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برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 10 أيام

البرنامج المتقدم في
تطوير القيادات التنفيذية - 10 ايام
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مقدمة:
تتحمل القيادة مسؤوليات واعباء جديدة تفرضها تحديات التغيير المتالحقة والتحديات 
على  وقدرته  القائد  جاهزية  من  التحقق  ضرورة  الى  مجتمعة  العوامل  هذه  وتؤدي 
التعامل مع هذه التحديات ذات الطابع االستراتيجي وتطويعها لخدمة أغراض وغايات 

واهداف المؤسسة وتحقيق رسالتها العليا.

وذلك  التنفيذية،  القيادات  لتطوير  برنامجاً  التنفيذي(  التعليم  فسم   ( يوروماتيك  تُقدم 
للمدراء والقادة التنفيذيين العاملين في القطاعين العام والخاص .  حيث سيتم التركيز 
على الدور الحاسم للقيادة واإلدارة في صياغة وتنفيذ استراتيجيات مرنة وفنية وقيادية 
مهارات  من  المختلفة  الفطاعات  في  الرقمي  التحول  يتطلبه  وما  التحديات،  لمواجهة 
وتقنيات إدارية وقيادية مختلفة، لمواكبة التطورات العالمية المتسارعة  .هذا البرنامج 
المتقدم في تطوير القيادات التنفيذية - 10 أيام ، يقدم رحلة شيقة مع مسارات القيادة 
والتفكير االستراتيجي في ميدان األعمال بصفة عامة بهدف تحسين أدائها وتحقيق النمو 

المستمر في بيئة األعمال المحلية والدولية.

اهداف الدورة:
سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

	w ،القيادة والتفكير االستراتيجي على مختلف الجبهات )التنظيمية، والثقافية
والعالمية التنافسية، وغيرها(

	wاتقان القيادة الفعالة: القيادة من أجل األداء العالي
	wالتعرف على الرؤية والمشاركة كنشاطين أساسيين للقادة
	wاستراتيجيات لقيادة التغيير وإعداد المؤسسة للمستقبل
	wاستخدام أدوات التفكير في مختلف المواقف
	wبناء البصيرة الذاتية كقادة وتمكين األداء العالي من خالل اآلخرين
	wاتقان الخيارات االستراتيجية في القيادة  وتوسيع نطاق التأثير القيادي 
	wاستكشف وظائف وديناميكيات القيادة عالية األداء
	wاكتساب نظرة ثاقبة على مناصب السلطة والتأثير في القيادة الفعالة

	w دراسة عوامل النجاح الحاسمة وسلوكيات أفضل الممارسات في تحقيق نتائج
فعالة ودائمة

	w الذكاء العاطفي وتطبيقه على المنهجيات القيادية

	w تقييم الفعالية كقادة ووضع خطة تطوير شخصية للبصيرة المستقبلية والكفاءة
والنجاح

	w فهم العديد من "وجوه" القيادة واكتساب نظرة ثاقبة على أفضل الممارسات
والعقليات المتأصلة في نماذج القيادة الناجحة

	w استكشاف كيف يمكن توسيع تأثير القيادة ، وكيفية بناء عالقات عالية الجودة في
العمل وكيفية تحويل العالقات إلى فرق عالية األداء

	w استكشف كيف يمكن توسيع تأثير القيادة ، وكيف يمكنك بناء عالقات عالية
الجودة في العمل وكيفية تحويل العالقات إلى فرق عالية األداء

المنهجية:
الحاالت  ودراسات  الممارسات  افضل  وتطبيق  المحاكاة  باستخدام   الدورة  هذه  تتميز 
يقدمها  التي  التقديمية  والعروض  الجماعية  والمناقشات  والتطبيقية  العملية  والتمارين 

المشاركون وتليها مناقشات جماعية.

الفئات المستهدفة:
يستهدف هذا البرنامج المديرين التنفيذيين وكبار القادة  وكبار التنفيذيين في القطاعيين 
وتطوير  صقل  على  يحرصون  عليا الذين  لمناصب  والمرشحين  والخاص  العام 
المهارات القيادية في بيئة عالمية وتنافسية،  لتحقيق أعلى النتائج وبناء مؤسسات فعالة 
وإيجاد حلول ناجعة للمخاوف االستراتيجية، كما تساعد هذه الدورة التنفيذيين على نقل 

مؤسستهم إلى مستوى أعلى من األداء.

