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برنامج القيادة التنفيذية العليا
وتعزيز القيادة الرشيقة   - 10 أيام

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

المحتويات األساسية:

مقدمة:
تغير عالم األعمال على مستوى غير مسبوق على الصعيدين اإلقليمي والعالمي، وهذا يتطلب قيادة واستراتيجية قوية وفعالة، من خالل هذا البرنامج، سوف يبني المديرون والقادة 
معرفتهم بالتقنيات واالتجاهات وكيفية االستفادة منها في منظماتهم، وشحذ مهاراتهم القيادية وتوسيعها ، والتغلب على التحديات المتزايدة التعقيد التي تظهر وهم يضطلعون بأدوار 

قيادية أكبر، من خالل استكشاف إيجابيات وسلبيات أساليب القيادة واستراتيجياتها المتنوعة.

المعاصرة  التحديات  بالكفاءات والجدارات  التي يحتاجونها لمواجهة  القادة  إلى تزويد  أيام "   10 الرشيقة  -  القيادة  العليا وتعزيز  التنفيذية  القيادة  التدريبية "  الدورة  تهدف هذه 
والمتسارعة في عالم االعمال ، كما تنفرد هذه الدورة بتصميمها ومنهجية تقديمها حيث تأخذ القيادة إلى مستوى جديد من التفكير والتأثير، ذلك باإلضافة إلى تركيز الدورة على 
أنماط جديدة من القيادة التنفيذية والمؤسسية الشاملة التي تمنحها قيمة مضافة في جميع المجاالت. وسوف تركز الدورة على تحسين أدائك الشخصي كقائد وصقل المهارات التنفيذية 
الرئيسية ودراسة األبعاد المتعددة لالبتكار، ستتعلم كيف يمكن للتفكير المنفتح واإلبداعي واالستكشافي أن يساهم في النجاح الشخصي والتنظيمي.  واستكشاف كيف يمكن للمنهجيات 

المرنة والتفكير التصميمي أن يجعل فريقك أكثر ابتكارا وأكثر تركيزا. 

أهداف الدورة:
سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

 استكشف وظائف وديناميكيات القيادة عالية األداء�	
 استراتيجيات لدفع عجلة التغيير وإعداد مؤسساتهم للمستقبل�	
 التعرف على عملية صنع القرار واالتصال كأنشطة رئيسية للقادة�	
 التعرف على الرؤية والمشاركة كأنشطة أساسية للقادة�	
اتقان القيادة الفعالة: القيادة من أجل األداء العالي�	
    األطر والمهارات       القيادية    الالزمة للتغلب على التحديات الحديثة في مكان العمل وإدارة      الفرق      بفعالية    �	
تحسين المهارات التحليلية األساسية المطلوبة لمواجهة تحديات األعمال بشكل كلي واتخاذ قرارات تنفيذية أفضل�	
 تطوير وعي أكبر بأسلوب قيادتهم وكيف ينظر إليهم اآلخرون�	
 تعلم مبادئ التفكير التصميمي لحل مشاكل األعمال�	
تعلم طرق فعالة لتصميم الفرق، والعمليات التجارية، ومبادرات إدارة التغيير، والهياكل التنظيمية وثقافة االبتكار�	
تعزيز العمل الجماعي الفعال من خالل تمكين اآلخرين وإلهامهم�	
 قيادة أصيلة مع مزيد من الوعي الذاتي، والذكاء العاطفي، والنزاهة�	

الفئات المستهدفة:
تم تصميم هذه الدورة التدريبية لكل من المسؤولين التنفيذيين، والقادة الوظيفيين، أو المديرين العامين،  لبناء القدرات الحيوية المطلوبة لقيادة مؤسساتهم واالزدهار في عالم من 

عدم اليقين والتقلبات المتزايدة.

 استكاشف أاسليب اإلدارة والقيادة :
 أدوار ومسؤوليات وتعقيدات المدير والقائد  �	
 استكشاف النهج التحفيزية والنظريات التي تعمل بشكل أفضل بالنسبة لك - ما الذي يجعلك تؤدي إلى أقصى قدر من قدرتك؟ �	
 فهم كيفية تحديد التنمية الذاتية الخاصة بك�	

اسرتاتيجيات القيادة للمديرين الفعالني :
 كيف يمكن للمديرين أن يصبحوا قادة  �	
 بناء بيئة العمل  تقديم التوجيه الفعال وخلق الثقة �	
 بناء الروح المعنوية والدافع  بيئة العمل  .�	
 االستراتيجية العملية بالنسبة لك كمدير لتكون قائدا �	
 كيفية إنشاء شبكة من جهات االتصال، واألشخاص الذين يمكن أن تعمل بمثابة وظائف االستماع داخليا وخارجيا �	
 النظر إلى المشاكل التنظيمية من منظور مختلف. �	
 المعرفة، والقدرة على جعل األمور تحدث. �	
 كيفية التعرف على إنجازات فريقك ومكافأتها واالحتفال بها، وكذلك المجموعات في أماكن أخرى من المؤسسة. �	
 كيفية التركيز على النتيجة بدال من العملية في كل حالة �	
 تحويل القرارات إلى واقع وتحمل مسؤولية القرارات �	
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EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

