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تطوير واتقان كفاءات القيادة التنفيذية الفعالة ®
مقدمة:
ً
مجهزا بشكل جيد لتحسين أداء العمل واالعمال في بيئتها  -وكذلك حياتك المهنية . ماذا
عندما تركز على مستقبل مؤسستك كل يوم من كل أسبوع عمل ،من الضروري أن تكون
يعني أن تكون قائداً تنفيذياً؟ هذا يعني أنك صاحب رؤية ،ورائد ،واستراتيجي ،ومواصل ،ومدرب ،ودبلوماسي ،وسياسي ،وذو كاريزما قيادية تمتلك الفخر وااللتزام والصداقة
الحميمة .هذه هي الصورة التي يجب ان يراها فريقك  ،يجب ان تكون قادرا على التركيز على هذه الصورة الكبيرة والتمسك بمعايير عالية في األداء  .نحن نعلم أن األمر يتطلب
رؤية دقيقة بالليزر لتكون قائ ًدا تنفيذيًا .في هذه الدورة المكثفة والتفاعلية التي تقدمها يوروماتيك ألول مرة في المنطقة ستتمكن من صياغة أسلوب القيادة الخاص بك ،وبناء فريق
استثنائي وإتقان كفاءات القيادة التنفيذية الفعالة. مع نهاية هذا البرنامج سوف تمتلك قدرات جديدة مدفوعة باألبحاث وافضل الممارسات والمنهجيات العالمية والتي تكون ترسخت
في خارطة طريق شخصية جاهزة للتنفيذ على الفور.

اهداف الدورة:
مع هناية  هذه الدورة  التدريبية ستتمكن من:
wتحديد التحديات القيادية والبدء في التصدي لها
wتحليل نتائج نقاط قوتك في التقييم الذاتي واحتياجاتك اإلنمائية
wربط مكونات القيادة االستراتيجية بمؤسستكم
wتقييم ذكائك العاطفي وتأثيره على إمكانات قيادتك

wاكتشف قيمك الشخصية وأخالقك وتأثيرها على قيادتك

wتحديد وتطبيق الممارسات التي تؤثر على التحفيز والمشاركة
wتطبيق تقنيات القادة الملهمين
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wقيادة االخرين نحو تحسين األداء
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wفهم وتطبيق مفاهيم القيادة االستراتيجية
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wتعزيز تأثيرك وإلهام أولئك الذين تقودهم مع استراتيجيات القيادة األساسية
wإنشاء خطة تطوير شخصية لتعزيز األداء التنفيذي الخاص بك
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الفئات المستهدفة:
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األعمال العام والخاص والمرشحين لتولي مناصب قيادية او مناصب عليا  .وكل
الحكومية
في حكمهم والمشرفين ورؤساء األقسام ومديري اإلدارات في المؤسساتe s
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ويهدف هذا البرنامج إلى توفير التدريب على القيادة التنفيذية  ،بدءا من المديرين من المستوى المتوسط إلى المديرين التنفيذيين ولقادة الفرق  ،الذين يقودون اآلخرين والذين يتحملون
المسؤولية اإلدارية .وسوف يفيد المديرين الذين يحتاجون إلى مهارات قوية في صنع القرار والقدرة على قيادة اآلخرين وتحفيزهم.  وأيضا المسئولين التنفيذين والمديرون ومن
شخص يقود أخرين فى الوقت الحالى أو متوقع أن يقود أخرين في المستقبل.

محتويات البرنامج:
المقومات المنطقية للقيادة التنفيذية:
wمفهوم القيادة والقائد
wأهمية وضرورة القيادة في ظل تحديات القرن الحادي والعشرين
wالقيادة االبتكارية ونظريات القيادة
wأنواع القادة التنفيذيين
wاألدوار األساسية للقائد التنفيذي
wبناء القائد التنفيذي الفعال
wمنظومة جاك ويلش العالمية في فن القيادة
wالمشكالت المتعلقة بالقيادة
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تطوير واتقان كفاءات القيادة التنفيذية الفعالة ®

القائد التنفيذي والتخطيط االسرتاتيجي:

افضل المماراست القيادية:
wالقيادة داخل المنظمة
wقيادة المنظمة عالمياً
wقيادة الذات واآلخرين
wقيادة اإلبتكار
wبناء معرفة للقيادة عبر الثقافات
wالقيادة العملية

wأهمية ودور القائد التنفيذي في عملية التخطيط.
wاألبعاد القيادية للتخطيط االستراتيجي.
wإدارة التميز واالبتكار ومفهوم التخطيط االستراتيجي.
wمعايير التخطيط االستراتيجي الحديث.
wمنهجية التخطيط االستراتيجي.
wنماذج مختلفة من التحليل البيئي والتمهيدي إلعداد الخطط االستراتيجية.
wمهارات قيادة فريق التخطيط.
wمكونات الخطة االستراتيجية وخطوات االعداد.

