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القيادة الفاعلة والتميز القيادي وفاعلية األداء

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

مقدمة:
القادة االستجابة لالحتياجات والمطالب  التنافسية ، يجب على  البيئة   للعمل بنجاح في 

المتغيرة في بيئة االعمال. فهي توفر مستويات استثنائية من األداء، مما يحرض على 

نظام قوي من التدابير الداخلية والخارجية. تم تصميم هذه الدورة لتعريف المشاركين 

بالتقنيات الالزمة لمهارات القيادة واإلبداع الفعالة.

 تقدم هذه الدورة للمشاركين فهم أفضل االستراتيجيات والتقنيات التي يجب اعتمادها 

األهداف  ونقل  االستراتيجيات  والقدرة على وضع  المختلفة،  العمل  مكان  مواقف  في 

التنظيمية من خالل التواصل الفعال، تحقيق ذروة األداء، وكيفية التأثير على اآلخرين 

اكتساب  إلى  البرنامج  هذا  يهدف  المنظمة.  داخل  المثالية  القيادة  وتحفيزهم من خالل 

المعرفة والدراية الكاملة  النظرية والعملية لألبعاد الحديثة للقائد الفّعال وكيفية التطبيق 

الصحيح  والممارسات الفّعالة في كل بعد وتأثيرها على المنظمة.

 اهداف الدورة: 
فينهايةالدورة،سيتمكنالمشاركونمن:

 تحديد أفضل ممارسات القادة وخصائص القائد عالي األداء وكيفية تطبيقها§	
 التعبير عن فهم لما تعنيه القيادة ألعمالهم§	
 تحديد قدراتهم القيادية ومجاالت التنمية الشخصية§	
 تحديد أدوارهم كقادة فعالين في المنظمات§	
 وضع استراتيجيات لخلق بيئة عمل إيجابية تعزز القيادة الجيدة§	
 استخدام الذكاء العاطفي وإدارة القوة الروحية الداخلية والتأثير على االخرين§	
 استخدام إدارة الوقت والتخطيط وتحديد األولويات§	
 اإلبداع في العمل و بناء ثقافة االبتكار واألفكار الجديدة§	

الفئات المستهدفة:
 الموظفون من المستويين األول والمتوسط في المناصب القيادية. 

محاور البرنامج:

خلقتأثيرالرؤية:

 القائد كصاحب رؤية §	
 قوة الرؤية اإلبداعية §	
 تأثير القائد على الثقافة §	
 كيف يسهل القائد الطريق إلى الثقافة §	
 تطبيق نهج التواصل القيادي §	
 نماذج من أفضل الشركات ذات الرؤية الثاقبة §	

تطويرقوةالقيادةالداخلية:

 دليل لمعرفة نقاط قوتك القيادية §	
 كيف يستخدم القادة ذكائهم العاطفي §	
 فهم قاعدة القادة للسلطة §	
 فهم ديناميكيتك الروحية الداخلية §	
 تأثير القادة على الناس §	
 إدارة جسمك وعقلك بفعالية §	

كيفيطورالقائدويحفزموظفيه:

 أسرار إشراك اآلخرين §	
 أفضل ممارسات الموجهين والمدربين الفعالين §	
 القائد المحفز §	
 كيف تحفز نفسك واآلخرين §	
 فهم األنواع الرئيسية للدوافع §	
 كيف يخلق القائد بيئة للتحفيز الذاتي §	

كيفيزيدالقائدمنالمواردبشكلأكثرفعالية: 

 أفضل الممارسات للتفويض الفعال §	
 فوائد التفويض §	
 الحواجز التي تحول دون التفويض §	
 وضع استراتيجيات تحديد أهداف ذروة األداء §	
 تهيئة المناخ للتمكين §	
 كيفية استخدام إدارة الوقت والتخطيط وتحديد األولويات §	

كيفيبنيالقائدثقافةذروةاألداء:

 القائد كمفكر مبدع §	
 بناء ثقافة االبتكار واألفكار الجديدة §	
 خصائص القائد عالي األداء §	
 وضع أفضل الممارسات موضع التنفيذ §	
 كيف تكون استباقيا في عالقاتك §	
 دليل لبناء خطة القيادة الشخصية§	

توظيفالذكاءالعاطفيفيالقيادةالفاعلة:

من هو القائد الذكي؟§	
لماذا يحتاج القائد الى الذكاء العاطفي؟§	
الذكاء العاطفي والقيادة§	
ما الميزه في ان تكون قائدا يمتلك الذكاء العاطفي؟§	
االستفادة من الذكاء العاطفي في القيادة§	
القائد الذكي عاطفياً §	
ما هي األركان األساسية للذكاء العاطفي؟§	
استخدام الذكاء العاطفي§	
فهم وإدارة القوة الروحية الداخلية والتأثير في االخرين. §	



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

)القيادة الفاعلة والتميز القيادي وفاعلية األداء(
المعرفة والدراية الكاملة  النظرية والعملية لألبعاد الحديثة للقائد الفّعال

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.


