:
المدراء التنفيذيون�	
قادة الفرق و مدراء ورؤساء األقسام و اإلدارات�	
المديرون والقادة الذين ينفذون عمليات التغيير �	
القادة الذين يبحثون عن االستدامة في عالم دائم التغير �	
المشرفين والمالحظين�	
األفراد الذين يرغبون بإتقان أدوات وأساليب القيادة المتكيفة في عالم مليء بالتغييرات�	
المرشحين لمناصب قيادية�	

الكفاءات ) الجدارات( الوظيفية:
التخطيط �	
القيادة التكيفية�	
التواصل الفّعال �	
التميز �	
اإلبداع �	
تحفيز الفريق �	
 التأثير والتحفيز�	
اتخاذ القرارات�	
التفكير االستراتيجي�	
إدارة المخاطر�	
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المحتويات األساسية:

مهارات القيادة التكيفية:

مدخل الي علم اإلدارة والقيادة�	

التميز في القيادة واإلدارة�	

صفات القائد الفعال�	

القيادة اإلدارية وأهدافها�	

كيفية تطبيق القيادة التكيفية�	

المماراست العالمية يف القيادة التكيفية وإدارة المخاطر واألزمات 
المحتملة:

التحديات التي تواجه القيادية التكيفية في المنظمات و األعمال�	

أحدث الممارسات العالمية في القيادة التكيفية�	

تصنيف المخاطر�	

تحليل مخاطر الوظائف�	

التعرف علي مهام ونشاطات إدارة المخاطر�	

القدرة علي التعامل مع المخاطر و مواجهتها�	

تقسيم و تصنيف المخاطر في المنظمات�	

وضع الخطط للتعامل مع المخاط�	

المهنجيات احلديثة يف الذكاء اإلداري و القيادي الفعال:

المفهوم العلمي لمصطلح "الذكاء اإلداري" وتطبيقه في القيادة التكيفية�	

مكونات الذكاء اإلداري من خالل الرؤية العالمية الحديثة�	

الذكاء اإلداري و القيادة الفعالة�	

الذكاء اإلداري و تميز الفكر و العمل المؤسسي�	

السمات الالزمة للقيادة التكيفية وفق منظومة الذكاء اإلداري�	

التكيف مع التغيري :

 خلق رؤية للتغيير �	

 إدارة مبادئ التغيير �	

 التعامل مع المقاومة �	

 إدارة  ردود الفعل على التغيير �	

 أدوات وتقنيات مساعدة عملية التغيير �	

التوجيه و اإلراشد يف اإلدارة و القيادة:

مقدمة في التوجيه واإلرشاد�	

المناهج واستراتيجيات اإلدارة والقيادة في التوجيه واإلرشاد�	

األسس العامة للتوجيه واإلرشاد في اإلدارة و القيادة�	

النظريات الحديثة في التوجيه واإلرشاد وفقا لنظريات اإلدارة و القيادة�	

الطرق واألساليب الحديثة لعمليات التوجيه واإلرشاد�	

اسرتاتيجيات التمزي يف اإلدارة و القيادة  التكيفية العالمية:

مقومات القيادة التكيفية الحديثة�	

التخطيط اإلبداعي و األداء المتميز�	

المنظومة المتكاملة للقيادة التكيفية الحديثة�	

النظريات الحديثة في التنظيم و إعداد النظم اإلدارية للتميز�	

أسلوب وطرق التدريب:

جلسات العصف الذهني�	
دراسة الحالة�	
التدريبات والتطبيقات الجماعية والفردية�	
مناقشات واألسئلة التحليلية�	
أسلوب العرض التقديمي ) التقنيات السمعية والبصرية(�	
طرح ومناقشة نماذج عالمية�	



 

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

 )® Adaptive Leadership التــاريــخ :........................)القيادة التكيفية وتحقيق التميز في المنظمات واألعمال

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

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

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

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

c 1600 دوالر أمريكي للشخص الواحد

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.


