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المحتويات البرنامج:

مقدمة:
برنامج متكامل يركز على اهم المهارات القيادية والسلوكية التي تجعل منك قائدا بارعا 
االبتكار وتفجير  الذي يشجع على  التنظيمي  المناخ  تعمل على صنع  ومبدعا، وكيف 
االعمال  بيئة  في  والغموض  لالضطراب  تفهمك  درجة  تزيد  وكيف  االبداع؟  طاقات 

لوضع سيناريوهات المستقبل؟ وكيف تتعامل مع الصراعات وضغوط العمل.

 هذه الدورة التدريبية، تساهم على تحقيق التطوير المهني للملتحقين بها وتساعدهم في 
المؤسسي،  والمستوى  الشخصي  المستوى  على  األداء  وفاعلية  وكفاءة  جودة  تحسين 
خاصة  أنواعها،  باختالف  المنظمات  نجاح  أسرار  إحدى  هي  واالدارة  القيادة  إن  إذ 
وعامة، فالمهارات القيادية تزيد من فرص النجاح والتميز، وتساعد على تعزيز وتكوين 
الدعم والتوجيه  اتصاالت فاعلة مع اآلخرين، وتعزيز لغة الحوار المشترك، وتوفير 
النجاح  من  عالية  بدرجة  والواجبات  المهام  تحقيق  على  يساعدهم  بما  للمرؤوسين 
والتميز، وتشجيعهم وتحفيزهم لتحسين مستويات األداء، كما أن المهارات القيادية تعزز 

المقدرة في التعامل مع المشكالت، واإلدارة الفاعلة لضغوط العمل.

االبداعية  القيادة  في  المشاركين  بمهارات  واالرتقاء  تأصيل  إلى  الدورة  هذه  تهدف 
النقدي، ومهارات االتصال  التفكير  واإلدارة االستراتيجية من خالل  تشجيع وتعزيز 
والتواصل، وإدارة التوجهات المستقبلية لألنظمة والسياسات، وتحليلها، وتقيمها بمهنية 

وفاعلية، وفق أفضل الممارسات اإلدارية ومبادئ الحوكمة والجودة بصورة شاملة.

اهداف البرنامج:
سيتمكن المشارك من معرفة مفاهيم القيادة اإلبداعية وخصائصها الوظيفية�	
القيادي في االفراد والجماعات وزيادة مهارات �	 التأثير  المشارك على  رفع قدرة 

التحفيز القيادي
تملك قدرة عالية على التوجيه القيادي والتميز في إدارة االفراد�	
تحقيق اعلى درجات التميز اإلداري عن طريق تملك الجدارات القيادية الالزمة�	
تشجيع القدرات الخالقة المتنوعة إلنجاز المهمات، بما يسهم في تحقيق األهداف �	

بصورة أكثر فاعلية
إكساب المشاركين بالبرنامج مهارات ريادة األعمال والفهم الواسع ببيئات العمل �	

القيادة  مجال  في  وموضوعاته  البرنامج  هذا  مضامين  خالل  من  وذلك  الحديثة، 
واإلدارة االستراتيجية.

اتقان اإلدارة االستراتيجية والتعامل مع متغيرات العمل والتميز القيادي لضمان �	
تحقيق النجاح المستدام للمؤسسة

مخرجات البرنامج:

فهم وتطبيق أفضل الممارسات والجدارات في اإلدارة والقيادة.�	

القدرة، على مواجهة تحديات العمل الحالية والمستقبلية.�	

تطوير المهارات والمعارف والكفاءات التي تعظيم إمكانات اإلدارة والقيادة.�	

التميز في المسؤولية، األخالق االجتماعية، السلوك التنظيمي وتسوية النزاعات.�	

تصميم آليات االتصال الفعال لضمان التواصل مع اآلخرين والتغلب على عوائق �	

االتصال.

تمييز المخاطر وإدارة التغيير لتحقيق مكاسب تنافسية فعالة.�	

التغيرات �	 مواكبة  في  اإلبداع  خالل  من  والقيادة  االستراتيجية  المخاطر  إدارة 

االستراتيجية.

الكفاءة والجودة واالبتكار في بناء فرق العمل الديناميكية في تميز أدائها.�	

قياده المؤسسات بطريقة استباقية تتنبأ بالمستقبل من خالل تحليل المعطيات الحالية.�	

ممارسة الذكاء العاطفي لخلق نتائج إيجابية في العمل.�	

الفئات المستهدفة:

في  والمشرفين  الراغبون  والمدراء  الفرق  وقادة  األقسام  ومدراء  التنفيذيون  المدراء 

تعزيز مهارات القيادة والتواصل واإلدارة االستراتيجية  لتحقيق المزيد من النجاح في 

جميع مستويات المؤسسة.

الشخصية المتمزية:

اكتشاف خفايا وأسرار الشخصيّة المتميزة مع فهم الذات وشرح أثر الشخصية على �	
اإلدارة والقيادة

قياس التوافق بين التقييم القيادي والشخصية القيادية�	
القياسات القيادية�	
الوعي القيادي�	

المفاهيم النظرية للقيادة الوظيفية:

مفهوم القيادة�	
القيادة الوظيفية�	
عوامل اكتساب التميز القيادي�	

النظريات المؤثرة يف السلوك القيادي:
أهمية السلوك القيادي لتحقيق التميز�	
نظرية الشبكة القيادية وتأثيرها في السلوك القيادي�	
القائد الناجح وصفات قائد الفريق�	

