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المهارات القيادية المتقدمة وقيادة األشخاص والفرق 
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MEMBER

مقدمة:
مؤسسة.  لكل  المحتمل  النجاح  االبتكار  على  وقدرتها  وموهبتها  القيادة  اتساق  يدعم 
الموظفين،  المؤسسية ومشاركة  الثقافة  - من  أساس كل شيء  النوعية  القيادة  وتشّكل 
االتجاه االستراتيجي الرفيع المستوى والسمعة العامة للمؤسسة تم تصميم هذا البرنامج 
المختلفة  المستويات  من  والمشرفين  والقادة  المديرين  لمساعدة  االستثنائي  التدريبي 
على توسيع مهاراتهم وقدراتهم الالزمة لقيادة بشجاعة واقتناع واكتساب أدوات القيادة 
الضغط  أوقات  في  اآلخرين  والغد، ولقيادة  اليوم  تحديات  لمواجهة  السلوكية  والرؤى 

والتوتر واألزمات.

اهداف الدورة:
سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

قيادة �	 أسلوب  إلنشاء  االتصال  وطرق  العاطفي  والذكاء  التحفيزية  فهم الدوافع 
شخصي

 تطبيق أو تكييف أسلوب القيادة الخاص بهم لمواجهة تحديات محددة�	
 إدارة الظروف التي تدفع أداء الفريق�	
 تدريب الفرق وتبادل المالحظات بطرق تمكنهم من التطوير�	
 التعامل مع المواقف القيادية المجهدة والصعبة�	
تطوير تقنيات لبناء فرق عالية األداء، والتوجيه وتقديم التغذية الراجعة�	
 بناء أساس من الوعي الذاتي من خالل تقييم 360 درجة )جرد الكفاءة العاطفية �	

واالجتماعية(

المنهجية:
تم تصميم هذه الدورة المكثفة لتكون رحلة غامرة وديناميكية من شأنها أن تظهر لك 
القيادة وكيفية إعداد مؤسستك ألزمة. من خالل  محاكاة رائدة وجلسات تفاعلية  كيفية 
أنشطة  وهي  ذاتيا  والتعلم   الموجه  والمناقشات  الجماعي  والتدريب  العملية  والحاالت 
مخصصة ومقاطع فيديو وقراءات منسقة يتم تقديمها بتنسيق وهيكل مرنين مصممين 

لتحسين تجربة التعلم.

الفئات المستهدفة:
 الجمهور المستهدف لهذا البرنامج التدريبي المكثف  هو أي شخص يرغب في تطوير 
الكفاءات في فهم المنهجية الكامنة وراء القيادة الفعالة لألزمات وتنفيذ استجابة ناجحة 

إلدارة األزمات. 

المنهجية:
تستخدم هذه الدورة مزيجاً من التقنيات التفاعلية مثل العروض التقديمية الموجزة الذي 
يقدمها المستشار والمشاركون ، باإلضافة إلى التمارين العملية ولعب األدوار والتقييمات 

الشخصية ودراسة الحاالت.

الفئات المستهدفه:
في  الراغبون  والمشرفين  والمدراء  الفرق  وقادة  األقسام  ومدراء  التنفيذيون  المدراء 
تعزيز مهارات القيادة لتحقيق المزيد من النجاح في جميع مستويات المؤسسة .وجميع 

الموظفين المهتمين بتحسين مهاراتهم القيادية.

          المحتويات الرئيسية:

المهارات القيادية احلديثة:

أحدث نظريات القيادة الحديثة�	
القيادة الخالقة الملهمة�	
القيادة التحويلية�	
القيادة اإلبداعية�	
القيادة 360 درجة�	
قائد الـ 360 درجة و خطوات تطوير تأثيرك�	
حاالت وتطبيقات عملية�	

التأثري القيادي اإلجيايب:

القيادة الملهمة اإليجابية�	
الجانب النفسي في التفاعل الشخصي�	
أساليب التواصل الشخصية الرئيسية�	
طرق و مهارات التأثير�	
فن التفاوض االجتماعي�	
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مهارات االتصال:

فهم عملية التواصل�	
خلق التواصل الشفهي الفعال�	
فهم العالقة بين التواصل اللفظي وغير اللفظي�	
استخدام تقنيات االستماع النشط�	
التعامل مع صعوبات التواصل�	
تحليل أنماط االتصال: العدوانية، السلبي والحازم�	
حاالت وتطبيقات عملية�	

تطوير مهارات الذكاء االسرتاتيجي:

أنواع الذكاء�	
مفهوم االستراتيجية�	
مفهوم الذكاء االستراتيجي�	
خصائص القادة االذكياء استراتيجيا�	
مجاالت االستثمار والنجاح في الذكاء االستراتيجي�	
نماذج قياس الذكاء االستراتيجي �	

