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تكنولوجيا التميز القيادي
واإلشرافي والتطور اإلداري المستمر

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

مقدمة:
هذه الدورة مصممة لتزويد كبار القادة بأدوات لقيادة وإدارة التغيير واالبتكار والمنافسة 
في مشهدنا العالمي دائم التغير، يهدف هذا البرنامج الى تمكين الفئة القيادية واالشرافية 
التنمية  لالزمة إلحداث  الفنية  والمهارات  اإلدارية  القدرات  من  مجموعة  امتالك  من 
االستراتيجية  لدفع  الالزمة  الدورة  للمشاركين األدوات  هذه  وستوفر  والتطوير 
واالبتكار، واتخاذ قرارات فعالة وإعطاء منظماتهم األفضلية التي يحتاجونها للمنافسة 

والنجاح.

اهداف البرنامج:
 القيادة بمزيد من األصالة والثقة والحضور التنفيذي�	
 تطوير وعي أكبر بأساليب القيادة ونقاط القوة والضعف لديك�	
 إعداد نفسك ومنظمتك للتغيير المستمر�	
 بناء مستويات أعلى من التحفيز والثقة والحفاظ عليها من خالل قيادة أكثر �	

استراتيجية ورؤية
 حل المشكالت المعقدة عالية المخاطر باستخدام نهج ومهارات وأدوات جديدة�	
 استخدام الذكاء العاطفي لتحسين القيادة وبناء عالقات أكثر فعالية�	
 تحسين المرونة الشخصية والتنظيمية�	
 تطبيق المهارات اإلبداعية  في التواصل الجماعي والتعاون وإدارة النزاعات �	
تطبيق التقنيات المتقدمة في مجال القيادة والتواصل لتعزيز قيمة األعمال ولتكون �	

قائد أكثر تأثيراً 

المنهجية:
تستخدم هذه الدورة مزيجاً من التقنيات التفاعلية مثل العروض التقديمية الموجزة الذي 
يقدمها المستشار والمشاركون ، باإلضافة إلى التمارين العملية ولعب األدوار والتقييمات 

الشخصية ودراسة الحاالت.

الفئات المستهدفة:
 هذا البرنامج مخصص لكبار القادة والمسؤولين التنفيذيين ذو المهارات القيادية،  الذين 
يرغبون في تعزيز قدراتهم على القيادة على مستويات أعلى في المنظمة، والمرشحين 
لتولي مناصب عليا ، والقادة الذين يرغبون في تطوير مهاراتهم الى مستوى متقدم . 

ورواد األعمال الذين يرغبون في التركيز على االبتكار والتغيير في منظماتهم.

المحتويات األساسية:

مماراست التمزي يف القيادة:

 القيادة االستراتيجية �	
 بناء ثقافات المنظمة: إطار عمل للقادة �	
 مهارات التفاوض المتقدمة �	
 إدارة الفرق االستراتيجية �	
 اتخاذ القرار السلوكي �	
 القيادة السريعة: تحويل العقليات والقدرات في مؤسستك �	

تصميم واعداد االسرتاتيجيات:

 استراتيجية األعمال المتقدمة: اكتساب ميزة تنافسية �	
 استراتيجيات قيادة مبادرات التغيير الناجح �	
 استراتيجيات قيادة مبادرات التغيير الناجح: جلسة إتقان �	
 استراتيجيات النمو: تحديد الفرص في اتجاهات السوق �	
 ما وراء التخطيط االستراتيجي: من التنفيذ إلى االستدامة �	
 بناء منظمة مستدامة: التحديات والفرص واالستراتيجيات �	

االبداع واالبتكار:

 االبتكار واالستراتيجية �	
 التفكير التصميمي المتقدم: جعل األفكار حقيقة واقعة في بيئة عمل معقدة �	
 قيادة التحول الرقمي لمؤسستك�	

الريادة يف عالم األعمال:

 إلهام وتحفيز فرق العمل�	
 صوت القيادة وأسلوبها: القيادة مع الرؤية واألصالة والتواجد التنفيذي �	
 حل المشاكل المعقدة باستخدام التفكير النقدي واإلبداعي �	
 إدارة معضالت العصر الحديث  �	
 معالجة المقايضات والتوترات والمعضالت التي نواجهها كقادة كبار�	

الذكاء العاطفي يف القيادة: 

 تلقي وتحليل المالحظات باستخدام تقييم الذكاء العاطفي 360 درجة* �	
 فهم الذكاء العاطفي ولماذا أصبح من المهم بشكل متزايد للقيادة �	
 استخدام الذكاء العاطفي لتحسين القيادة وبناء عالقات أكثر فعالية �	
نصائح وتكتيكات لتحسين الذكاء العاطفي – في نفسك وبين المجموعات �	
 االستفادة من الذكاء العاطفي في إدارة المناقشات الصعبة �	
 تحسين المرونة الشخصية والتنظيمية�	

 التفكري اإلبداعي: حلول مبتكرة للتحديات المعقدة :

كن  مفكرا وقائدا أكثر ذكاء واستباقية وإلهاما. �	
 خلق نوع المناخ الذي يغذي األفكار بدال من أن يقتلها. �	
أدوات عملية لحل المشاكل المتعنتة من خالل دمج التفكير اإلبداعي في العمليات �	

اليومية. 
 إعادة تدريب الدماغ لتجنب التحيز المعرفي التي تخرب التفكير اإلبداعي�	



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 :........................)تكنولوجيا التميز القيادي واإلشرافي والتطور اإلداري المستمر(

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

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

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

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

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


