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يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام

سيكولوجية القيادة المثالية
والتميز االداري ®

إكتشف هويتك القيادية الستمرارية فعاليتك الشخصية 
والتنظيمية وقيادة المؤسسة نحو أداء أعلى
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مقدمة:

يرّكز هذا البرنامج على سيكولوجية القائد المثالي وتعزيز القدرة على إحداث التغيير وهو جزء من خطة كاملة لتطويرالقيادة المثالية والقدرة على التأثير في بيئة وثقافة العمل 

وإحداث التغيير المستدام. فالقيادة ليست مهارة فحسب بل رحلة اكتشاف الذات والتأثير في اآلخرين وممارسة األدوارالقياديــة وصنــاعة قادة جــدد. نحن نؤمن أيضاً أنه ال يوجد 

النموذج األفضل للقيادة، لذلك نحن نساعد القادة على تطوير هويتهم القيادية الخاصة بهم والتي تبلورت من خالل خبراتهم المكتسبة والقيم والمبادئ والمميزات التي يمتلكونها 

ثم نأخذهم خالل رحلة عملية لتحسينها وتطبيقها وخلق بيئة العمل المثالية مع األفراد والذين سيكون لديهم القدرة على رعاية هذه البيئة التي تدعم القيادة على جميع المستويات.

منهجية البرنامج:

ال على مدار ٥ أيام حيث ستتمكن من تعزيز قدرتك على تحقيق نتائج أكثر وأفضل. التعلّم مشترك  هذا البرنامج التدريبي قائم على الواقع التجريبي والتحديات والتطوير القيادي الفعَّ

وتفاعلي حيث سيتنافس المشاركون ضد بعضهم البعض مع وجود تحّديات متعددة مثل البيئة الغير مألوفة واللغة والثقة والتحفيز. ثم ، لجعله أكثر تحدياً، نضيف المزيد من ضغوط 

العمل والمنافسة وعوامل التغيير والعمليات الجديدة وحتى السياسة التنظيمية والقضايا االجتماعية. وينتج عن هذا خلق نوعية حياة أفضل ضمن ثقافة الوالء الجماعي للمجموعة 

ودروس يمكن نقلها لبيئة العمل لخلق ثقافة تنظيمية مثالية مستدامة.

المحتويات األساسية:

حتمية التمزي اإلدارى وسمات البيئة اإلدارية المعاصــرة:

	wمحاور التميز اإلدارى والمركز التنافسي للمنظمة

	wأسلحة التميز اإلدارى

	wكيف يمكن خلق روح التميز عند الموظفين ؟

	wالعالقة بين التميز اإلداري ومهارات اإلبداع

	wاألساليب اإلبداعية اإلبتكارية وكيفية تطبيقها أثناء العمل

	wحصر وتحديد أساليب التغلب على العوائق التي تقف أمام تطبيق الطرق الجديدة وكيفية التعامل معها لتحقيق أداء إداري متميز

	wخلق بيئة عمل متميزة تشجع على التفكير اإلبداعي واإلبتكاري

	wالعالقة بين البقاء اإلدارى والتميز واإلبداع

	wحاالت وتطبيقات عملية
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خصائص القيادة المثالية ىف بيئة أعمال متغرية تنافسية:

	wاإلنفتاح نحو التغيير

	wالرغبة في التعرف على المشكالت والقضايا الداخلية

	wالقدرة على التحكم في البيئة التي يعيش فيها

	wالثقة في قدرة غيره على اإلنجاز وتحمل المسؤولية

	wاحترام اختيارات الغير

	wتقدير إنجازات اآلخرين

	wالتوجه نحو المستقبل

	wالقيادة المثالية في ظل المتغيرات العالمية

	wالمهارات الداعمة للقيادة المثالية الفعالة

	wالقيادة المتميزة والقدرات العقلية والذهنية

	wأهمية تطوير القادة ،وحتمية مواكبة المتغيرات العالمية

	wحاالت وتطبيقات عملية

مماراست القيادة المثالية ىف إدارة معايري التمزي باألداء:

	wإدارة معايير التميز

	wالقيادة المبتكرة ومعايير التميز

	wقيادة المستقبل والتخطيط االستراتيجي

	wالنماذج الثالثة القيادية إلدارة التميز

	wالمهارات القيادية الداعمة لعملية التميز

	wدور القادة في تعزيز ثقافة التميز لدى الموارد البشرية

	wالممارسات اإلدارية والقيادية وتوفير بيئة مشجعة على اإلبداع واإلبتكار

	wمداخل إدارة اآلخرين وقيادتهم

	wإدارة الذات وفن قيادة اآلخرين

	wمهارات التعامل والتأثير في اآلخرين

	wإستراتيجيات التحفيز الفعالة

	wمعايير الجودة والتميز في إدارة اآلخرين

	wحاالت وتطبيقات عملية

القيادة المثالية وبناء فرق عمل عالية األداء:

	wمؤشرات الحاجة إلى بناء فرق العمل

	wفوائد إدارة وبناء فرق العمل

	wخصائص فرق العمل الفعالة

	wمراحل تطوير فريق العمل

	wفوائد التفويض

	wلماذا يفشل التفويض

	wكيف توزع الوظائف واألدوار على أعضاء الفريق

	wكيف يتم تقييم أعضاء الفريق

	wكيف تشجع أعضاء الفريق

	wمهارة التعامل مع التغيير

	wمهارة التعامل مع الصراعات والنزاعات

	wمهارة اإلتصال ألعضاء الفريق

	wمهارة إدارة الوقت

	wمهارة التفكير اإلبتكاري واإلبداعي

	wمصادر قوة المدير والقائد فى التأثير على أعضاء فريق العمل

	wمصفوفة أنوع التابعين ومصادر القوى التى يمكن للقائد إتباعها فى التأثير عليها

	wحاالت وتطبيقات عملية

وتطوير  لتنمية  المثالية  القيادة  ىف  العاطفى  الذكاء  إستخدام  مهارة 
قدرات فريق العمل:

	wمفهوم ومبادئ الذكاء العاطفى

	wمستويات الذكاء العاطفى وأثرها في ريادة األعمال

	wخصائص وأبعاد الذكاء العاطفى للقائد

	wالذكاء العاطفى وأهميته لقائد لفريق العمل

	wمهارات الذكاء العاطفى للقائد ودورها باإللهام والتأثير باآلخرين إلنجاز األعمال

	wتطبيق التحليل النفسى في القيادة بطريقة الذكاء العاطفى

	wإستخدام القائد الذكاء العاطفى في توجيه فرق العمل

	w كيفية إستخدام القائد للذكاء العاطفى فى تحقيق التمكين والرضا الوظيفى والوالء
التنظيمى لفريق العمل

	wحاالت وتطبيقات عملية



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:

	w.لتحجز مكانا بشكل مؤقت اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

	w00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

	wيوروماتيك 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

) سيكولوجية القيادة المثالية والتميز االداري ®( 
إكتشف هويتك القيادية الستمرارية فعاليتك الشخصية والتنظيمية وقيادة املؤسسة نحو أداء أعىل

التــاريــخ :........................

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.


