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المقدمة:

يدرك القادة ذوو المرونة العالية أننا نعيش في عصر التغيير الدائم ، بيئة عالمية مضطربة 

معقدة ، وغير مؤكدة ، وتنافسية شديدة. إنهم يدركون أن هذه الحقائق تتطلب منهم ومن 

نهج متعمد  لديهم  باستمرار.  المتغيرة  الظروف  التكيف مراًرا وتكراًرا مع  مؤسساتهم 

واستباقي للتغيير. إنهم يتوقعون التهديدات والفرص الناشئة من خالل المسح المستمر 

لبيئة مؤسساتهم بحًثا عن التطورات الجديدة. إنهم ينظرون إلى التحديات التي يواجهونها 

بعيون جديدة واالستعداد إلعادة التفكير في االفتراضات السابقة. تم تصميم هذه الدورة 

التي  المناسبة  والكفاءات  المهارات  بمجموعة  القادة وتزويدهم  لتمكين  العمل،  وورشة 

تسمح لهم بقيادة فرقهم ومؤسساتهم في عالم متزايد التعقيد ومضطرب وسريع التغير.

وستزيد هذه الدورة وورشة العمل من فهم المشاركين لمنهجية القيادة المرنة وعقليتها 

في  السريع  التطور  لقيادة  العمل  الدورة  وورشة  هذه  ستجهزك  وكذلك  ومبادئها. 

مؤسستك ولتطوير ثقافة تنظيمية مرنة ودمج الممارسات السريعة في عملياتك اليومية. 

ستتمكن من تبني عقلية النمو وتسهيل التغيير الشخصي والجماعي والتنظيمي واعتماد 

نهج تعاوني لتحسين األداء باستمرار. 

اهداف البرنامج:
سيتمكن المشاركين في نهاية الدورة التدريبية من:�	
التعرف على أهمية القيادة المرنة في المؤسسات�	
التنبؤ بالتغيير والتكيف معه بمرونة�	
االستجابة السريعة للتغيرات البيئية المحيطة�	
التعرف على استراتيجيات تعزيز المرونة�	
اتقان المهارات المتعلقة باألداء المرن�	

الفئة المستهدفة:
المدراء ونوابهم�	
اإلدارة العليا والوسطى .�	
مدراء األقسام وقادة الفرق  والمشرفين .�	

منهجية التدريب:
العروض التقديمية�	
لعب األدوار�	
العصف الذهني�	
التمارين والحاالت العملية والمحاكاة�	

المحتويات األساسية:

مفهوم المرونة يف بيئة االعمال:
جوانب االدارة المرنة�	
أهمية الرشاقة لتحقيق النجاح والوصول لألهداف�	
إدارة التغيير وعالقتها باالدارة المرنة�	
بيان مجاالت القوة للمؤسسة�	
أهمية التطوير والتحسين المستمر للمؤسسة�	

أهمية المرونة للقيادة الفعالة:
صفات القائد ودوره في تحسين قدرة المؤسسة وموظفيها على التغيير�	
التنبؤ بالتغيير والقدرة على التكيف معه�	
مؤشرات قياس قوى التغيير�	
استشراف المستقبل�	

اسرتاتيجيات القيادة المرنة لتحفزي التغيري:
مشاركة موظفي المؤسسة في عملية التغيير�	
ترتيب أولويات العمل�	
تمكين الموظفين لمواجهة التحديات�	
ايجاد مناخ مالئم لتوليد االفكار االبداعية وتطويرها لدى الموظفين�	
بطاقات األداء لتحسين القيادة الرشيقة�	
مستويات القيادة الرشيقة�	

مرونة القائد:

القدرات الذهنية المرنة للقائد�	
تطوير القائد المرن�	
إيجاد بيئة ايجابية�	

تقييم قدرة المدراء القيادية يف بناء المؤساست المرنة:

عالمات اتقان المرونة�	
التحديات التي يواجهها القائد المرن�	
خطة تطوير المهارات القيادية المرنة�	



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

التــاريــخ :........................) القيادة المرنة والتكيف مع التغيير ( 

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

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

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

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

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي
)Overseas( 3500 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.