المحتويات األساسية:

قائد وليس مدير:
	wالتعريفات وأوجه الشبه واالختالفات
	wبعض االختالفات الكالسيكية
	wاالختالفات الحديثة
	wخرافات حول القيادة

مماراست القادة المثاليني:
	wتحدي اإلجراءات
	wاإللهام والرؤية
	wنمذجة األسلوب
	wتمكين اآلخرين من العمل
	wتشجيع اآلخرين
	wالسؤال األزلي، القائد، يولد أم يصنع؟
	wالحقائق العشرة حول القيادة



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

البرنامج المتقدم في
تطوير القيادات التنفيذية - 10 ايام

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

األسلوب الشخيص وصفات القيادة:

	wالتقييم الذاتي
	wتنفيذ التقييم وتسجيل النقاط
	wربط األسلوب بصفات القيادة
	wصفات القادة المحبوبين

اسرتاتيجيات القادة عىل طريق التمزي:

	wاالتصاالت والعالقات الخارجية
	wالقرار االدارى الطريق الى النجاح
	wالقوة الدافعة للتميز البشري
	wاالدارة الواعية للتغيير
	wاالجهاد والتوتر وضغوط العمل
	wتطوير االتصاالت التنظيمية
	wتحديد االهداف الواقعية القابلة للقياس
	wإدارة الوقت ودعم وتحديد األولويات
	wاالسلوب القيادى المؤثر
	wبناء الفريق فى المؤسسات الناجحة
	wإدارة التفويض والمرونة
	wإدارة األزمات اإلدارية

تنفيذ االسرتاتيجية والتعامل االسرتاتيجي مع التحديات:

	wأساليب التحول من التخطيط االستراتيجي الى التخطيط التشغيلي
	wالمراحل والخطوات العملية للتغيير االستراتيجي المؤسسي
	wقيادة الجانب اإلنساني في التغيير المؤسسي
	wالتعامل مع المشكالت قبل وأثناء تنفيذ االستراتيجية
	wالبحث عن السبب الجذري للمشكلة
	wفن استغالل التحديات وتحويل المشكالت الى فرص

القيادة الذاتية االسرتاتيجية:

	wماهية القيادة االستراتيجية وسمات القائد االستراتيجي
	wمصادر قوة وتأثير القائد االستراتيجي
	wالنموذج الحديث للقائد االستراتيجي الفعال 
	w أدوات القائد في التعامل مع المشكالت والتحديات
	wالقيادة الموقفية من أجل التميز االستراتيجي المؤسسي

القائد الذكي عاطفيًا:

	wنظرة عامة حول الذكاء العاطفي
	wالذكاء الكامن والذكاء التواصلي
	wالحاصل العاطفي مقابل حاصل الذكاء
	wإطار كفاءة الذكاء العاطفي
	wمهارات الذكاء العاطفي الثمانية عشر
	wمناقشة أمثلة واقعية

القيادة والتفويض والتمكني:

	wالتفويض، التعريف واألهداف والقواعد
	wمستويات التفويض
	wما سبب عدم شيوع التفويض
	wإرشادات حول التفويض
	wأساليب اتخاذ القرار في دول الخليج
	wالتمكين، التعريف
	wالطرق العشرة لتمكين الموظفين
	wهل مؤسستك مستعدة للتمكين؟

بناء الفريق وإدارة األفراد والتحفزي:

	wكيف تعمل الفرق عالية األداء؟
	wتحديد أدوار الفريق
	wالدافع والمكافأة
	wبناء الرؤية وتقاسمها
	wمقاربات مختلفة للقيادة

عملية بناء فريق عايل األداء:

	wخمس خطوات لبناء الفريق
	wتحديد األهداف
	wاالستراتيجيات المتفق عليها
	wتحديد أدوار الفريق
	wتحفيز أعضاء الفريق
	wتقييم أداء الفريق
	wألدوار الفريق Bilbin مؤشر
	wاألدوار التسعة للقوى العاملة ،Bilbin وفقا لنظرية

إدارة العالقات اإلدارية من خالل اإلتصاالت التنظيمية:

	wمفهوم العالقات اإلدارية
	wأهمية العالقات االدارية داخل وخارج المؤسسات
	wاسس بناء العالقات فى المؤسسات
	wأثر العالقات اإلدارية فى األداء
	wأنواع واشكال االتصاالت التنظيمية
	wأهداف االتصاالت الغير رسمية
	wدور االتصاالت فى إدارة اإلزمات اإلدارية
	wمهارات االتصال الحديثة

القائد كمحفز للتغيري:

	wطبيعة التغيير
	wللتغيير المكونة من ثماني خطوات )Kotter( آلية
	wالتعامل مع مقاومة التغيير



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:

	w.لتحجز مكانا بشكل مؤقت اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

	w00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

	wيوروماتيك 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

)البرنامج المتقدم في تطوير القيادات التنفيذية - 10 ايام(
عزز تأثيرك وألهم الذين تقودهم بالتميز وباستراتيجيات القيادة التنفيذية الحديثة 

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.


