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الجدارات القيادية واإلشرافية للتميز المؤسسي ®

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

مقدمة:
العمل  في  السواء  على  الفشل  وسر  النجاح  سر  الفاعلة  القيادة واإلدارة  أصبحت  لقد 
القائد  أم كبر، وأصبح  أقل حجمه  أنواعه ومجاالته ومستوياته، سواء  بكل  المؤسسي 
الحاجة  التخصصات والمجاالت، أصبحت  العمل في كافة  على  قادراً  المتميز  الناجح 
محلياً  المحتدمة  المنافسة  سباق  في  لتتفوق  باإلدارة  يرتفع  الذي  القائد  المدير  إلى 
وإقليمياً ودولياً، وليتمكن من استثمار الفرص واإلمكانيات ومواجهة التحديات وقيادة 
مؤسسية  بيئة  في  التكنولوجي  التقدم  ومواكبة  واالبتكار  اإلبداع  لتواصل  العمل  فرق 
المشاركين  تزويد  الدورة  هذه  تهدف  والعطاء.  والوالء  االستقرار  تحقيق  على  قادرة 
الجدارات،  القائمة على  بمفاهيم اإلدارة والقيادة  المتصلة  المهارات  بالمعرفة وتعزيز 
القيادة االبداعية واالبتكارية، واإلدارة االشرافية المتميزة،  ان تركيزنا في هذه الدورة 
التدريبية ليس على كم المعلومات والمعارف بل على اكتساب الخبرات والمهارات من 

خالل ورش العمل والتطبيق الفعلي من خالل الوحدات والمواضيع المختلفة.

اهداف الدورة:
سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

إثراء المعرفة بأفضل الممارسات العالمية في كفاءات وجدارات اإلدارة والقيادة . 	
تعزيز تطبيقات ومفاهيم الجودة والتميز المؤسسي من أفضل الممارسات اإلدارية. 	
واإلدارة  	 االستراتيجية  القيادة  مجال  في  الممارسات  ألفضل  الفعال  التطبيق 

والسياسات الذكية.
تحقيق أفضل ممارسات اإلدارة العالمية واستراتيجيات االعمال الناجحة. 	
تحقيق إبداع الذكاء العاطفي والمهارات االجتماعية . 	
تحقيق أفضل ممارسات االشراف التنفيذي )ورشة عمل(. 	
اتقان ممارسات القيادة في تبسيط وتحديد األولويات وبناء األفكار. 	
الجدارة القيادية في التعامل مع االختالفات الثقافية والبشرية في بيئة العمل 	
جدارة تنوع الفكر واالبداع واالبتكار في اإلدارة والقيادة. 	
االبداع في تحديد أولويات المهام وإدارة الغموض. 	

الفئات المستهدفة:
تم تصميم هذه الدورة للذين يحرصون على تحسين مهاراتهم القيادية واإلشرافية مثل 

القادة ورؤساء األقسام وكبار المدراء وقادة الفرق والمشرفين.

المنهجية:
تستخدم الدورة مزيجاً من األساليب التفاعلية مثل مناقشات الطاولة المستديرة وقضايا 
بالتحفيز  األمر  يتعلق  حيث  واالشراف  القيادة  جدارات  دور  حول  المختلفة  األعمال 
والتمكين والثقافة وإدارة النزاعات ومواضيع كثيرة أخرى. كما تدعم هذه الدورة مقاطع 

فيديو لمتحدثين بارزين وتقييمات فردية في القيادة والكفاءات القيادية واالشرافية.

المحتويات األساسية:

قيادة منظومة العمل:

األولويات واألهداف والمبادرات ومنهجية تميز العمل  	
تطوير أساليب القيادة واإلبداع في مكان العمل  تقود إلى تحقيق أفضل النتائج  	
تطبيق المعايير والممارسات الدولية المتطورة، في إعداد االستراتيجيات  	

الذكية في العمل
تحقيق االرتقاء في العمل عبر توظيف االبتكار بشكل فعال في القيادة  	
قيادة أفضل مستويات التميّز والريادة في العمل 	

اسرتاتيجيات اجلدارات اإلدارية:

ماهية ومفهوم استراتيجية الجدارات اإلدارية. 	
نحو فهم أعمق للجدارة اإلدارية. 	
تحديات الجدارة اإلدارية .  	
مثلث اختيارات الجدارة اإلدارية . 	
التطلع للمستقبل و تحديد األهداف. 	
تطبيقات الجدارة. 	
الجدارات القيادية. 	
العالقة بين الجدارة ومستوى األداء. 	
رؤيتك لإلدارة ) من منظور الجدارات اإلدارية(. 	
مهارات صياغة األهداف وفنون صناعة المستقبل . 	
مستلزمات ومتطلبات تحقيق الجدارات اإلدارية . 	

اجلدارة القيادية:

القدرات الالزمة لتأثير القيادة المتميزة 	
آليات القيادة وعالقتها بالتميز المؤسسي. 	
التقنيات الحديثة لقيادة التغير الجذري للتميز اإلداري. 	
القائد اإلبداعي وخلق بيئة عمل متميزة 	
مبادئ قيادة التغيير الجذري الفعال 	
تنمية القيادة المتميزة من أجل التميز المؤسسي 	

دور القيادة يف توفري بيئة حمفزة ومشجعة عىل اإلبداع:
تطوير القادة لرؤية ورسالة المنظمة. 	
دور القيادة في تطوير وتطبيق وتحديث أنظمة العمل. 	
األساليب الحديثة لتعامل القادة مع جميع الفئات المعنية. 	
دور القيادة في بناء ثقافة التميز لدى الموارد البشرية 	
القيادة وتأثيرها في توفير بيئة محفزة على االبتكار واإلبداع. 	
استراتيجيات القيادة لتطبيق سياسة التغيير 	

اجلدارة القيادية والرؤى االسرتاتيجية المتمزية:
القيادة والرؤية االستراتيجية 	
المفاهيم الحديثة المرتبطة بالتخطيط االستراتيجي 	
التقنيات األربعة الحديثة للتخطيط في ظل القيادة الممكنة ذات األبعاد األربعة. 	
القيادة اإلدارية ذات المحاور األربعة وتأثيرها على تحفيز بيئة العمل. 	
القيادة التنفيذية الحديثة وتطوير عمليات التخطيط اإلداري. 	
أنواع القيادة اإلدارية الحديثة 	

القيادة و فن حتفزي ومتكني الموظفني:
العوامل الرئيسية في تحفيز وتمكين الموظفين. 	
أسباب معوقات التحفيز وتمكين العاملين. 	
التقنيات المتطورة لتحفيز وتمكين الموظفين. 	
األساليب الثالثة األكثر شيوعا للتأثير على تحفيزالموظفين. 	
كيف تتعامل مع الطبيعة اإلنسانية للموظفين. 	
التطوير والتحفيز والعالقة التبادلية 	

القيادة و العمل اجلماعي الفعال:
مهارات اإلتصال بين أفراد الجماعة. 	
القيادة الفعالة لفرق العمل. 	
طرق إتخاذ القرارات الفعالة داخل المجموعات. 	
اآلليات المتطورة في إدارة ومواجهة النواع والصراعات بين أعضاء فرق  	

العمل.
السلوك اإلتصالي داخل المجموعة. 	
األساليب المتقدمة لمعايير السلوك بين المجموعات أو الجماعات  	



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 :........................)الجدارات القيادية واإلشرافية للتميز المؤسسي ®( 

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.