النظرية الموقفية وتأثريها يف السلوك القيادي:
النظرية الموقفية وتأثيرها في الشخصية اإلدارية�	
التحليل القيادي وفق النظرية الموقفية�	
صفات القائد الموقفي�	

اجلدارات السلوكية للقائد المتمزي:
الشخصية القيادية المتوازنة�	
مرتكزات أساسية في توازن الشخصية�	
عناصر التواز األربعة )الروح – الجسد – العقل – العالقات(�	
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التوازن االنفعايل للقائد الناجح:
مهارات الفصل بين المواقف�	
مهارات التعاطف�	
السيطرة على المواقف�	

الفاعلية واالجيابية:
خصائص القائد الفعال وطرق اكتساب الفاعلية�	
المرونة والقدرة على التحكم�	
طرق اكتساب الجدارات السلوكية�	

 اإلدارة االسرتاتيجية:
صياغة االستراتيجية�	
تنفيذ االستراتيجية�	
تقويم االستراتيجية�	
صنع القرارات االستراتيجية�	
أدوات التحليل االستراتيجى�	
كيف توضع األهداف والسياسات والبرامج�	
مفاهيم استشراق المستقبل�	

التحفزي والتأثري واإلقناع، أدوات القائد الرئيسية:
التحفيز�	
التأثير�	
اإلقناع�	

مهارة الذكاء الوجداين:
مفهوم الذكاء الوجداني تقييم مواقف الحياة المختلفة وتأثيره على اتخاذ القرارات�	
“المجال �	 قيادتهم التباعهم،  في  القادة  العاطفية على طرق ومنهجيات  االنفعاالت 

العقلي المعرفي "المجال العاطفي االنفعالي" "المجال الدفاعي"
التغيير وثقافة المنظمة�	

تقييم لبيئة العمـل باستخدام منـوذج القيم وفهم مسؤولية قائد 
االعمال اجلوهرية:

قيادة التغيير وخاصة تغيير ثقافة المنظمة�	
طرق تكوين مصفوفة القيم�	
تكوين ثقافة المنظمة وأسباب مقاومتها وطرق التعامل معها�	
التوصل إلى بيئة حاضنة ودافعة لألداء �	

مهنجية التفكري االسرتاتيجي احلديث:
مفهوم التفكير اإلستراتيجي واستشراف المستقبل وعناصره ونماذجه�	
مفهوم المدرسة القديمة والمدرسة الحديثة للتخطيط اإلستراتيجي وأهميتها للعمل �	

المؤسسي
طرق استنباط الرؤية وكتابة رسالة وأهداف المنظمة، والتعرف على مفهوم القيم �	

المؤسسية وبلورة اإلستراتيجية

أفضل المماراست القيادية:
المفاهيم المعاصرة للقيادة اإلدارية�	
المستوى الخامس للقيادة الفعالة�	
الجوانب السلوكية للقيادة واإلشراف�	
القيادة اإلدارية وأساليب تحقيق فعاليتها�	

المماراست القيادية يف إدارة معايري التمزي:

إدارة معايير التميز�	
القيادة الفعالة ومعايير التميز�	
قيادة المستقبل والتخطيط االستراتيجي�	
النماذج الثالثة القيادية إلدارة التميز�	
المهارات القيادية الداعمة لعملية التميز�	
دور القادة في تعزيز ثقافة التميز لدى الموارد البشرية�	
الممارسات القيادية وتوفير بيئة مشجعة على اإلبداع�	

التمزي يف التواصل وإدارة اآلخرين:

مداخل  التواصل وإدارة اآلخرين وقيادتهم�	
إدارة الذات وفن قيادة اآلخرين�	
مهارات التعامل واالتصال والتأثير في اآلخرين�	
مهارة لغة الجسد ودورها في التأثير على األخرين�	
البرمجة اللغوية العصبية وإدارة اآلخرين�	
إستراتيجيات التحفيز الفعالة�	
معايير الجودة والتميز في االتصال والتواصل مع اآلخرين�	

التمزي يف صنع القرارات التنفيذية:

خصائص نظم دعم القرار وقدراتها�	
مراحل تصميم سايمون التخاذ القرار�	
مراحل تصميم DSS التخاذ القرار�	
دور أسلوب DSS في صنع القرارات اإلدارية�	
	�GDSS نظم مراحل دعم القرار الجماعي
مقومات بيئة نظام دعم القرار حسب معايير الجودة�	
معايير التميز في صناعة القرار التنفيذي�	

 بناء عالقات أفضل مع أنفسنا واآلخرين :

واحترام �	 الذات،  مفهوم  العاطفي على  والذكاء  اإلدراك،  العالم،  تأثير رؤية   تقييم 
الذات، والوعي الذاتي 

 تحديد تأثير اإلدراك الذاتي على تفاعالتنا مع اآلخرين �	
 شرح وتطبيق مفاهيم النبوءة الذاتية في مكان العمل �	
 تحديد نمط التواصل االجتماعي الخاص بك— كيف تتصل في أغلب األحيان �	

 التواصل العالئقي :

 تحسين التواصل الخاص بك مع اآلخرين الذين لديهم أنماط مختلفة، وبناء عالقات �	
أكثر هادفة ومثمرة 

 تقييم وشحذ السلوكيات والمهارات اللفظية وغير اللفظية �	
 تطبيق الرسائل المباشرة وغير المباشرة من أجل التواصل المرن لتحقيق األهداف �	

المختلفة 
من �	 واحتياجاتهم  اآلخرين  لفهم  االستجواب  ومهارات  المالحظات  من   االستفادة 

العالقة 



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 :........................)المنهج المتقدم في القيادة االبداعية واالدارة االستراتيجية ®(

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.


