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 الدورة الكاملة لإلدارة والقيادة  - 10 ايام
The Complete Course on Management & Leadership



مقدمة:
تتيح هذه الدورة المكثفة المتميز للمشاركين فهم أفضل االستراتيجيات والتقنيات القيادية المتميزة التي يمكن تبنيها في مواقف العمل المختلفة. وستحظى بفرصة وضع استراتيجيات 
لفهم وتحسين أسلوب القيادة العالمي الخاص بك، وستكون أفضل تجهيزا لالستجابة بشكل مناسب وفعال ألي تحٍد وغموض كقائد.   تقدم هذه الدورة التدريبية المكثفة التي تستمر 
10 أيام لمحة شاملة عن مبادئ وممارسات اإلدارة والقيادة. وهو يبني على مبدأ أن اإلدارة الجيدة هي أساس النجاح التنظيمي ويتقدم للنظر في المهارات والكفاءات االنتقالية التي 

تجعل القادة العظماء. 

 وستتضمن هذه الدورة التدريبية ما يلي:   التقييم النفسي ألسلوب اإلدارة الشخصية والقيادة ،   تقنيات القيادة اإلنتاجية والتمكين لتحقيق أعلى أداء ،  دراسة متعمقة للقضايا الرئيسية 
لقيادة الناس والتميز التنظيمي والصراع ،  و بناء أجندة مستقبلية مخصصة لإلدارة والتميز القيادي ، تستهدف الدورة ، دعم المهارات لدي المشاركين وتتضمن مناقشة مجموعة من 
المحاور منها مفاهيم اإلدارة الحديثة، والقيادة الفعالة والقيادة الرشيدة، واإلدارة والتخطيط االستراتيجي والقيادة االستراتيجية، كما تتضمن تدريب المشاركين بالعديد من المهارات 

ومنها إدارة الوقت وإدارة الذات وإدارة ضغوط العمل، وإدارة الصراعات والخالفات، وإدارة التغيير.

 هيكل الدورة:
 تتكون هذه الدورة التدريبية الشاملة من وحدتين يمكن حجزهما كحدث تدريبي لمدة 10 أيام ، أو كفردية ، دورات تدريبية لمدة 5 أيام. 

 الوحدة 1 -   الدورة الكاملة حول اإلدارة 
 الوحدة 2 -   الدورة الكاملة حول القيادة 

اهداف الدورة :
معهنايةهذهالدورةالتدريبية،سيتمكنالماشركونمن:

 تقييم أسلوبهم اإلداري/القيادي وتأثيره على اآلخرين �	
 توظيف مجموعة من المهارات الشخصية للمشاركة وتمكين �	
 إنشاء استراتيجيات التعاون لتحسين الفريق والمؤسسات �	
 اختيار وتطبيق التقنيات المبتكرة لحل المشاكل والتحسين المستمر �	
 توضيح دور اإلدارة والقيادة في األعمال�	

مخرجات الدورة:
 زيادة الوعي بالثقافة وتأثيرها عليك كقائد عالمي �	
 فهم لكيفية تأثير أساليب التواصل على األعمال والقيادة العالمية �	
 تحسين مهارات االتصال للتفاعل اإليجابي وقيادة االخرين في سياق عالمي �	
 مهارات قيادية معززة إللهام وتحفيز الناس بشكل أكثر فعالية عبر الثقافات �	
 فرصة لتبادل خبراتك في القيادة العالمية مع أشخاص في دور مماثل �	
 استراتيجيات عملية لتحسين القيادة والعالقات مع النظراء العالميين�	

الفئات المستهدفة:
 القادة والمديرون الحاليون الذين يسعون إلى تجديد ممارستهم �	
رؤساء االقسام والمشرفون �	
 إدارة مهنية تسعى إلى أدوار قيادية �	
 القادة المحتملون والمقبلون �	
 القادة والمديرون الذين ينفذون برامج التغيير �	
 الفنيون الذين يشغلون مناصب إدارية/قيادية �	

منهجية الدورة:
نقوم بتعزيز معرفتك النظرية الحالية عن طريق االستعانة بعمليات المحاكاة الواقعية، وحلقات النقاش الجماعية والتمارين التفاعلية وطرح دراسات حاالت تستوجب التطبيق العملي 

للنماذج والرؤى المعّمقة للمستشارين والخبراء لدينا  .

وألن نسبة كبيرة من المهارات القيمة في عالم االعمال تكون مبنية على الشخصية والسلوك، والتي نقوم بتطويرها من خالل تفاعالتنا وعالقاتنا اليومية، فإن برنامجنا يركز أيضاً 
على المهارات الشخصية، بما في ذلك تقديم العروض وبناء العالقات وقيادة الفريق. وسيتم أيضاً توفير المحتوى لتطوير هذا الجانب في مختلف الوحدات التدريبية والنقاشات ، 

إضافة إلى خصائص التحفيز المبتكرة .

