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األسس الحديثة لإلدارة والقيادة عالية األداء

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

مقدمة:
مبادئ األدارة األساسية، والنماذج، والنظريات معروفة على النطاق الواسع، لكنها غير كافية لتكون مديرا رائعا هذه األيام. تتطلب التحديات الجديدة مهارات قيادية قوية. لتصبح 
قائدا حقيقيا، يجب ان تكون قادرا ليس فقط على التخطيط ، والتفويض والتحكم ولكن أيضا ان يكون لديك برؤية وشجاعة طويلة المدى للحصول على أفضل كفاءة في الفريق 

والتنظيم. يتطلب منك امتالك القوة الالزمة والحكمة والذكاء العاطفي. ستتقن كل هذه الصفات القيادية والممارسات والمهارات في هذه الدورة المتخصصة.

تزودك دورة القيادة واالدارة المكثقة من يوروماتيك بكفاءات قيادية حيوية ومعرفة معتمدة حول كيفية زيادة كفاءتك بشكل كبير وتطبيق اإلدارة وفق مبادئ القيادة. توفر لك هذه 
الدورة التدريبية المحترفة رؤى  تزيد في النهاية من نتائجك وكفائتك، باالضافة الي المبادئ األساسية للتصميم ولتنفيذ هيكل مثالي لفريقك و تعزيز روح اإلنتاجية واإلبداع وإدارة 

أداء العمل على أساس نهج علمي.

اهداف الدورة:
يف هناية هذه الدورة التدريبية ، سبكون الماشركون قادرين عيل:

معرفة مختلف وظائف االدارة، والمهارات والضروريات المرتبطة بها�	
دراسة الكفاءات اإلدارية المعتمدة الرئيسية الضرورية للتعامل مع واجباتك�	
تعزيز الكفائة الشخصية بشكل كبير بعد االنتهاء من التدريب على األداء�	
التمييز بين الطرق التحفيزية المختلفة وكيفية االستفادة منها�	
توظيف مجموعة متنوعة من أدوات ووسائل التحليل للتعامل مع تحديات األعمال�	
اكتشاف وتطبيق سمات القيادة المهنية والتطبيق العملي للنجاح والتميز�	
تعلم وتطبيق مجموعة واسعة من المهارات المعتمدة المطلوبة بفعالية للقائد�	
تطوير الكفاءات والقيادة عالية األداء لتحفيز الموظفين�	
معرفة أفضل ممارسات اإلدارة الشخصية والنتائج المستهدفة القيادة�	
بناء األساس ألداء العمل المستمر والنمو المستدام�	

المنهجية:
تستخدم ورشة العمل هذه منهجية تستند إلى مبادئ التوجيه اإلرشادي التي تحقق أهداف التعلم المحددة، كما تستخدم الورشة أيضاً التمارين الجماعية ودراسات الحاالت التي تثري 

الحصيلة المكتسبة لدى المشاركين.

الفئات المستهدفه:
القادة والمدراء واالدارة الوسطى وقادة الفرق والمشرفين ورؤساء األقسام والقادة الناشئين والمرشحين لمناصب علياوكافة المهنيين الذين يرغبون في تطوير ممارساتهم اإلدارية 

والقيادية .
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الـمـواضـيـع الـرئـيـسـيـة :

األسس الحديثة لإلدارة والقيادة عالية األداء

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

تعريف ودور القيادة:

نظرة عامة عن المهارات والكفاءات المطلوبة لتصبح قائدا�	

دور وأهمية اإلدارة- تعريف االدارة الحديثة�	

أساليب اإلدارة والمهارات والكفاءات المطلوبة�	

تعريف القيادة والفرق بين القادة والمدراء�	

القيادة وشخصيتك – تطوير نفسك:

لتكون قائدا يجب ان تولد كقائد- ازالة الغموص عن هذا المفهوم الخاطئ�	

القضاء على المخاوف واستبدالها بثقة وحسم وشجاعة�	

التواصل مع قيادتك وتحسين مهارات التأثير�	

الذكاء العاطفي- ماذا يعني لك كمدير�	

المرونة- ال توجد إرشادات صارمة ، يجب عليك التكيف�	

تحسين التفكير النقدي والتحليلي- حل المهام المعقدة�	

إدارة الوقت والضغط:

تحديد األولويات وتنظيم العمل�	

الكشف والقضاء على ما يهدر الوقت�	

تحديد أسباب وأعراض الضغط�	

التعامل مع التوتر في نفسك واآلخرين�	

حل المشكالت واختاذ القرارات الصحيحة:

حل المشكالت واتخاذ القرارات- التغلب على تحديات القيادة�	

النهج لحل المشكالت وكيفية تقييم قراراتك�	

مراحل بناء الفريق - من جمموعة إىل فريق األداء الممتاز:

العمل مع الفريق الحالي مع تعيين أعضاء جدد�	

أدوار الفريق المختلفة ومساهماتها في فريق ناجح�	

استكشاف جميع مراحل تطورات الفريق والخطوات التي يجب اتخاذها في كل �	

مرحلة

العمل الجماعي - كيفية تطوير ثقافة فريق منتجة وودية�	

حجم الفريق ، تنوع الشخصيات - بناء مناخ تعاوني�	

االتصاالت داخل الفريق - األنواع والقنوات والحواجز المحتملة�	

التفويض�	

كيف تعطي وتتلقى آراء�	

القيادة والتحفزي - كيفية تشجيع فريقك أو منظمتك عىل 
العمل:

القيادة للتحفيز في مكان العمل�	
استحضار قوة التفاؤل والدافع في نفسك واآلخرين�	
أدوات التحفيز األساسية لتمكين فريقك من أن يكون األفضل�	
التقنيات المثبتة التي يمكنك البدء بها للمارسة على الفور�	

فهم إدارة الزناع:

التعرف على حاالت النزاع�	
إدارة الصراع داخلك�	
إنشاء خارطة الطريق للتسوية�	
التعامل مع الصراع بفعالية�	

دور القائد يف إدارة التغيري:

العوامل الرئيسية في التغيير الناجح�	
فهم دورة التغيير�	
مساعدة الفريق أو المنظمة على االنتقال خالل مراحل التغيير�	
كيفية التعامل مع مقاومة التغيير - التعامل مع ردود الفعل للتغيير�	

االبتكار كجزء ال يتجزأ من قيادتك:

التحفيز المستمر وبناء ثقافة تتمحور حول العمالء�	
البحث عن الفرص من خالل البحث عن طرق مبتكرة للتغيير والنمو والتحسين�	
بناء ودعم الثقافة المبتكرة في الشركة�	
أفضل الطرق حول كيفية تشجيع وتنفيذ األفكار المبتكرة�	

الذكاء العاطفى للقيادة الفعالة إللهام وحتفزي فريق العمل:

مفهوم ومبادئ الذكاء العاطفى�	
مستويات الذكاء العاطفى وأثرها في بناء ثقافة التميز المؤسسى�	
خصائص وأبعاد الذكاء العاطفى للقائد الفعال�	
الذكاء العاطفى وأهميته لقائد لفريق العمل�	
مهارات الذكاء العاطفى للقائد ودورها باإللهام والتأثير باآلخرين إلنجاز �	

األعمال وصناعة التغيير اإليجابى
إستخدام القائد الذكاء العاطفى في توجيه فرق العمل نحو التميز المؤسسى�	
كيفية إستخدام القائد للذكاء العاطفى فى شرح عمليات التغيير ومبرراته للموارد �	

البشرية وإلى جميع المعنيين
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

Mount Pleasant 109
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

)األسس الحديثة لإلدارة والقيادة عالية 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.


