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الدبلوماسية القيادية
والمهارات االستراتيجية في بيئة العمل

مقدمة: 
يتنــاول هــذا البرنامــج عناصــر نجــاح الدبلوماســية اإلداريــة والتواصــل والمرونــة  والقيــادة ،   وتجمعهــم معــا بطريقــة شــاملة وعمليــة ، مــن اإلعــداد وتنظيــم األفــكار إلــى تحليــل 
الواقــع العملــي ،  ســيحصل المشــاركون فــي هــذا البرنامــج علــى فرصــة اكتشــاف المواهــب الخفيــة ، وممارســة مــا تعلمــوه قبــل العــودة الــى العمــل ، والتأثيــر علــى اآلخريــن 
واألحــداث والمســتقبل   إضافــة إلــى ذلــك ، يتعلــم كل مشــارك فنــون الدبلوماســية اإلداريــة  وكيــف يكــون قائــداً عظيمــاً يعــزز التواصــل داخــل مؤسســته،  ويكســب قلــوب وعقــول 
أتباعــه، ويبنــي التوافــق فــي اآلراء ، ويحقــق النتائــج حتــى عنــد مواجهــة مقاومــة أو صعوبــة. يــزود البرنامــج قــادة األعمــال فــي بالكفــاءات التــي يحتاجونهــا  لمواجهــة التحديــات 

والتعقيــد  . كمــا تنفــرد بتصميمهــا حيــث تأخــذ القيــادة إلــى مســتوى جديــد مــن التفكيــر والتأثيــر مركــزةً علــى أنمــاط جديــدة مــن القيــادة المؤسســية الشــاملة.

اهداف الدورة:
سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

كيفية اتباع أساليب القيادة الدبلوماسية وكيفية قيادتها. 	
خصائص القادة الدبلوماسيين الذين يفهمون قوتهم وموقفهم ومن المهم بنفس القدر فهم دورهم كقائد. 	
صفات القائد الفعال الذي يتمكن من خلق واستخدام الطاقة واألفكار واإلمكانات الكاملة للجميع. 	
متطلبات القائد الناجح في تطوير الطبيعة البشرية والتقدير السليم. 	
تنمية المهارات القيادية المستندة إلى القيم 	
إكساب المشاركين بالمعارف الخاصة بدور القيادة المستدامة فى تحقيق التميز المؤسسى لمواجهة سمات البيئة اإلدارية المعاصرة 	
صقل مهارات المشاركين بممارسات القيادة المستدامة فى إدارة معايير التميز المؤسسى. 	

المنهجية:
تتبــع هــذه الــدورة التدريبيــة أســلوباً تفاعليــاً وتشــاركياً، حيــث أنهــا تتضمــن مجموعــة متنوعــة مــن األدوات التــي تمّكــن المشــاركين مــن الوصــول إلــى مســتوى األداء المتميّــز  
، تســتند الــدورة التدريبيــة إلــى أربعــة محــاور تعليميــة وهــي: التعليــم المفاهيمــي )العــروض التقديميــة للمستشــار(، ولعــب األدوار )التماريــن الجماعيــة(، ومشــاركة الخبــرات 

)نقاشــات الطاولــة المســتديرة(، وتنــاول دراســة الحــاالت والســيناريوهات والمحــاكاة .

الفئات المستهدفة:
المــدراء التنفيذيــون ومــدراء األقســام وقــادة الفــرق والمــدراء والمشــرفين الراغبــون فــي تعزيــز مهــارات اتقــان مهــارات القيــادة  الفعالــة ولتحقيــق المزيــد مــن النجــاح فــي جميــع 

مســتويات المؤسســة.

المحتويات البرنامج:

المحاور األاسسية للقيادة الدبلوماسية:

مفهوم القيادة الدبلوماسية  	
مبادئ القيادة الدبلوماسية 	
نماذج القيادة الدبلوماسية 	
أهمية القيادة الدبلوماسية 	
خصائص القيادة الدبلوماسية 	
وظائف القيادة الدبلوماسية 	
مستويات القيادة الدبلوماسية 	
تحديات القيادة الدبلوماسية 	
حاالت وتطبيقات عملية 	

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



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
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دبلوماسية التمزي القيادي واالداري:

القدرات الالزمة لتأثير القيادة المتميزة 	
آليات القيادة المتميزة والتميز القيادي واإلداري 	
التقنيات الحديثة لقيادة التغير الجذري للتميز اإلداري. 	
مهام القائد اإلبداعي في البيئة للتغيير الجذري 	
كيفية ترجمة األفكار المبتكرة إلى خطط وبرامج عمل 	
القياده ... سيكولوجية صنع القرار الذكي ومهارات التفكير الحيوي 	

الدبلوماسية القيادية والثقة بالذات:

المفاهيم األساسية لـ "إدارة االنتباه و الثقة بالذات" 	
إدارة اإلنتباه و اإلنتقال من العمل السطحي إلى العمل العميق 	
مؤشرات إدارة اإلنتباه وتأثيرها في رؤية و إدارة المستقبل 	
أدوات إدارة اإلنتباه الفعالة 	
الطرق الذكية للتغلب على انعدام الثقة بالذات 	
الخطوات السبعة التي تساعد في تنمية الثقة بالذات 	
القيادة والخطوات الخمسة في إتقان إدارة الذات 	

