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اسس التميز للقائد التحويلي والديناميكي الفعال

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

مقدمة:          المحتويات الرئيسية:
ما هي الصفات التي تميز القائد الناجح عن غيره من القادة؟ يعد هذا السؤال هو المدخل الرئيسي لهذه الدورة، والتي سيتعلم فيها المشاركين صفات القائد الناجح في القرن الحالي، 

وكيف يستطيعون تقليد هذه النماذج الملهمة وتقمص أساليبها.

تهدف هذه الدورة  الى تنمية المهارات القيادية والسلوكية للمشاركين وتعميق المفاهيم اإلدارية والقيادية لهم، وزيادة قدراتهم على تحمل مسؤولياتهم اإلدارية والقيادية بكفاءة وتميز، 

وتعريفهم بأسس التميز للقائد التحويلي الفعال في عمله والسلوك الفرديي، وصقل مهاراتهم في استخدام استراتيجيات العمل الجماعي وارجاع األثر والتعامل مع المواقف اإلدارية 

والفعالية القيادية في العمل.

أيضا سيتمكن المشاركون مع نهاية البرنامج من ذكر مفاهيم متعددة للقيادة. تفهم الدور الديناميكي للقيادة. استكشاف أهمية القيادة التحويلية. ذكر خصائص ومميزات القائد التحويلي. 

التفرق بين القائد التحويلي وغير التحويلي ، وكيفية توظيف الذكاء العاطفي واالجتماعي في القيادة، والجدارة والكفاءة في ادارة التغيير.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

وصف العالقة بين القيادة الجيّدة واإلبداع واالبتكار�	

تطبيق تقنيات الوعي الذاتي  استعداداً إلطالق العنان لفطرة الميول اإلبداعية�	

تدريس وتوجيه ودعم اآلخرين في سبيل تطوير مهارات الوعي الذاتي الالزمة لإلبداع�	

إنشاء البيئة الصحيحة التي ترعى وتعزز اإلبداع واالبتكار لدى اآلخرين�	

استخدام تقنيات وأدوات مختلفة لتوليد أفكار إبداعية ومبتكرة�	

استراتيجيات بناء عمل فريق متعاون و منّظم�	

طرق بناء بيئة العمل الجماعي الصحيحة�	

مهارات  لعمل جماعي ناجح و سريع�	

افضل طرق لتطوير مهارة التعاون وعمل الفريق�	

قيادة العمل الجماعي و تعاون الفريق�	

المنهجية:
 تعزز األنشطة التدريبية، المفاهيم األساسية داخل بيئة تعليمية ممتعة وهي مصممة للعمل كعملية جماعية تفاعلية مع المشاركين الذين يبنون قدراتهم باستمرار من خالل التفاعل 

وتعلم أهمية أن يكونوا قادة فريق .  وتستخدم الدورة عدد من دراسات الحاالت والتمارين العملية والعروض التقديمية تليها مناقشات جماعية.

الفئات المستهدفة:
العمل؛ سواًء كان ذلك لحل  إبداعي في مكان  قيادي  تبنّي أسلوب  الذين يرغبون في  الفرق والمشاريع وجميع األفراد  المشرفين والمدراء وقادة  التدريبية  الدورة  تستهدف هذه 

المشكالت، أو وضع مبادرات جديدة، أو حتى صياغة وتنفيذ مبادرات التغيير، كما تستهدف الدورة جميع من يود معرفة المزيد حول كيفية تطوير إمكاناتهم اإلبداعية والقيادية 

وتعزيز قدراتهم االبتكارية.
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          المحتويات الرئيسية:

اسس التميز للقائد التحويلي والديناميكي الفعال

الكفاءة والجدارة للقائد الفعال:
تعريف وفهم المفاهيم الصحيحة للقيادة واإلدارة�	
تطوير وإطالق إمكاناتنا القيادية الكامنة�	
االلمام بنظريات القيادة وكيفية تطبيقها�	
االلمام بكيفية بناء فرق العمل وادارتها�	
ايضاح دور القائد في قيادة مجموعتة وتحقيق رؤية المنظمة�	
التمييز بين األساليب القيادية وكيفية استخدامها بكفاءة�	

