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استراتيجيات القيادة الموجهة نحو النتائج

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

مقدمة: 

أجبرت المنافسة المتزايدة المنظمات على أن تكون فعالة وموجهة نحو تحقيق النتائج وتثبيت قيادة موجهة نحو النتائج على اعمالها. تم تصميم هذه الدورة التدريبية لتعريف المشاركين 

على استراتيجيات القيادة الموجهة نحو تحقيق و تبني االستراتيجيات في مؤسساتهم. تهدف هذه الدورة إلى تزويد المشاركين فيها بالمعرفة والمهارات الالزمة لفهم وتطبيق كفاءات 

القيادة المرتكزة على النتائج، ذلك للقيمة الكبيرة التي تضيفها هذه المهارات في المساهمة بفعالية في جوانب النتائج الرئيسة في المؤسسة، كما ترّكز الدورة على الدور األساسي للقادة 

والمدراء في إلهام وتحفيز وتعزيز إنتاجية أعضاء الفريق، ليس هذا فحسب ولكنها تتناول أيضاً العالقة بين كفاءات الذكاء العاطفي وأساليب القيادة والمناخ المؤسسي والنتائج النهائية.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

تحديد سمات وكفاءات القادة الذين يستندون إلى النتائج�	

إنشاء فريق قيادي يسعى نحو تحقيق األهداف المؤسسية�	

تحفيز وإشراك الموظفين عبر تطبيق الممارسات القيادية العملية�	

ربط ومواءمة األداء الفردي وأداء األقسام مع األهداف المؤسسية�	

تطبيق أساليب التواصل الثمانية للقيادة التي تسعى نحو تحسين الروح المعنوية وبالتالي أداء الموظفين�	

شرح كيف يؤثر استخدام الذكاء العاطفي في نتائج القيادة على جو المؤسسة والنتائج النهائية�	

المنهجية:

تتميز هذه الدورة باستخدام أنشطة الفريق والمناقشات الجماعية، فضاًل عن استخالص المعلومات بشكل جماعي والتقييم الذاتي الذي يهدف إلى مساعدة المشاركين على اكتشاف 

واستخدام التشكيالت القيادية المختلفة.

الفئات المستهدفة:

جميع األفراد الذين يسعون جاهدين إلدخال ثقافة اإلنجاز في مؤسساتهم والمسؤولين عن قيادة اآلخرين وإدارة أدائهم، بما في ذلك المدراء التنفيذيين ومدراء ورؤساء األقسام والمشرفين 

وقادة الفرق.
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المحتويات األساسية:

 خصائص القيادة الموجهة حنو النتاجئ:

 صياغة وصيانة وتنفيذ رؤية ورسالة واضحة للمؤسسة   �	

 تطوير هدف استراتيجي مشترك  �	

 التركيز على  األشخاص  �	

 تشغيل نظام إدارة شامل  �	

 بناء واستخدام العمل الجماعي االستراتيجي  �	

 التواصل بفعالية  وتشجيع المبادرات  �	

المهنجيات احلديثة يف الذكاء اإلداري و القيادي الفعال:

المفهوم العلمي لمصطلح "الذكاء اإلداري"�	

مكونات الذكاء اإلداري من خالل الرؤية العالمية الحديثة�	

الذكاء اإلداري و القيادة الفعالة�	

الذكاء اإلداري و تميز الفكر و العمل المؤسسي�	

السمات الالزمة وفق منظومة الذكاء اإلداري�	

حتفزي وإرشاك الموظفني حنو حتقيق نتاجئ استثنائية:

التحفيز يتحقق بكلمتين، وليست واحدة�	

تطبيق نموذج الرغبات الثمان في التحفيز للحصول على أفضل النتائج�	

عوامل التحفيز وليس الرضى�	

إشراك الموظفين وتعزيز اإلنتاجية:�	

تعريف المشاركة�	

التكلفة المؤسسية لتدني مستوى المشاركة�	

ثقافة المشاركة�	

مبادرات تعزيز التحفيز والمشاركة�	

العائد االستثماري لمشاركة الموظفين�	

إدارة النتاجئ الفردية عرب اإلدارة الفعالة لألداء:

إدارة األداء مقابل تقييم األداء�	

نشر األهداف�	

وضع األهداف الفردية�	

رصد األداء وتقديم التعليقات البنّاءة�	

إجراء تقييمات األداء بفعالية وأريحية�	

القائد الملهم:

أهمية وهدف التواصل�	
كيف يستثمر القادة أوقاتهم بفعالية�	
صفات القائد الذي يرتكز على النتائج:�	

يسهل الوصول إليه والتواصل معه�	
مسؤول ومستجيب�	
جدير بالثقة واالحترام�	
قدوة�	
التواصل بحزم:�	

أنماط الشخصية السلبية والعدائية والحازمة�	
المتواصل الحازم�	

الذكاء العاطفي كفاءات وأاسليب القيادة:

تعريف الذكاء العاطفي�	
"ُمحصل الذكاء" مقابل "ُمحصل العاطفة"�	
مجموعات الكفاءات األربع�	
كيف تؤثر القيادة الُمرتكزة على النتائج على المناخ المؤسسي�	
المناخ المؤسسي: المكونات الستة�	
العالقة بين كفاءات الذكاء العاطفي واألساليب والمناخ والنتائج�	
القيادة التي تحقق النتائج�	

اسرتاتيجيات القيادة و مماراست اإلبداع وجودة اآلداء:

مفهوم و أهداف القيادة اإلبداعية �	
القدرات �	 الذكاءات،  الفردية،  المعرفية  الموارد  بين  التنسيق  و  اإلبداعية  القيادة 

الذهنية، المهارات الشخصية 
مهارات القيادة اإلبداعية والقدرة على فهم وتحليل المتغيرات.�	
تطبيق القيادة اإلبداعية في رفع األداء وتعزيز الفعالية وخلق المزايا التنافسية.�	
إستراتيجيات اإلبداع القيادي ومعايير التميز الفعال.�	
اإلبداع القيادي في خلق بيئة تنافسية معاصرة.�	
اإلبداع و اإلبتكار القيادي والتنسيق بين الذكاءات الفردية المتعددة لفريق العمل.�	
اإلبداع القيادي وعملية إتخاذ القرارات و حل المشكالت.�	

إسرتاتيجيات القيادة ومتزي اآلداء:

مفهوم القيادة وأهميتها.�	
الذهنية، �	 القدرات  الذكاءات،  الفردية،  المعرفية  الموارد  بين  التنسيق  و  القيادة 

المهارات الشخصية 
مهارات القيادة والقدرة على فهم وتحليل المتغيرات.�	
تطبيق مهارات القيادة في رفع األداء وتعزيز الفعالية وخلق المزايا التنافسية.�	
إستراتيجيات القيادة ومعايير التميز المؤسسي الفعال.�	
مهارات القيادة في التعامل مع متغيرات البيئة التنافسية المعاصرة.�	
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نمـــــوذج التسجيــــــل

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

:  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

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: 

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

)استراتيجيات القيادة الموجهة نحو النتائج(
Result-Oriented Leadership Strategies

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

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.