القيادة والذكاء العاطفي/الوجداين:

محاور وأبعاد الذكاء الوجدانى�	
لماذا القيادة بالذكاء الوجدانى�	
كيفية استخدام الذكاء الوجدانى فى التاثير على اإلخرين من جانب القيادات�	
ما الفرق بين الذكاء الوجدانى والذكاء العقلى والذكاء االستراتيجى�	

القيادة والتفويض والتمكني:

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؟�	
حاالت وتطبيقات عملية�	

القيادة المؤثرة  يف صناعة التمزي يف بيئة العمل:

القيادة الفعالة و اإليجابية في تحقيق األهداف�	
القيادة الفعالة و حل المشكالت وإتخاذ القرارات�	
آليات القيادة الفعالة على فهم وتحليل المتغيرات و صناعة المستقبل�	
القيادة الفعالة المفهوم العملي في خلق اإليجابية و السعادة�	
حاالت وتطبيقات عملية�	

القيادة الفاعلة وآليات تطوير و متزي العمل اجلماعي:

مهارات القيادي الفعال في فرق العمل�	
قيادة المواقف الصعبة بفرق العمل�	
دور القيادة الفاعلة في تحقيق التمكين النفسي لألفراد الفريق�	
القيادة الفاعلة في حل الصراع وتفعيل نتائج الفريق�	
الخصائص الخمسة لفريق العمل الناجح من خالل فكر اإلدارة الفاعلة�	
حاالت وتطبيقات عملية�	

القيادة المؤثرة يف خلق وحتفزي بيئة عمل فعالة وفاعلة:

القيادة المؤثرة في التخطيط والتنظيم و المتابعة وتقييم األداء�	
القيادة المؤثرة في التفكير اإلبداعي وخلق بيئة عمل إبتكارية�	
القيادة المؤثرة في التوجيه و التحفيز�	
القيادة المؤثرة وسيكولوجية صنع القرار الذكي ومهارات التفكير الحيوي�	
حاالت وتطبيقات عملية�	

تعزيز آداء الموظفني و تطوير العمل اجلماعي:

مهارات القائد المدير الفعال في فرق العمل�	
قيادة المواقف الصعبة بفرق العمل�	
أثر المهارات القيادية في تحقيق التمكين النفسي للموظفين�	
القيادة الفاعلة في حل النزاعات وتفعيل نتائج الموظفين�	
الخصائص الخمسة لفريق العمل الناجح من خالل فكر القيادة الفاعلة�	
أثر فرق العمل في تطبيق آليات بيئة العمل الفعالة�	
حاالت وتطبيقات عملية�	

اإلدارة والقيادة الفعالة للمواقف الصعبة واألزمات:

المواقف الصعبة )مفهومها وأسبابها(�	
تجنب أسباب المواقف الصعبة )الوقاية(�	
البعد عن العادات السيئة المولدة للمواقف الصعبة�	
تحليل ومواجهة المواقف الصعبة�	
تحليل المواقف الصعبة المرتبطة بالقدرات الذهنية والسلوكية والتنظيمية �	

والرقابية
أنواع األزمات وأسباب نشوء األزمة�	
خطوات ومهارات التعامل مع األزمات�	
فن التعامل مع األزمات�	
إعداد نظم الوقاية من األزمات�	
العوامل المؤثرة في صناعة القرار للتعامل مع المواقف الصعبة واألزمات�	
فن صناعة واتخاذ القرار للتعامل مع المواقف الصعبة واألزمات�	
حاالت وتطبيقات عملية�	

القيادة واالبتكار يف     األزمات:

 التفكير القيادي - من وكيف ومتى ولماذا �	
 أمثلة على النجاح والفشل االستراتيجيين �	
 تأثير التغيير الخارجي: الوضع التنافسي والتكنولوجيا والتنظيم �	
 التموضع التنافسي �	
 نظريات وأساليب القيادة �	
 فهم السلوك البشري�	
حاالت وتطبيقات عملية�	

اختاذ القرار:

تقنيات اتخاذ القرارات اليومية�	
مبادئ اتخاذ القرارات�	
عناصر عملية اتخاذ القرار األمثل�	
استخدام التفكير النقدي كعامل مساعد في اتخاذ القرارات�	
األدوات المختلفة التخاذ القرارات�	
اتخاذ القرار الموضوعي مقابل القرار غير الموضوعي�	
مشكلة حالة عدم التأكد�	
حاالت وتطبيقات عملية�	



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

)المهارات القيادية المتقدمة وقيادة األشخاص والفرق (
 كيفية إعداد القادة بشكل أفضل لالزدهار في مكان العمل الحديث 

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.