الصفات ومهارات القائد المتميز:
اتساع األفق والتعرف على الفرص، ومدى إمكانية تحقيقها.�	
البحث الدائم عن أفضل أساليب تنفيذ األعمال.�	
اإلحساس بالمشكالت والشعور بالمسؤولية، قبل وأثناء اتخاذ القرار.�	
التجديد الدائم، واإلبتكار المستمر.�	
البحث عن الفرص المتاحة، وتجنب غير الممكنة وغير المالئمة.�	
اإلهتمام المستمر بالتنمية الذاتية، وصقل المهارات المختلفة له وللموظفين.�	
توقع األحداث المستقبلية واإلستعداد لها، بوضع الحلول المناسبة، من خالل �	

متابعة العمل ومعرفة مجاالت النجاح واإلخفاق.
العدل في تقويم المواقف الخاصة به شخصيا وبفريق عمله  .�	
المرونة والفاعلية في التعامل مع اآلخرين، وبناء عالقة طيبة معهم.�	

الذكاء العاطفي و القيادة:
عالقة الذكاء العاطفي بالقيادة�	
موقع الذكاء العاطفي ضمن مستويات القيادة�	
استخدام أسلوب Iceberg لتوجيه و إدارة سلوك اآلخرين�	
استخدام الذكاء العاطفي في إدارة التغيير�	
استخدام الذكاء العاطفي في تحفيز األخرين�	
الذكاء العاطفي و فن توجيه النقد البناء�	
حاالت وتطبيقات عملية�	

تحفيز فريق العمل:
الرابط بين التفويض والحافز�	
متى يجب استخدام السلطة لكسب النفوذ والموثوقية�	
ومتي يجب عدم استخدامها�	
كلف الرجل المناسب بالواجب المناسب - تحديد األهداف�	
أهداف فريق العمل�	
تقدير الجهود والمعلومات االسترجاعية والتعامل مع مختلف األشخاص�	
حاالت وتطبيقات عملية�	

إدارة وتعزيز فريق العمل ذو األداء العالي:
اتفاق األهداف�	
تعزيز قدرات أعضاء الفريق�	
التطوير الشخصي�	
صياغة خطة العمل�	
حاالت وتطبيقات عملية�	

إدارة التمكين واستراتيجيات التحفيز الفعال:
مفهوم تمكين العاملين ، فوائد تمكين العاملين وخصائص تمكين العاملين�	
مفهوم التحفيز ومحدداته�	
نظم التحفيز�	
ثالثون طريقة للتحفيز الفعال وتمكين العاملين بالمنظمة�	
التمكن في المنظمة�	
إدارة التمكين والتأثير االبداعي�	
التفاعل الجماعي، األدوار التي يطمع بها األفراد في الفريق }تمرين عملي{�	
حاالت وتطبيقات عملية�	

كيف تكسب الطبيعة البشرية فى صفك:
الطريق الى السعادة والنجاح�	
األفكار البناءة للتاثير�	
كيف تستخدم السر الرئيسي للتأثير على اآلخرين�	
كيف تحقق األستفادة من قدراتك الكامنة�	
حاالت وتطبيقات عملية�	

كيف تتحكم فى تصرفاتك ومواقف اآلخرين:
مدلول التأثير وأهميته�	
كيف تتحكم في تصرفات ومواقف اآلخرين�	
كيف تترك انطباعاً جيداً لدى اآلخرين�	
حاالت وتطبيقات عملية�	

أساليب لكسب اآلخرين واالحتفاظ بهم:
األسلوب النموذجي في التاثير�	
كيف تستخدم ثالثة أسرار كبرى لجذب الناس اليك�	
كيف تجعل الشخص اآلخر يشعر باالرتياح لك وتزيد من قدرته على االبتكار �	

والتجديد
ورشة وحاالت عملية مهارات التأثير فى اآلخرين�	

نماذج واستراتيجيات الدارة وقيادة التغيير:
القيادة والتغيير المؤسسي�	
التكيف اإلداري مع حاالت التغيير�	
تقييم الحاجة للتغيير�	
التحضير والتخطيط للتغيير�	
الخطوات الثمان لنموذج كوتر�	

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



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

)اسس التميز للقائد التحويلي والديناميكي الفعال(
جدارات القيادة الفعالة فى التعامل مع التحديات المستقبلية

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.


