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القيادة بثقة وبمسؤولية واستراتيجية

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

مقدمة:

أهم عوامل نجاح  أحد  والقيادة بمسؤولية واستراتيجية، القيادة تمثل  الفرق  القيادة وقيادة  البرامج التنفيذي حول تطوير  التالي من خالل هذا  المستوى  إلى  القيادي  بدورك  ارتق 

المؤسسات والشركات ومنظمات األعمال في تحقيق األهداف واالستمرار في سوق المنافسة سواء كانت على المستوى المحلي أو على المستوى العالمي غير أن القيادة في حاجة 

إلى مديرين على مستوى عال من القدرات التي تمكنهم من مواجهة التحديات.

تقدم هذه الدورة التفاعلية نتائج ملموسة من خالل مساعدتك في بناء المصداقية والثقة في أسلوب القيادة  والتواصل لديك والتأثير في بيئة العمل الخاصة بك لتحقيق نتائج إيجابية. 

وأيضاً سيكتسب المشاركون في هذه الدورة التدريبية زيادة ملحوظة في الثقة بالنفس، وسيتمكنون من التواصل بثقة في جميع مواقف العمل، وإدارة اجتماعات أكثر فعالية. كما 

سيتمكنون من إيصال أفكارهم بسهولة أكبر، والتأثير على األشخاص على جميع المستويات، ويصبحون أكثر ديناميكية.

اهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

 تعلم الجوانب الرئيسية للسياق التنظيمي التي تقود استراتيجية االبتكار وتنفيذها�	

 اكتشف األدوات والعمليات المعاصرة لتحديد األفكار الجديدة لخلق القيمة وتقييم الفرص وتطوير األفكار واختبارها�	

 استكشف ما يعنيه التصميم واالبتكار المتمحوران حول  الممارسة العملية�	

 تعلم كيف تشكل القيادة والثقافة التنظيمية قدرة المنظمات على االبتكار وريادة األعمال�	

 تطبيق أدوات لجمع الرؤى القائمة على البيانات حول القدرات المبتكرة في المؤسسات�	

 تحليل أي سياق تنظيمي لقدراته االبتكارية )االستراتيجية والعمليات والثقافة( واالستعداد لتقديم توصيات قائمة على األدلة�	

المنهجية:

البرنامج تفاعلي للغاية مع مزيج من المحاضرات المصغرة لنقل المفاهيم األساسية ؛  المناقشة وجلسات الممارسة الميسرة مع العمل الجماعي وردود الفعل الشخصية ؛  والتدريب 

المستمر مع مراجعات التعلم.  سيتم تشجيع المشاركين على المشاركة بنشاط في ربط استراتيجيات القيادة الفعالة باالحتياجات الخاصة لمكان عملهم.  سوف يتحدى ويلهمهم إلى 

المستوى التالي من القيادة.

 الفئات المستهدفة :

 المدراء  والمشرفون ورؤساء األقسام  والقادة الجدد والمسؤولون والمرشحين لمناصب عليا. وجميع القادة الذين يرغبون في تعزيز فاعلية قيادتهم لخلق مكان عمل منتج وفعالية 

تنظيمية.  سيساعد هذا البرنامج المشاركين على تعزيز مهاراتهم القيادية الحالية باإلضافة إلى زيادة قدراتهم القيادية في قيادة وبناء قدرات القوى العاملة لديهم.

المحتويات األساسية:



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

القيادة بثقة وبمسؤولية واستراتيجية

المحتويات األساسية:

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

خلق صورة واثقة وذات مصداقية :
 من أين تأتي الثقة بالنفس  �	
منطقة الراحة وتأثيرها على نجاح األعمال �	
القضاء على الخوف من التحدث في األماكن العامة �	
إدراك الذات وأثره على الثقة �	
كيف يمكن أن تساعدك الثقة على رفع مستوى القيادة�	
لغة الجسد وأثرها على المصداقية�	

