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المهارات القيادية الحديثة
وأخالقيات القيادي في بيئات العمل

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

مقدمه:
القيادة هي ” قدرة الفرد في التأثير على فرد أو مجموعة من األفراد والعمل على توجيههم وإرشادهم بهدف حثهم على التعاون وتحفيزهم على العمل بأقصى كفاءة ممكنة من أجل 
تحقيق الغرض المنشود. وتجدر اإلشارة الى أن القيادة يجب أن تهتم وتحرص على تفهم المشكالت والصعوبات التي يعاني منها المرؤوسون، من خالل تأثير السلوك اإليجابي 

للقائد عليهم ودفعهم إلى التقدم في اإلنجاز وتجاوز تلك الصعوبات.

آراءه، يعرض رأيه على اآلخر،  أو فرض  الحوار والمناقشة والمجادلة واإلقناع من غير تسلط  على  قادراً  دائماً،  القيادي ذا شخصية قوية واخالقية متميزة  أن يكون  ويجب 
ويستعرض رأيه ويطلب منه أن يشاركه في بيان الرأي . تم تصميم هذه الدورة المكثفة والتفاعلية المهارات القيادية الحديثة وأخالقيات القيادي في بيئات العمل . الكتساب القدرة 

على قيادة اآلخرين من خالل الشخصية المتميزة   واالخالقيات الراسخة للقيادي الفعال.

أهداف الدورة:
 تعزيز الدور القيادي في  المؤسسة 	
تطبيق التقنيات المتقدمة في مجال القيادة والتواصل لتعزيز قيمة األعمال ولتكون قائد أكثر تأثيراً 	
 طرق  لبناء المرونة داخل الذات والفرق لتعزيز منظمة ذكية عاطفيا  	
 وضع خطة تمكن من تحسين ثقافة التميز واالبداع في بيئة العمل 	
االلمام بأفضل ممارسات القيادة األخالقية القائمة على القيم  	
تأهيل الشخصيات القيادية لكيفية تقييم بيئة العمل بإستخدام نموذج القيم وتحقيق التميز فى أداء األعمال الجوهرية 	
تنمية المهارات على تأثير القيادة القائمة على القيم فى بناء فرق عمل عالية األداء 	
اختيار لغة القيادة المناسبة لتعزيز التواصل واالتصال االستراتيجي 	
 تنفيذ استراتيجيات التفكير التصميمي لتعزيز ثقافة مبتكرة  	
 توضيح خطة لتعزيز منظمة أخالقية تركز على خدمة اآلخرين  	

المنهجية:
تتميز هذه الدورة باستخدام األنشطة الجماعية وتمارين التقييم الذاتي، وتستخدم أيضا دراسات الحالة، تليها مناقشات جماعية.

الفئات المستهدفة:
تم تصميم هذه الدورة للقادة والمديرين والمشرفين ورؤساء األقسام والقادة الجدد  والمرشحين لمناصب عليا او قيادية .
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المحتويات البرنامج:

المهارات القيادية الحديثة
وأخالقيات القيادي في بيئات العمل

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

القيادةمنخاللعدماليقينيوالتعقيد:

 التعقيد التنظيمي والقيادة  	
 النظام البيئي التنظيمي  	
 القيادة عبر الحدود  	
 إدارة المفارقات  	

قيادةمنظمةمرنةوذكيةعاطفيا:

 الذكاء العاطفي ورأس المال النفسي  	
 استراتيجيات لبناء الذكاء العاطفي والمرونة  	

الثقافةالتنظيمية:

 فهم ثقافة مؤسستك  	
 تأثير الطبقات الثقافية لمؤسستك  	
 خلق تحول ثقافي  	

إدارةالتغيرياالسرتاتيجي:

 التفكير المنظومي  	
 إدارة الجانب اإلنساني للتغيير  	
 استراتيجيات لخلق وإدارة التغيير التنظيمي  	

التواصلالمتقدمبنياألشخاص:

 لغة القيادة  	
 نقل حضور قيادي قوي  	

تنميةمنظمةمبتكرة:

 قيادة شروط االبتكار  	
 التفكير التصميمي من أجل االبتكار  	

القيادةاخلادمة:

 عقلية القائد الخادم  	
 القيادة الخادمة واتخاذ القرارات األخالقية  	
 خلق ثقافة خدمة  	

القائدالذكيعاطفيًا:

نظرة عامة حول الذكاء العاطفي 	
الذكاء الكامن والذكاء التواصلي 	
الحاصل العاطفي مقابل حاصل الذكاء 	
إطار كفاءة الذكاء العاطفي 	
مهارات الذكاء العاطفي الثمانية عشر 	
مناقشة أمثلة واقعية 	

القيادةوالتفويضوالتمكني:

التفويض: التعريف واألهداف والقواعد 	
مستويات التفويض 	
ما سبب عدم شيوع التفويض 	
إرشادات حول التفويض 	
أساليب اتخاذ القرار في دول الخليج 	
التمكين: التعريف 	
الطرق العشرة لتمكين الموظفين 	
هل مؤسستك مستعدة للتمكين؟ 	

عمليةبناءفريقعايلاألداء:

الخطوات الخمسة لعملية بناء الفريق 	
تحديد األهداف 	
االتفاق على االستراتيجيات 	
تحديد أدوار الفريق 	
تحفيز أعضاء الفريق 	
تقييم أداء الفريق 	
مؤشر بيلبين ألدوار الفريق 	
األدوار التسعة لفريق العمل المتوازن وفق نظرية بيلبين 	

إدارةالتمكنيواسرتاتيجياتالتحفزيالفعال:

مفهوم التحفيز ومحدداته 	
نظم التحفيز 	
ثالثون طريقة للتحفيز الفعال وتمكين العاملين بالمنظمة 	
حاالت وتطبيقات عملية 	
ورشة عملية 	
ادارة التمكين والتأثير اإلبداعي 	

افضلمماراستومهنجياتقيادةالفريق:

تعريف القيادة 	
القيادة مقابل اإلدارة 	
أنماط القيادة 	
اآلثار المترتبة على المواقف والشخصية 	
طرق لتمكين المرؤوسين 	
القيادة الموقفية 	
مستويات التطوير 	
أساليب التحفيز المختلفة 	



إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
00971  4  4571801 :tتليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس

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

)المهارات القيادية الحديثة وأخالقيات القيادي في بيئات العمل(

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.


