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تنمية الكفاءات والمهارات القيادية
التميز ®
وفق احدث المعايير في
ّ
مقدمة:

أهداف الدورة:

يُعتبَر القادة الفاعلون عنصرً ا جوهريًا تحتاجه ّ
كل شركة تسعى للنجاح .إذ يسعهم تقديم

هيدف الربناجم إىل صقل وتطوير جدارات القيادة للماشركني وأهمها:

الدعم المناسب لبناء فريق قويّ في مكان العمل ،باإلضافة إلى حرصهم على أن يت ّم تنفيذ
ّ
الشك أنّه قد سبق لك
المشاريع والمبادرات ومختلف األعمال األخرى على أكمل وجه،
رؤية ما يمكن للقائد الناجح أن يفعله في مكان العمل ،فالقادة الفاعلون الذين يمتلكون

جدارة القيادة فى بناء بيئة عمل تنافسية
جدارة القيادة فى إدارة التغيير المؤسسى
جدارة القيادة فى التفكير التحليلى وحل المشكالت وإتخاذ القرارات

مهارات القيادة ،يسهمون في رفع إنتاجية الموظفين ووالئهم للشركة او المؤسسة .إنّهم
يدعمون بيئة العمل اإليجابية ويسهمون في التغلّب على العوائق بالتعاون مع فريق

جدارة القيادة فى بناء فرق عمل عالية األداء

العمل ،ليس هذا وحسب فالقيادة الناجحة مُعدية ً
أيضا ،تدفع الموظفين وتلهمهم للتحلي

جدارة إستخدام الذكاء العاطفى فى القيادة

بالمهارات القيادية وتطبيقها في عملهم  .يهدف هذا البرنامج التدريبي " تنمية الكفاءات

جدارة االتصاالت االستراتيجية

والمهارات القيادية وفق احدث المعايير في التميّز " إلى تنمية وتعزيز المهارات

جدارة قيادة الفريق المرن والفرق العالية األداء .

جدارة القيادة فى اإلقناع والتأثير باآلخرين
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الفكرية والثقافية وتعزيز الكفاءات القيادية واألساسية للمشاركين لتحقيق وتنفيذ معايير
التميّز العالمية  .تم وضع هذا البرنامج وفقاً ألفضل الممارسات العالمية ،استناداً إلى

الشخصية المتمزية:
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المحتويات األساسية:
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معايير دولية في التميّز الوظيفي ،ضمن أسس علمية وعملية مبتكرة.

جدارة التميز القيادي تحت االزمات والضغوط

تم تصميم هذه الدورة للقادة والمديرين التنفيذيين والمديرين العامين والمسؤولين
ورؤساء األقسام والمشرفين ومن في حكمهم وهو أيضاً ذو أهمية بالنسبة للذين
يستعدون لالنتقال إلى هذه األدوار .

اكتشاف خفايا وأسرار الشخصيّة المتميزة مع فهم الذات وشرح أثر الشخصية على اإلدارة والقيادة
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القياسات القيادية
الوعي القيادي

أفضل مماراست القيادة واإلدارة:
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قياس التوافق بين التقييم القيادي والشخصية القيادية

مفهوم القائد والمدير والقدوة ودور القائد في العمل المؤسسي والتعرف على أهم الممارسات القيادية واإلدارية
عرض أشهر نظريات اإلدارة والقيادة ومجال تطبيقها في المنظمة ومعرفة المفاتيح الرئيسية

قيادة وإدارة العمل اجلماعي:
مفهوم العمل الجماعي المتميز والمحاور والقواعد األساسية لبيئة متعاونة ومنتجة
اكتشاف النماذج الذهنية المسيطرة على التفكير وعالقتها بطبيعة العمل داخل المنظمة

مهارات اإللقاء والعروض:
تقديم العروض الجماهيرية المؤثرة
إزالة الرهبة والمخاوف من الوقوف أمام الجمهور
اإللمام بمختلف المهارات للتأثير على الجمهور باستخدام أدوات اإللقاء االحترافية
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تنمية الكفاءات والمهارات القيادية
التميز ®
وفق احدث المعايير في
ّ
التمزي يف مواجهة ضغوط العمل:

التحفزي والتأثري واإلقناع ،أدوات القائد الرئيسية:
التحفيز
التأثير
اإلقناع

جدارة الذكاء العاطفي:
مفهوم الذكاء الوجداني تقييم مواقف الحياة المختلفة وتأثيره على اتخاذ القرارات
االنفعاالت العاطفية على طرق ومنهجيات القادة في قيادتهم التباعهم
التغيير وثقافة المنظمة

مهنجية التفويض يف إدارة االعمال:

التمزي يف إدارة الرصاعات مراحل تطور الرصاع:
األبعاد النظرية للصراع
اآلثار السلبية واإليجابية للصراعات
مستويات الصراع التنظيمي
مصادر الصراع التنظيمي
أنواع الصراعات داخل بيئة العمل
اإلستراتيجيات الخمسة المتقدمة في إدارة الصراع
معايير التميز لتحقيق بيئة عمل إيجابية خالية من الصراعات
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المماراست القيادية يف إدارة معايري التمزي:

v

إدارة معايير التميز
القيادة الفعالة ومعايير التميز
قيادة المستقبل والتخطيط االستراتيجي
النماذج الثالثة القيادية إلدارة التميز
المهارات القيادية الداعمة لعملية التميز
دور القادة في تعزيز ثقافة التميز لدى الموارد البشرية
الممارسات القيادية وتوفير بيئة مشجعة على اإلبداع
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التمزي يف بناء بيئة عمل تنافسية:

