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مقدمة:
يمكن أن تثير األزمة حالة من عدم اليقين والفوضى التي تتحدى القادة، والهياكل التي يعتمدون    عليها. ولكن بوسع القادة أن يتولىوا مسؤولية ما يمكنهم السيطرة عليه من أجل إرساء 
إجراءات وتكتيكات جديدة تتكيف وتتغير مع ما هو مطلوب،  وهءالء هم القادة المرنون الذين يمكنهم تعديل أسلوبهم أو نهجهم في القيادة استجابة لظروف غير متوقعة، باإلضافة 

إلى ذلك، يمكن لهؤالء القادة التكيف مع التغييرات فور حدوثها؛ حيث يمكنهم مراجعة خططهم .

هذه  وتوفر  األزمات،  قيادة  أدوات  من  استثنائية  مجموعة  تطوير  من  الدورة  هذه  ستمكنك  السيطرة   عليه.  المستحيل  من  يكون  ويكاد  وشاق  مثير  موضوع  األزمات  قيادة  إن 
الدورة،  األساس والمنهجيات والممارسات  للدور الذي يلعبه القادة في تهيئة الظروف الالزمة لتحول سريع ناجح في إدارة االزمات واالوقات المضطربة . تستخدم الدورة هذه 
مجموعة من التمارين التدريبية القائمة على أساس التدريب الجماعي لمساعدة المشاركين على تعلم كيفية قيادة االزمات والتغييرات .  قيادة وتشكيل ودعم فرق رشيقة لتحقيق نتائج 

أفضل  وتحويل االزمات الى فرص. 

أهداف الدورة:
دراسة ممارسات أكثر المنظمات مرونة ورشاقة .�	
 توقع االتجاهات واألنماط واتخاذ إجراءات حاسمة  .�	
كيف تقود بطريقة تحفز االبتكار.�	
كيف تحفز الناس وتمكينهم خالل األوقات الصعبة.�	
كيفية إنشاء مبادئ جديدة لمؤسستك لتصبح أكثر مرونة.�	
كيفية إعادة اختراع نماذج األعمال.�	
االستعداد والقيادة التكيفية والمرونة في األوقات المضطربة والتغييرات المعقدة واالزمات .�	
قيادة مؤسستك إلى المستقبل من خالل تحديد وتعزيز قيمة األعمال  .�	
 تطوير مهارة الذكاء العاطفي في التعامل مع األوقات الصعبة والتغيير واالزمات .�	
 تطوير قدرة على االستبصار – توقع التغيير  واالزمات .�	
 قيادة اآلخرين وتحفيزهم نحو العقلية والسلوك المرن والمرونة في األداء  خالل األوقات المضطربة .�	
التحول من النمط التقليدي الى الرشاقة والمرونة في بيئة العمل في أوقات االزمات .�	

أساليب التدريب:
	�)Lectures( المحاضرات العلمية
	�)Playing Role ( تمثيل األدوار
	�) Active Learning( األلعاب التدريبية الجماعية – التعلم الناشط
	�) Case study( الحاالت العملية
	�Workshops( ورش العمل
	�)Brainstorming( أساليب العصف الدماغي
	�)Team Works( فرق العمل
	�)In-depth Discussions( المناقشات المتعمقة
	�)Data Show( العرض االلكتروني
	�) Projects( المشاريع
التدريب العملي�	

الفئات المستهدفة:
 تم تصميم دورة القيادة الرشيقة المهنية للمديرين والقادة وأولئك الذين يقومون بأدوار قيادية المسؤولون والمشرفين ورؤساء األقسام.

محاور البرنامج:
لماذا الرشاقة والمرونة هي قوتك العظمى �	
استراتيجيات المنظمات الرشيقة والمرنة �	
دارة األدوار بمرونة  في التغيير السريع للمؤسسة �	
 تقييم مؤسستك لتحديد مكان تنفيذ الممارسات المرنة�	
 بناء المرونة واستراتيجية رشيقة في إدارة االعمال�	
 إعادة صياغة التغيير لتحفيز االخرين�	
 تكييف العمليات والهيكل باستخدام نماذج أعمال جديدة �	
 االستفادة من مجموعة أدوات من أجل قيادة التغيير �	
 تكييف أسلوب قيادتك لمزيد من المرونة �	
 استخدام نتائج التقييم لتعزيز المرونة الشخصية�	

          المحتويات الرئيسية:
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تعريف الراشقة والمرونة:

الجوانب الرئيسية للرشاقة�	
فهم أهمية الرشاقة والمرونة لتحقيق النجاح�	
دور القائد المرن في األوقات العصيبة�	
الفرق بين الرشاقة وإدارة التغيير�	
توضيح مجاالت القوة والنمو�	

الراشقة والمرونة للقيادة الفعالة:

دور القائد في تحسين المؤسسة وقدرة الموظفين على التكيف�	
اآلثار المترتبة على القيادة الرشيقة�	
أهمية تنبؤ التغيير�	
مؤشرات لقياس وتوقع قوى التغيير�	
الثقة والمشاركة في الصراع البنّاء�	
استراتيجية المستقبل الذي ال مفر منه�	

توليد الثقة والعمل:

أهمية مشاركة الموظفين�	
العوامل الرئيسية في سلسلة الخدمة�	
ضرورة أن يكون القائد واثقاً من نفسه ومرناً�	
التركيز على العمل ووضع األولويات�	
تمكين الفرق لتكون موجهة نحو العمل�	

إطالق العنان للتفكري:

إيجاد مناخ مرن يُلهم اإلبداع�	
الرشاقة واالبتكار من خالل المشاركة وتوليد أفكار جديدة�	
بطاقات األداء لتحسين القيادة الرشيقة�	
مستويات القيادة الرشيقة�	
تقييم وتطوير القيادة الرشيقة�	

مدى مرونة القائد يف األوقات المضطربة والتغيريات المعقدة:

كيف تُطّور اآلليات الذهنية المرنة�	

استغالل اللدونة العصبية الستعادة المرونة�	

استخدام الذهن لتعزيز الوعي الذاتي�	

كيف يساعد علم األعصاب على تغيير تفكيرنا المتعلق بالمشاعر�	

كيف تعمل العواطف اإليجابية على بناء المرونة�	

تقييم قدراتك حول األداء المرن�	

كيف تدير بحكمة�	

خطوات وحلول للقائد المرن يف مواجهة التحديات:

عالمات إتقان المرونة�	

تطوير المدير المرن�	

تطوير مؤسسة أكثر مرونة�	

التحديات التي يواجهها المدراء والقادة والمشرفين المتعلقة بالمرونة�	

خطة تطوير المهارات القيادية وإتقان المرونة�	



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

)القيادة االبداعية : القيادة في أوقات األزمات والتغييرات ®(
كيف تحفز األخرين وتمكينهم خالل األوقات الصعبة

التــاريــخ :........................

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

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

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

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

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي
)Online( 1800 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.


