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®  )AHPL(  مهارات وتقنيات القيادة المتقدمة
تحقيق المستوى التالي من الفعالية في قيادة األفراد والفرق

والمجموعات إلى أعلى مستوى من األداء المستدام

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام
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مقدمة:
الكفاءة  "  لتعزيز   )AHPL( المتقدمة   القيادة  وتقنيات  "  مهارات  دورة  تصميم  تم 
في  المتميزة  المؤسسات  في  المستخدمة  الفعالة  القيادة  على   والجدارة  للمشاركين 
اعمالها، ،يساعدك هذا البرنامج التدريبي المكثف على   أن تصبح قائدا مؤثرا   - قادرا 
المدى الطويل. وستكون  لنجاح األعمال على  على تطوير وتقديم استراتيجيات فعالة 
والفريق  الفرد  مستوى  على  األداء  وتعزيز   ، وملتزم  أقوى  قيادة  فريق  لبناء  مستعدا 

ووحدة األعمال ولعب دور رئيسي في الحفاظ على تقدم مؤسستك .

 ، عليها  الحديثة  والتطورات  القيادة  أنماط  :معرفة  حول  الدورة  موضوعات   تدور 
تحليل وفهم التحديات والمتغيرات المحيطة،  اتقان القيادة اإلبداعية واإلدارة المبتكرة 
الخطط  إعداد  كيفية  العمل،  منظومة  في  واالبتكار  واإلقناع  التأثير  مهارات  تعزيز   ،
بطريقة  المتغيرات  قراءة  وعلى  والتنظيم  التخطيط  ومهارات  العمل،  في  االبتكارية 
المشاركين من استخدام  بناء وإدارة فريق عمل عالي األداء،   وتمكين  علمية، كيفية 
أفضل، وكيفية  أكثر وذات جودة  أفكار  لخلق  تطبيقها  األفكار وممارسة  توليد  أدوات 
صناعة القرار، كيفية تقييم وتنمية الذكاء العاطفي الخاص بهم والحصول على التدريب 
العملي على تطبيق هذه المهارات على مجموعة واسعة من تحديات القيادة. في  هذه 
الدورة  سيكون المشارك قد اكتسب مجموعة من المهارات التي قد  تؤثر بشكل إيجابي 

في بناء شخصيته بشكل قيادي فعال.

اهداف الدورة:
سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

	wمعرفة أنماط القيادة والتطورات الحديثة
	wاتقان مهارات وتقنيات القيادة اإلبداعية واإلدارة المبتكرة
	wمهارات التفكير االستراتيجي والناقد واالبداعي
	wتطبيق أفضل ممارسات التواصل لتحقيق أقصى قدر من التأثير داخل المنظمة

	wإظهار تقنيات القيادة الذكية عاطفيا لالستجابة بفعالية لتحديات القيادة
	w استخدام تقنيات القيادة الذكية عاطفيا لتطوير استجابة مناسبة لتحدي القيادة في

العالم الحقيقي
	wاتقان تقنيات االتصال الفعالة للتأثير على اآلخرين
	w تحليل األنماط القيادية وخصائصها لتحديد نقاط القوة القيادية لديهم إضافة إلى

نقاط الضعف
	wاستخدم قوة المحادثة لتشجيع المشاركة
	wتوظيف أفضل الممارسات إلشراك الموظفين وتعزيز النمو المستمر
	wاستراتيجيات الحفاظ على المرونة والتوازن خالل المواقف الصعبة
	wبناء وقيادة ثقافة التميز وخلق االبتكار في المؤسسة
	wقيادة الفرق وتطوير فرق مرنة و ذات كفاءات عالية
	wالتأثير على اآلخرين في المنظمة لخلق مخرجات أكثر فعالية
	w التعامل بفعالية مع الصراع في المنظمة  والتواصل بفعالية مع أنواع الشخصية

المختلفة

 المنهجية:
بيئة التعلم الودية والداعمة والمشاركة هي المفتاح لبناء المعرفة طويلة األمد وتعظيم 
من  ديناميكي  حول   مزيج  الدورة  هذه  ببناء  قمنا  االعتقاد،  هذا  ولدعم  بها.  االحتفاظ 
والمناقشات  الممارسات  ألفضل  الحالة  ودراسات  العملية  والتمارين  المحاضرات 
المعارف  وتطبيق  مناقشة  في  الثقة  ولكن  المعرفة،  فقط  ليس  يبني  أسلوبنا  الجماعية.   
والمواضيع ومنصة لتبادل األفكار وبناء اتصاالت قيمة. وتختتم كل دورة بمهمة ما بعد 

الدورة لتقييم مستوى المعرفة المكتسبة من خالل هذه الدورة.

الفئات المستهدفة:
تم تصميم هذه الدورة للمدراء التنفيذيون والمديرين والقادة ورؤساء األقسام وقادة الفرق 

والمشرقين والمسؤولين والمرشحين لمناصب عليا.

