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المحتويات البرنامج:

مقدمة:
 نحن نعيش في عالم متزايد التعقيد ومترابط ، حيث يتوقع من القادة اجتياز مشهد أعمال 
يأملوا  أن  اليوم  للقادة  يمكن  كيف  لمنظمتهم.  وخارجيا  داخليا   ، بنجاح  التحول  سريع 
في اجتياز هذه التغييرات بفعالية في جهودهم للحفاظ على ميزة تنافسية وتحقيق قيمة 

مستدامة.

وأكثر  أكبر  المنظمة  عندما تصبح  الموقف.  واإلدارة جزئيا على  القيادة  أهمية  تعتمد 
تعقيدا ، تزداد أهمية اإلدارة. وعندما تصبح البيئة الخارجية أكثر ديناميكية وغموضا، 
تزداد أهمية القيادة. كال الدورين مهمان للمديرين والقادة  في المؤسسات الكبيرة ذات 

البيئة الديناميكية.   

يوم  كل  يواجهونها  التي  المواقف  فهم  على  المشاركين  المكثف  البرنامج  هذا  يساعد 
القيادة  أسلوب  تطبيق  أجل  من  يحتاجونها  التي  واألدوات  المهارات  لهم  يوفر  فهو   .
الصحيح على هذه المواقف وتحقيق النتائج التي يرغبون فيها. ويصبحون  أكثر مهارة 
وقدرة على التكيف أثناء عملهم مع اآلخرين، وإدارة التغيير، وحل المشكالت، واتخاذ 

القرارات التي من شأنها تحقيق النتائج للمنظمة. 

اهداف الدورة:
سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

معرفة مفاهيم القيادة المرنة والقائد المرن�	
اكتساب الثقة والمهارات الالزمة ليكونوا قادة مرنين�	
الفدرة على التكيف في األوقات العصيبة�	
أدوات   القيادة الفعالة في البيئات المعقدة�	

ممارسات القائد المؤثر والقيادة اإلستباقية وقت الغموض�	
كيفية التعامل مع المشاعر السلبية واألوقات الصعبة من خالل المرونة�	
بوضوح �	 الفريق  أعضاء  المباشرة  وتفويض  وغير  المباشرة  القيادة  أشكال  دمج 

وفعالية
القدرة على قيادة الفرق بفعالية في ظل عدم اليقين�	
قيادة وتطوير آليات االستجابة السريعة للتغيرات عن طريق الهام االخرين�	
تسهيل التفاعالت الجماعية بشكل فعال وخلق التآزر وبناء توافق في اآلراء�	
تحمل المسؤولية وتحديد االتجاه وإعطاء التعليمات عند االقتضاء وبطريقة تبني �	

المشاركة وااللتزام
اتقان التميز القيادي لضمان تحقيق النجاح المستدام للمؤسسة .�	

المنهجية:
مجموعة  تتضمن  أنها  حيث  وتشاركياً،  تفاعلياً  أسلوباً  التدريبية  الدورة  هذه  تتبع 
المتميّز  األداء  إلى مستوى  الوصول  المشاركين من  تمّكن  التي  األدوات  متنوعة من 
تعليمية  محاور  أربعة  إلى  التدريبية  الدورة  تستند  اإلبداعية،  القيادة  سياق  ضمن 
)التمارين  األدوار  ولعب  للمستشار(،  التقديمية  )العروض  المفاهيمي  التعليم  وهي: 
الجماعية(، ومشاركة الخبرات )نقاشات الطاولة المستديرة(، وتناول دراسة الحاالت 

والسيناريوهات والمحاكاة.

الفئات المستهدفة:
في  الراغبون  والمشرفين  والمدراء  الفرق  وقادة  األقسام  ومدراء  التنفيذيون  المدراء 
تعزيز مهارات القيادة والتواصل واإلدارة االستراتيجية لتحقيق المزيد من النجاح في 

جميع مستويات المؤسسة.

الشخصية القيادية المتمزية:
اكتشاف خفايا وأسرار الشخصيّة المتميزة مع فهم الذات وشرح أثر الشخصية على �	

اإلدارة والقيادة
قياس التوافق بين التقييم القيادي والشخصية القيادية�	
القياسات القيادية�	
الوعي القيادي�	

المفاهيم النظرية للقيادة الوظيفية:
مفهوم القيادة�	
القيادة الوظيفية�	
عوامل اكتساب التميز القيادي�	

النظريات المؤثرة يف السلوك القيادي:
أهمية السلوك القيادي لتحقيق التميز�	
نظرية الشبكة القيادية وتأثيرها في السلوك القيادي�	
القائد الناجح وصفات قائد الفريق�	

القيادة يف وقت الغموض:

مفهوم القيادة�	
المعتقدات الغير صحيحة عن القيادة�	
	�VUCA عالم ال
القائد ذو الرؤية�	
ماذا يعنى مفهوم القيادة الفعالة لك كقائد�	
كيف تؤثر ال VUCA على العمل؟�	

عقلية القائد المؤثر:

التفكير اإليجابي للقادة وعقلية التطور�	
فوائد العقلية اإليجابية والموقف لبيئة األعمال�	
بناء عقلية النمو والتطور�	
عقلية الرشاقة الفكرية�	
المكونات الخمسة للرشاقة الفكرية�	
الفرق بين الرشاقة وإدارة التغيير�	
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أفضل المماراست القيادية:

المفاهيم المعاصرة للقيادة المتميزة�	
المستوى الخامس للقيادة الفعالة�	
الجوانب السلوكية للقيادة والتأثير االستراتيجي�	
القيادة وأساليب تحقيق فعاليتها�	
ممارسات القيادة االبتكارية واإلبداعية المتميزة�	

الصمود والمرونة النفسية والعقلية اإلجيابية:

العناصر األربعة السرية للمرونة�	
كيفية توجيه االنتباه نحو اإليجابية�	
تطبيق التفكير البنّاء�	
تعزيز أنماط التأقلم الفعالة�	
للتغلب على األوقات الصعبة وتحقيق المرونة النفسية�	

الذكاء العاطفي للقيادة المؤثرة:

مهارات االتصال للتأثير على اآلخرين�	
كيف يتطور الذكاء العاطفي �	
مكونات الذكاء العاطفي�	
مؤشرات الذكاء العاطفي �	
الوعي وتمييز المشاعر �	

القيادة الفعالة إللهام االخرين: قيادة التغيري:

لماذا يرفض الناس ويتجنبون التغيير؟�	
ما هي المشاكل الشائعة التي يواجهها الموظفون أثناء التعامل مع التغييرات؟�	
التكيف )لوين نموذج التغيير(�	
التعامل مع التغيير وتجنب المقاومة�	
استراتيجية المستقبل الذي ال مفر منه�	
فهم أهمية الرشاقة والمرونة لتحقيق النجاح في قيادة والهام االخرين�	
دور القائد ذو الرشاقة الفكرية في األوقات العصيبة�	
توضيح مجاالت القوة والنمو�	

القادة وإدارة األزمات:

كيف يجب أن تتعامل القيادات مع األزمات؟�	
مبادئ التواصل خالل األزمات�	
اتخاذ القرارات المناسبة واالستباقية في األوقات الصعبة�	

فعالية اختاذ وصنع القرار:

مفاهيم ومبادئ حل المشكالت واتخاذ القرارات�	
مفهوم صناعة القرار.�	
تصنيف أنواع القرارات اإلدارية.�	
مراحل صناعة القرارات.�	
أهم العوامل المؤثرة في عملية صناعة القرار�	
تحديد النتائج المترتبة على كل قرار على حدي�	
معوقات اتخاذ القرار السليم�	
كيفية تجنب المصالح والمشاعر الشخصية أثناء اتخاذ القرار�	
استخدام التفكير النقدي كعامل مساعد في اتخاذ القرارات�	

التوازن االنفعايل للقائد الناجح:

مهارات الفصل بين المواقف�	
مهارات التعاطف�	
السيطرة على المواقف�	

الفاعلية واالجيابية:

خصائص القائد الفعال وطرق اكتساب الفاعلية�	
المرونة والقدرة على التحكم�	
طرق اكتساب الجدارات السلوكية�	

التحفزي والتأثري واإلقناع، أدوات القائد الرئيسية:

التحفيز�	
التأثير�	
اإلقناع�	

التمزي يف التواصل وإدارة اآلخرين:

مداخل  التواصل وإدارة اآلخرين وقيادتهم�	
إدارة الذات وفن قيادة اآلخرين�	
مهارات التعامل واالتصال والتأثير في اآلخرين�	
مهارة لغة الجسد ودورها في التأثير على األخرين�	
البرمجة اللغوية العصبية وإدارة اآلخرين�	
إستراتيجيات التحفيز الفعالة�	
معايير الجودة والتميز في االتصال والتواصل مع اآلخرين  �	

التمزي يف صنع القرارات التنفيذية:

خصائص نظم دعم القرار وقدراتها�	
مراحل تصميم سايمون التخاذ القرار�	
مراحل تصميم DSS التخاذ القرار�	
دور أسلوب DSS في صنع القرارات اإلدارية�	
	�GDSS نظم مراحل دعم القرار الجماعي
مقومات بيئة نظام دعم القرار حسب معايير الجودة�	
معايير التميز في صناعة القرار التنفيذي�	

االتصال والتواصل القيادي - ورشة عمل:

 تحسين التواصل الخاص بك مع اآلخرين الذين لديهم أنماط مختلفة، وبناء عالقات �	
أكثر هادفة ومثمرة 

 تقييم وشحذ السلوكيات والمهارات اللفظية وغير اللفظية �	
 تطبيق الرسائل المباشرة وغير المباشرة من أجل التواصل المرن لتحقيق األهداف �	

المختلفة 
من �	 واحتياجاتهم  اآلخرين  لفهم  االستجواب  ومهارات  المالحظات  من   االستفادة 

العالقة 



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

)الجدارة القيادية واإلبداع التحليلي والكفاءة في اإلدارة (
تطوير القادة القادرين على التكيف في األوقات العصيبة

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.