 الدورة الكاملة لإلدارة والقيادة  - 10 ايام ®
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          المحتويات الرئيسية:



 الوحدة 1: الدورة الكاملة حول اإلدارة 

اليوماألول:تأسيساإلدارة

 اإلدارة تتطلب الشجاعة �	
إدارة الذات �	
 استخدام أسلوب اإلدارة الصحيح أكل الوقت المناسب �	
 قبول المسؤولية �	
 إبراز اإليجابيات �	
 امتالك الشجاعة لتحويل أفكارك إلى أفعال �	

اليومالثاين:التعاملمعالرصاعيفمكانالعمل

 تعريف الصراع التنظيمي �	
 فهم أسباب الصراع �	
 أداة وضع الصراع توماس كيلمان �	
 إدارة االختالفات الفردية �	
 إدارة الصراع من أجل تحقيق نتائج مثمرة �	
 الفوائد اإلبداعية للخالف اإلنتاجي �	

اليومالثالث:إدارةالتحسنيالتنظيمي

 التركيز على التحسين المستمر �	
 أدوات تشخيصية لتقييم التنظيم/الفريق �	
 الثقافة التنظيمية وتأثيرها �	
 التغلب على مقاومة التغيير وإدارتها �	
 التعامل مع المخاطر وتجنب المخاطر �	
 قياس نجاح جهود التحسين �	

اليومالرابع:بناءوقيادةالفرقالمتحمسة

 خصائص الفرق الفعالة �	
 خصائص الفرق غير الفعالة �	
 إدارة العوامل المؤثرة على أداء الفريق �	
 تمكين تطوير الفريق �	
 االستفادة من تنوع الفريق �	
 التدريب على تعزيز كفاءة الفريق �	

اليوماخلامس:إدارةناشطحلالماشكل

 موازنة التفكير التحليلي واإلبداعي �	
 االستخدام الفعال لرسم خرائط العقل �	
 التقاط قوة العصف الذهني �	
 فتح إمكانات الفريق �	
 التعامل مع المشاكل كتحديات �	
 تخطيط اإلجراءات لتحسين المستقبل �	

 الوحدة 2: الدورة الكاملة حول القيادة 

اليومالاسدس:القيادةيفبيئةديناميكيةوعالمية

 تصورات القيادة �	
 القيادة اإلدارية �	
 تحدي القيادة: تحقيق التوازن بين االستراتيجية والثقافة �	
 الريادة في منظمات التفكير االستراتيجي �	
 فهم العوامل المترابطة التي تؤثر على التغيير �	

اليومالاسبع:الريادةيفالتمزيالتنظيمي

 دراسة أنواع مختلفة من القيادة �	
 بناء ثقافات التميز التنظيمي �	
 تنمية األشخاص الذين يمكنهم بناء مؤسستك �	
 تطوير عقل القائد الخادم �	
 تشجيع االتساق وااللتزام �	
 تنفيذ األخالقيات الثقافية للنزاهة والعمل الجاد �	

اليومالثامن:التواصلالقيادي

 التواصل: األداة األساسية للزعيم �	
 التواصل الشخصي المفتوح في اتجاهين �	
 فهم كيفية اختالف تفضيالت التواصل بين األشخاص �	
 توصيل تقنيات التمكين في القيادة �	
علم النفس من مجموعات العمل المستقلة �	
 التواصل وتقديم مع التأثير والعاطفة �	

اليومالتاسع:القيادةوعالقاتالثقة

 التفاعل الناجح بين األشخاص يطور القادة بثقة �	
 خصائص التفاعل بين األشخاص للزعيم �	
 الذكاء العاطفي: استخدام العواطف بشكل منتج �	
 نقاط القوة الفردية والتحديات لكل أنماط التعامل مع اآلخرين �	
 استخدام أنماط التفاعل المتنوعة بشكل منتج �	
 بناء القدرة على الثقة �	

اليومالعارش:القيادةوبناءالبيئةالمبتكرةالمستجيبة

 بناء بيئة من االبتكار والتحسين �	
 فهم المشاكل المالزمة للتغيير واالنتقال �	
 قيادة اآلخرين من خالل مبادرات التغيير الحاسم �	
 وضع خطة تغيير شخصي �	
 القيادة في العمل: نهج بديهي شخصي �	
 استعراض القيادة للصفات األساسية�	
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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

) الدورة الكاملة لإلدارة والقيادة - 10 ايام ®(
The Complete Course on Management & Leadership

التــاريــخ :........................

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.