محتويات األساسية:

 القيادة والسلطة   :
	w ما هي السمات الرئيسية للقادة العظماء؟ 
	w ما هي الصفات التي يمكن أن نستخدمها لقيادة األشخاص؟
	wما هي السمات الرئيسية المطلوبة لتكون قائدا فعاال 

 نظرة عامة عىل القيادة :
	w خصائص القيادة وسلوكياتها 
	w القيادة عبر المواقف 
	w قيم القيادة 

 التحفزي والماشركة :
	w تنمية الحافز 
	w تعزيز المشاركة 

بناء فرق عمل فعالة :

	w خصائص الفرق الفعالة 
	w إجراءات القيادة ومسؤولياتها 

 إدارة األداء :

	w تحديد أهداف قابلة للتحقيق 
	w محادثات تخطيط األداء 
	w تعظيم أداء الموظفين 

 خلق المرونة والقدرة عىل التكيف يف أوقات التغيري :

	w تنمية القدرة على التكيف والمرونة 
	w القيادة من خالل التغيير 
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 قيادة منظمة مرنة وذكية عاطفيا: 

	w الذكاء العاطفي ورأس المال النفسي 
	w استراتيجيات لبناء الذكاء العاطفي والمرونة 

 الثقافة التنظيمية: 

	w فهم ثقافة مؤسستك 
	w تأثير الطبقات الثقافية لمؤسستك 
	w خلق تحول ثقافي 

 إدارة التغيري االسرتاتيجي: 

	w التفكير المنظومي 
	w إدارة الجانب اإلنساني للتغيير 
	w استراتيجيات لخلق وإدارة التغيير التنظيمي 

 التواصل المتقدم بني األشخاص: 

	w لغة القيادة 
	w نقل حضور قيادي قوي 

 تنمية منظمة مبتكرة: 

	w قيادة شروط االبتكار 
	w التفكير التصميمي من أجل االبتكار 

 القيادة اخلادمة: 

	w عقلية القائد الخادم 
	w القيادة الخادمة واتخاذ القرارات األخالقية 
	w خلق ثقافة خدمة 

 التأثري االسرتاتيجي :

	w تعلم كيف تمنحك الشخصية ومهارات القيادة ميزة استراتيجية 
	w تعلم كيفية االستفادة من هذه المهارات وتقييم بيئتك االستراتيجية 

 الذكاء العاطفي يف مكان العمل :

	w إدخال الذكاء العاطفي 
	w أين أنا اآلن؟ التقييم الذاتي للذكاء العاطفي 
	w المكونات الرئيسية للذكاء العاطفي 

 العمل مع المجاالت األربعة للذكاء العاطفي :

	w الوعي الذاتي 
	w اإلدارة الذاتية 
	w الوعي االجتماعي 
	w إدارة العالقات 

 التعامل مع حتديات القيادة بالذكاء العاطفي :

	w إدارة الصراع 
	w معالجة التغيير بفعالية 
	w قيادة فريق متنوع 

 بناء فرق قوية من خالل الذكاء العاطفي :

	w إشراك فريقك 
	w بناء فريق عالي األداء 
	w تحدي الكفاءة

 القيادة االسرتاتيجية:

	wالتمييز بين "العالمة التجارية القيادية" الخاصة بك - بناء سمعة القيادة 
	wالقيادة البصيرة 
	wإلقاء نظرة فاحصة على أمثلة القادة االستراتيجيين 
	wما هو قائد األعمال االستراتيجية 

اختاذ قرارات رئيسية:

	w تحليل المشكلة 
	w أدوات تحليل المشاكل 
	w .الفخاخ الخفية في صنع القرار – تحليل المادة
	w أمثلة على سوء صنع القرار الذي تسبب في كارثة 
	w دليل اتخاذ القرارات الفعالة 

المرونة الذهنية:

	w   إعادة تأطير المواقف الصعبة 
	w  العمل على مناطق التحكم والتأثير الخاصة بك 
	w  مفهوم متوسط العمر المتوقع اإليجابي 
	w إدارة الطاقة 

قيادة التغيري وإدارة الرصاع :

	w فهم كيفية تعامل الناس مع التغيير 
	w نقل الناس من منطقة راحتهم 
	w الحصول على شراء في 
	w تنفيذ التغيير 

 التأثري مبهارة عىل أصحاب المصلحة الداخليني :

	w قواعد اإلقناع القوي والنفوذ 
	w استخدام هذه المهارات للتأثير على أصحاب المصلحة الداخليين لرؤية الصورة 

األكبر 
	w استخدام سلوك حازم بدال من عدواني أو منقاد 



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

))AHPL(  مهارات وتقنيات القيادة المتقدمة(
تحقيق المستوى التالي من الفعالية في قيادة األفراد والفرق

والمجموعات إلى أعلى مستوى من األداء المستدام

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.


