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القيادة التفاعلية واألداء القيادي المتميز
ممارسات وتقنيات القيادة والوصول الى قمة األداء

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام
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القيادة التفاعلية واألداء القيادي المتميز

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

مقدمة:

تتطلب القيادة الفعالة التواصل والمشاركة مع أعضاء الفريق. يجعل األسلوب التفاعلي أولويات القادة تتحدد في إطالع الموظفين على األمور المهمة المتعلقة بأهدافهم ومهامهم 

وتوضيح الفهم. القادة التفاعليون استباقيون في البحث عن المعلومات واآلراء من أعضاء الفريق. يساعد الوصول إلى الموظفين بهذه الطريقة على بناء التزامهم بتحقيق أهداف 

الفريق واألهداف التنظيمية. تهدف هذه الدورة الى تعزيز كفاءات وجدارات وتثقيف المشاركين حول تقنيات القيادة التفاعلية واألداء القيادي المتميز.

اهداف الدورة:

يفهنايةالدورة،سيتمكنالماشركونمن:

	w. تاصيل السمات واالستراتيجيات و النظريات القيادية الحديثة

	w. التخطيط والتفكير االبداعي والقيادة بطريقة استراتيجية

	w. تحقيق القيادة عالية االنجاز ومهارات ادارة االرتقاء الشامل

	w. تأصيل مهارات اإلبداع والتفكير االبتكاري

	w. تحقيق افضل الممارسات القيادية لالرتقاء بأداء فرق ومجموعات العمل

	w. تطبيق ممارسات اإلدارة المثالية حسب المنهجيات والمفاهيم الحديثة

	w.إدارة ضغوط العمل والتعامل مع األزمات والصراعات

	w. قيادة القادة وإدارة المدراء وفق معايير التميز وافضل الممارسات العالمية

	w.) ͦ360 الممارسة القيادية من أي مكان في المنظمة )قائد

	w. خلق وقيادة ثقافة االبتكار وتسخير قاعدة الكفاءات 

	w. اتقان االتصاالت المؤسسية وإدارة األزمات

	w. تطبيق األدوات والتقنيات اإلبداعية للتأثير على اآلخرين

	w. الوصول الى ذروة االداء الشخصي واللياقة الذهنية المتميزة

	w.التميز في التخطيط والتفكير االستراتيجي وتفويض السلطات

المنهجية:

التمارين الجماعية ودراسات الحاالت التي تثري الحصيلة  تستخدم هذه الدورة منهجية تستند إلى مبادئ التوجيه والمحاكاة التي تحقق أهداف التعلم، كما تستخدم الدورة أيضاً 

المكتسبة لدى المشاركين.

الفئات المستهدفة:

 المدراء والقادة وكبار الموظفين ورؤساء اإلدارات واألقسام والوحدات وغيرهم ممن يرغبون في أن يكونوا قادة ومبتكرين.
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القيادة التفاعلية واألداء القيادي المتميز

محتويات األساسية:

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

القيادة:)المفهوم–المتطلبات–العنارص–األهمية(:

	w النظريات الحديثة في القيادة اإلدارية )القيادة الموقفية – القيادة التحويلية – القيادة

الوظيفية –  القيادة االلهامية – القيادة التفاعلية(

	wالقيادة التفاعلية في التعامل مع التوتر والضغوط واألزمات

	wالقيادة وحل المشكالت واتخاذ القرارات

	w)القيادة التفاعلية الحديثة: )الواجبات – المسؤوليات – المقومات – األنواع

	wالفنون القيادية اإلبداعية

	wنقاش ومواقف تطبيقية

أسلوبالقيادةالمبتكرة:  

	wالتواصل  والنزاهة

	wالرؤى وبيانات األهداف

	wالعمل الجماعي  وبناء العالقات

	wاإلقناع  والقدرة على التكيف والمرونة

	wالتخطيط وصنع القرار

	wالتفاؤل والتحفيز 

أسلوبالقيادةالكاريزمية:

	wتأثير أسلوب القيادة الكاريزمية

	w    التواصل مع الرؤية

القادةالفاعلني:

	wالقادة الفاعلين والكاريزما

	w   دراسة الحالة

أسلوبالقيادةاالسرتاتيجيةالمبتكرة:

	wإنشاء هياكل وعمليات االبتكار في المنظمة

	wوظائف القيادة االستراتيجية في االبتكار

	w دراسة حالة لتأثير القيادة االستراتيجية  على االبتكار

قيادةاالبتكارالتفاعيل:

	w   ممارسة القيادة التفاعلية نحو تسريع التغيير واالبتكار

	wالقائد التفاعلي في االبتكار مع المديرين والموظفين والمرؤوسين اآلخرين

ماسرالقيادةالتفاعلية:

	wتسويق فرؤية المنظمة

	wالحوار التأثيري مع الموظفين

	wالتمكين والتفويض

	w  خلق ثقافة اإلنجاز واإلنتاجية

	wالتواصل  مع الجميع في المنظمة

	wإزالة العقبات / الحواجز



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

)القيادة التفاعلية واألداء القيادي المتميز(
ممارسات وتقنيات القيادة والوصول الى قمة األداء

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.