دبلوماسية قيادة التمكني و التطوير:

المفهوم الحديث لعملية التمكين 	
النماذج المتقدمة للتمكين 	
أهمية التمكين الوظيفي لالفراد والمؤسسات 	
التمكين كإستراتيجية قيادية فعالة 	
متطلبات التمكين الوظيفي الناجح 	
التحديات المؤثرة على نجاح التمكين الوظيفي 	

مهارات القيادة المتمزية  لإلبداع:

القدرات الالزمة لتأثير القيادة المتميزة 	
آليات القيادة المتميزة. 	
التقنيات الحديثة لقيادة التغير الجذري للتميز اإلداري. 	
مهام القائد اإلبداعي في البيئة للتغيير الجذري 	
مبادئ قيادة التغيير الجذري لتحقيق التميز 	
تنمية القيادة المتميزة من أجل التميز اإلداري 	

تعزيز كفاءة التمزي يف قيادة فرق العمل الفعالة:

القدرات الالزمة لتأثير القيادة المتميزة 	
قيادة العمل الجماعي وتطوير وتحسين القدرة التطويرية 	
التعرف على استراتيجيات تآزر الفريق حتى يكون الكل أكبر من مجموع  	

األجزاء
العمل على تفعيل الصالت اإليجابية والروابط التفعيلية في البيئة العمل التشغيلية،  	

والتشجيع على وجود حالة من الترابط بين العمليات والمبادرات.
مهارات تحقيق األهداف من خالل العمل الجماعي والدافع المشترك إلنجاز  	

المهام واألدوار )إستقصاء عملي تحليلي(
القيادة و تحقيق التمكين النفسي لألفراد الفريق 	
دور القائد التشغيلي في حل الصراع وتفعيل نتائج الفريق 	
الخصائص الخمسة لفريق العمل الناجح 	

حتسني فعالية األداء اإلبداعي واإلبتكاري وتنمية العمل االداري:

تعريف الفعالية اإلدارية 	
إجراءات و مقومات الفعالية اإلدارية في المنظمات العربية 	
مبادئ اإلدارة اإلبداعية واإلبتكارية المتقدمة 	
المهارات القيادية و اإلبداعية الالزمة لتحقيق الفعالية الكاملة. 	
الفعالية والدافعية وتحفيز الطاقات البشرية المتكاملة. 	
القيادة والعمل الجماعي لزيادة فعالية األداء المتميز  	

دبلوماسية كفاءة رسم و تنفيذ ومتابعة خطط العمل اإلسرتاتيجية:

المفاهيم المتكاملة للتخطيط الفعال 	
التخطيط واالبداع واالبتكار في العمل 	
أساليب تحويل األفكار اإلبداعية إلى خطط تنفيذية 	
تصميم نظام التخطيط حسب المتغيرات العالمية الجديدة 	
مهارات المتابعة واالبتكار, كيفية قياس كفاءة التخطيط والمتابعة 	
مهارات حل مشكالت العمل بشكل إبتكاري اثناء التنفيذ. 	
مبادئ التخطيط االستراتيجي الفعال 	
الفرق بين التخطيط االستراتيجي والتشغيلي 	

دبلوماسية اإلدارة اإلحرتافية يف حل المشكالت:

تعريف المشكلة. 	
الفرق بين الحدث والمشكلة واألزمة. 	
خطوات الحلول اإلبداعية لحل المشكالت. 	
أسلوب العصف الذهني للحلول اإلبداعية لحل المشكالت. 	
الخرائط الذهنية لتحليل المشكالت. 	
مخططات "دونكر" إلبتكار حلول المشكالت. 	
المصفوفة المورفولوجية لحلول المشكالت اإلبداعية. 	
أسلوب النظرة الخاطفة لحل المشكالت. 	

المماراست العالمية يف كفاءات وجدارات القيادة الذكية و التحول 
األجيايب:

مفهوم القيادة الذكية 	
القيادة الذكية وقوانين القيادة العالمية 	
ممارسات القيادة الذكية في تبسيط وتحديد األولويات وبناء االفكار 	
الكفاءات القيادية في التعامل مع االختالفات الثقافية والبشرية في بيئة العمل 	
جدارة تنوع الفكر واالبداع واالبتكار في االدارة والقيادة 	
مناقشة أثر القيادة الذكية في تطوير العمل ،حفز الهمم ، وتحقيق النتائج 	
اثراء المعرفة بأفضل الممارسات العالمية في كفاءات وجدارات االدارة والقيادة  	

الذكية
تعزيز القادة بالمهارات القيادية من اجل تحفيز االخرين على التغيير االيجابي  	

في االداء
تحقيق ابداع الذكاء العاطفي والمهارات االجتماعية 	



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

)الدبلوماسية القيادية والمهارات االستراتيجية في بيئة العمل(
القائد المثالي والمهارات الالزمة لدفع وقيادة األهداف المؤسسية وتحفيز  لآلخرين

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.