القيادة االسرتاتيجية ،اجلزء:
wوصف سلوكيات القيادة واإلدارة
wتحديد عناصر القيادة االستراتيجية والخطة االستراتيجية
wتحديد المهمة والرؤية والقيم
wتطبيق استراتيجيات تحديد األهداف على األهداف التي يمكن تحقيقها
wشرح أهمية تحديد األولويات

التخطيط واالبداع واالبتكار يف العمل:
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wتعريف الذكاء العاطفي وأهميته
wتحديد نقاط القوة واالحتياجات اإلنمائية الخاصة بـ E.I.
wتطبيق تقنيات  /ممارسات لتطوير الذكاء العاطفي الخاص بك
wشرح استراتيجيتك للفعالية المهنية وإظهار ذلك من خالل ممارسة التواصل
اإليجابي ومهارات الحضور
wوصف كيفية مواءمة ثقافة فريقك مع استراتيجيتك

wتحديد العالقات بين بيئة العمل والعوامل الفردية لألداء
wمقارنة بين العالقات بين االستراتيجية واألداء الفردي
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تطوير مواهب اآلخرين ،اجلزء الثاين:
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الذكاء العاطفي والفعالية المهنية:

تطوير مواهب اآلخرين:

wالمفاهيم المتكاملة للتخطيط
wتصميم نظام التخطيط
wمهارات المتابعة واالبتكار
wكيفية قياس كفاءة التخطيط والمتابعة ؟
wكيفية إعداد الخطط اإلبداعية
wاستخدام اساليب تحديد وصياغة األهداف

الراشقة والمرونة للقيادة الفعالة:
wدور القائد في تحسين المؤسسة وقدرة الموظفين على التكيف
wاآلثار المترتبة على القيادة الرشيقة
wأهمية تنبؤ التغيير
wمؤشرات لقياس وتوقع قوى التغيير
wالثقة والمشاركة في الصراع البنّاء
wاستراتيجية المستقبل الذي ال مفر منه
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wشرح أهمية تشكيل الثقافة التنظيمية

فن وعلم القيادة الملهمة:
wوصف العالقة بين القيادة ومشاركة الموظفين
wإنشاء ومشاركة كاريزما الشخصية التي تصف سمات القيادة االصيلة لديك
تحفيزاً

wتحديد اإلجراءات التي تنشئ مكان عمل أكثر
wالتفريق بين ممارسات التقدير والمكافأة على أساس التفضيالت الشخصية لآلخرين

االلزتام بالسمات القيادية:
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مرونة القائد:
مدى
تطبيق مهارات القيادة االستراتيجية لتطوير أعضاء الفريق t s R e s
ممارسة عملية التدريب لدعم حل المشاكل باالعتماد على الذات
ُ

wكيف تطوّر اآلليات الذهنية المرنة
wاستغالل اللدونة العصبية الستعادة المرونة
wاستخدام الذهن لتعزيز الوعي الذاتي
wكيف يساعد علم األعصاب على تغيير تفكيرنا المتعلق بالمشاعر
wكيف تعمل العواطف اإليجابية على بناء المرونة
wتقييم قدراتك حول األداء المرن
wكيف تدير بحكمة

خطوات وحلول للقائد المرن:

wمصادر قوة الشخصية.
wأفضل السمات العقلية.
wتعزيز القدرة على الخطابة والكالم.
wنقل الرؤية لآلخرين.
wإدارة الصراعات في العمل.
wاإلدارة باألهداف والنتائج.

wعالمات إتقان المرونة
wتطوير المدير المرن
wتطوير مؤسسة أكثر مرونة
wالتحديات التي يواجهها المدراء التنفيذيين المتعلقة بالمرونة
wخطة تطوير المهارات القيادية وإتقان المرونة
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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

حجوزات الفنادق

 2900 cدوالر أمريكي للشخص الواحد ،دبي
 3500 cدوالر أمريكي للشخص الواحد ()Overseas
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
(تطوير واتقان كفاءات القيادة التنفيذية الفعالة ®)

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