خلق تأثري الرؤية: 
 القائد كصاحب رؤية �	
قوة الرؤية اإلبداعية �	
تأثير القائد على الثقافة �	
كيف يسهل القائد الطريق إلى الثقافة �	
تطبيق نهج التواصل القيادي �	
نماذج من أفضل الشركات ذات الرؤية الثاقبة �	

 تطوير قوة القيادة الداخلية: 
 دليل لمعرفة نقاط قوتك القيادية �	
كيف يستخدم القادة ذكائهم العاطفي �	
فهم قاعدة القادة للسلطة �	
فهم ديناميكيتك الروحية الداخلية �	
تأثير القادة على الناس �	
إدارة جسمك وعقلك بفعالية �	

التواصل الواثق مع المجموعات :
 كيفية إدارة االجتماعات بكفاءة وفعالية �	
كيفية التحضير لعرض تقديمي لألعمال وتنظيمه �	
كيفية  تقديم عرض تقديمي لألعمال �	
التعامل مع أسئلة كبار القادة  �	
كيف تبيع نفسك ومؤسستك وأفكارك  �	
بناء عالقة في العروض التقديمية لألعمال �	

التواصل احلازم والتأثريي للحصول عىل النتاجئ :
 قوة استخدام القصص لتوصيل الرسائل�	
استخدام التشبيهات بفعالية �	
استخدام األدلة لكسب الناس إلى طريقة تفكيرك �	
زيادة قوتك الشخصية وجاذبيتك�	
استخدام أدوات ومهارات التواصل المتقدمة إليصال أنواع مختلفة من الرسائل�	
اكتشاف مختلف أنواع اإلنصات الفعال�	
تطبيق برامج العقلية العليا لتحسين فهم اآلخرين�	
فهم واستخدام قوة لغة الجسد�	
مهارات الجزم واستخدامها في مختلف المواقف�	
أسرار تأثير التواصل الفعال�	

المهارات المتمزية يف الذكاء العاطفي:

التعامل مع الذات:�	
قياس الذات الداخلية، والتواصل مع مشاعر الفرد الداخلية�	
التعامل مع اآلخرين:�	

التعامل مع الذات الخارجية ، والمهارات والعالقات االجتماعية مع اآلخرين�	
القدرة على التكيف:�	

المشكالت �	 مع  بكفاءة  التعامل  طريق  عن  البيئية  المتطلبات  مع  التكيف 
في المواقف المختلفة

إدارة ضغوط العمل:�	
تحمل الضغوط، والتحكم في ردود األفعال�	

الذكاء العاطفي والقيادة:

دور الذكاء العاطفي في القيادة�	
التحكم �	 على  القدرة  وزيادة  الوعي  تحسين  على  مبنى  القرارات  اتخاذ  تحسين 

بالعاطفة
الردود المزاجية السلبية�	
تعلم كيفية نقل الطاقة والتشجيع لتحفيز من حولك!�	
التعاون، �	 التفاوض،  االعتبار مهارات  في  الوضع  والمهارات مع  القدرات  زيادة 

بناء العالقات والنفوذ
التغلب على الخوف من ابداء رأى صريح�	
فهم كيف تقوم عواطفك بالتأثير على افعالك�	
تعلم كيفية العمل مع األشخاص الصعبة�	
تعلم كيفية التعامل مع الضغط والتوتر بشكل فعال�	
تطوير ثقافة التعاون لبناء بيئة عمل ذكية�	

مهارة التكيف:

أهمية تعلم مهارة التكيف�	
الربط بين امتالك مهارة التكيف بمختلف المهارات األساسية�	
التعرف على العوائق التي تحول دون امتالك مهارة التكيف�	
الربط بين طريقة التفكير والتكيف مع التغيرات�	
تقنيات بناء مهارة المرونة�	
تقنيات تحسين مهارة التكيف والفدرة على التكيف�	



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

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.

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

)القيادة بثقة وبمسؤولية واستراتيجية(
ممارسات القيادة الفعالة والسلوكيات التكيفية   في المواقف المتغيرة ومهارات القائد المرن

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................