تطوير رؤية ورسالة المنظمة
تطوير وتطبيق وتحديث أنظمة العمل
األساليب الحديثة للتعامل مع جميع الفئات المعنية
بناء ثقافة التميز القيادات اإلدارية
القيادة وتأثيرها في توفير بيئة محفزة على االبتكار واإلبداع
معايير التميز وبيئة عما ابداعية تنافسية

التمزي يف حل المشكالت:
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المفاهيم المعاصرة للقيادة اإلدارية
الجوانب السلوكية للقيادة واإلشراف
القيادة اإلدارية وأساليب تحقيق فعاليتها
ممارسات القيادة االبتكارية واإلبداعية المتميزة
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نمـوذج للتفويض الفعّال ،شرح أهمية هذه األداة بتطويـر المنظمة واالرتقاء
بالعمل
بحث نماذج التفويض الرئيسية ومزاياها والتعرف على ما يمكن تفويضه من
عدمه
اإللمام بطرق وإجراءات التفويض الفعال وأثره على العمل
مفهوم ونظريات طرق اتخاذ وصنع القرارات

أفضل المماراست القيادية:

مصادر الضغوط واإلجهاد والتوتر
نظريات االتجاهات لتفسير ضغوط العمل
مراحل إدارة الضغوط
إستراتيجيات التعامل مع الضغوط
آليات التخلص من العادات السلبية
معايير التميز في التخلص من الضغوط والتوتر

أساسيات في إدارة االبتكار واإلبداع
التفكير االستراتيجي أهم االستمارات الحقيقية لتحقيق التميز واإلبداع
استخدام التفكير االبتكاري في حل المشكالت
تنمية القدرات االبداعية في حل المشكالت
مختبر التطوير االستراتيجي واإلبداعي
معايير التميز في حل المشكالت بأسلوب إبداعي
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التمزي يف صنع القرارات التنفيذية:

التمزي يف إدارة اآلخرين:

خصائص نظم دعم القرار وقدراتها
مراحل تصميم سايمون التخاذ القرار
مراحل تصميم  DSSالتخاذ القرار
دور أسلوب  DSSفي صنع القرارات اإلدارية
نظم مراحل دعم القرار الجماعي GDSS
مقومات بيئة نظام دعم القرار حسب معايير الجودة
معايير التميز في صناعة القرار التنفيذي

مداخل إدارة اآلخرين وقيادتهم
إدارة الذات وفن قيادة اآلخرين
مهارات التعامل والتأثير في اآلخرين
مهارة لغة الجسد ودورها في التأثير على األخرين
البرمجة اللغوية العصبية وإدارة اآلخرين
إستراتيجيات التحفيز الفعالة
معايير الجودة والتميز في إدارة اآلخرين
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نمـــــوذج التسجيــــــل
هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:
اتصل بإدارة التدريب على الرقم  00971 4 4571800لتحجز مكانا بشكل مؤقت.
إدارة التدريب 00971 4 4571801 :

		
أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:

المحــاضــرات  9.00 :صباحاً ــ  2.30بعد الظهر.
الوجبات الخفيفة  :األولى  10.30ــ الثانية 12.30
وجـــبة الغــداء  2.30 :ــ 3.30

الشهادات

ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

رسوم األشتراك

الجدول اليومي

أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي :يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية  ،ص .ب 74693 :دبي  ،اإلمارات العربية المتحدة

 2900 cدوالر أمريكي للشخص الواحد ،دبي
 3500 cدوالر أمريكي للشخص الواحد ()Overseas
 1800 cدوالر أمريكي للشخص الواحد (اونالين)

حجوزات الفنادق

شاملة المواد التوجيهية ،الوثائق ،الغذاء ،القهوة والشاي ،والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة.
ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار
خاصة للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع
لتستفيد من الخصومات الخاصة.

طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز
يرجى تسجيلي في
(تنمية الكفاءات والمهارات القيادية وفق احدث المعايير في التم ّيز ®)

التــاريــخ ........................:

إسـم المشـــــارك .................................................................................................................................................................... :
المؤسسة ....................................... :الوظيفة ...................................... :اإلدارة ........................................................................ :
العنوان .................................... :ص ب  ................................ :المدينة  /البلد ........................................................................ :
رقم الهاتف ............................. :الفاكس  ................................ :البريد اإللكتروني....................................................................... :

نقداً

 cمرفق طيه شيك باسم يوروماتيك
 cالرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:
إسم الشخص المسؤول ................................. :الوظيفة ...................................:اإلدارة ...............................................................:
المؤسسة ......................................... :رقم الهاتف .................................. :الفاكس...................................................................: :
c

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

إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
ص.ب 74693 :دبي ـ اإلمارات العربية المتحدة
تليفون - 00971 4 4571800 :فاكس00971 4 4571801 :
www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