العالمة التجارية الشخصية المؤثرة:
 ما هو التأثير وإدارة االنطباع؟ �	
 التعاطف والقيادة وإدارة السمعة �	
 االرتباط بالوجود التنفيذي والقيادة �	
 علم النفس وراء النفوذ �	
 قنوات التأثير واإلقناع: التحدث والكتابة وتقديم �	
 إنشاء عالمتك التجارية المؤثرة الفردية - ما الذي يعمل أو ال يعمل بالنسبة لك؟ �	
 بناء ثقتكم ومصداقيتكم �	
 Gravitas – المظهر والثقة �	
 أسرار لغة الجسد لمناسبات مختلفة �	
 النجاح تنفيذي  وإلقناع �	
 بناء حضورك وسمعتك في بيئة العمل والتواصل الفعال�	

مفهوم اإلدارة التنفيذية وأهميهتا يف المرونة التنظيمية:
االتجاهات الحديثة في اإلدارة التنفيذية�	
إدارة �	 تكون  لكي  وتطبيقها  تبنيها  التنفيذية  اإلدارة  على  يجب  التي  اإلجراءات 

معاصرة ومطبقة لالتجاهات الحديثة
اإلبداع اإلداري للمدراء التنفيذيين�	
فن التعامل مع مقاومي التغيير�	

إناشء فرق عالية األداء :
 إدارة الفريق وتعزيز األداء داخل الفريق �	
لمختلف �	 واإلنمائية  التحفيزية  االحتياجات  إلى  اإلدارة  أساليب  تغيير  إلى   الحاجة 

األفراد والحاالت 
 كيفية تحفيز الفريق األقل حماسا ، وكذلك األداء العالي �	
 الحاجة إلى تعزيز جو الفريق اإليجابي �	
 مساهمة جميع أعضاء الفريق بأساليب فريقهم المختلفة �	
 تطوير فريق محفز وتشجيع األداء اإليجابي �	
 تحديد أسباب ضعف األداء�	

تعزيز مهارة اإلبداع لدى أعضاء الفريق:
فهم الغرور الذاتي واالستجابات العاطفية�	
مصدر ردود الفعل العاطفية�	
أثر العادات على التصّرفات والتفكير�	
اختيار أعضاء الفريق بصورة صحيحة�	
مبادئ التوجيه اإلرشادي في تحفيز اإلبداع واالبتكار�	

مهارات القيادة االسرتاتيجية الفعالة:
 الصلة بين القيادة والسلطة �	
التعقيد �	 مع  التعامل  والعشرين:  الحادي  القرن  االستراتيجية  في  القيادية   الصفات 

وعدم اليقين 
 ما الذي يجعلك ان تكون  قائدا استراتيجيا  فعاال؟ �	
  المهارات والكفاءات الرئيسية المطلوبة لقيادة استراتيجية عالية التأثير  �	
 كيفية ترك االنطباع : المهارات البدنية واللفظية عند التأثير على اآلخرين �	
 الفرق: كيفية عمل فرق فعالة وديناميكية �	
 القيادة أثناء المخاطر أو األزمات�	

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�	

اسرتاتيجيات التفكري اإلبداعي:

أدوات اإلبداع�	
	�Scamper
	�Synectics
الذاكرة الصورية والتقنية الحيوية�	
الخرائط الذهنية�	
	�TRIZ 
اتخاذ القرار�	
تحليل المشكلة�	
الحواجز التي تحول دون اتخاذ القرار�	
خطوات حل المشكالت اإلبداعية �	

القادة ودورهم يف إقامة اتصاالت داخلية فعالة :

 تحسين مهارات االتصال الخاصة بك �	
 تسخير بيئة عمل عادلة ومتسقة لجميع الموظفين �	
 تحسين مهارات االستماع ومعالجة مشاكل األداء بفعالية �	
 استكشاف نهج مختلفة لالتصاالت الداخلية �	
 تطوير اتصاالت صادقة ومفتوحة خالل اجتماعات المراجعة. �	
 إظهار التعاطف وإلهام وتحفيز الموظفين على أداء أفضل �	
 فهم كيفية تحديد أهداف واضحة من خالل التواصل الواضح والمتسق�	

التقديم والتأثري واإلقناع والوجود التنفيذي :

 اإلدراك والهوية - تطوير أسلوبك "الفريد" �	
 خلق انطباع أول قوي وإيجابي �	
 فهم واستخدام لغة الجسد لخلق تأثير �	
 الوعي الصوتي والتحكم واستخدام صوتك لخلق تأثير وتركيز �	
 التحدث بثقة  وفهم جمهورك �	
 بناء الثقة والعالقة مع جمهورك �	
  االستماع وتطبيق الذكاء العاطفي �	
 ترسيخ وجودك وتطوير الكاريزما �	
 تطوير أسلوب واثق ومركز يخلق تأثيرا إيجابيا �	
 الحفاظ على الرسالة والحفاظ على تركيز متناسق �	



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 :........................)برنامج القيادة التنفيذية العليا وتعزيز القيادة الرشيقة  - 10 أيام®(

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

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

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

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

c 5400 دوالر أمريكي للشخص الواحد

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.


