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 برنامج اإلدارة المتقدمة :
االستعداد ألعلى مستوى من القيادة 

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

مقدمة:
تمثل اإلدارة أساس العمل المؤسساتي الناجح، وتعمل تقلبات بيئة االعمال والتحول الرقمي واالبتكار على تغيير الطريقة التي تتنافس بها المؤسسات والشركات في كل صناعة - 

وزيادة الطلب على قادة األعمال الذين هم صناع التغيير العالمي. سواء كنت تتطلع إلى االنتقال إلى المستوى التنفيذي أو كنت على وشك تولي مسؤوليات قيادية ، فقد تم تصميم 

برنامج اإلدارة المتقدمة إلحداث تغيير واسع النطاق يمكن المديرين  والقادة من إنشاء وتجديد الميزة التنافسية لمؤسساتهم.  لتحقيق واستدامة التميز. تهدف هذه الدورة المكثفة 

الى تعزيز مهارات وجدارات وكقاءات المشاركين لتطبيق عمليات اإلدارة باألهداف والنتائج بكفاءة وفعالية واستخدام أدوات وأساليب قياس األداء في قياس مخرجات األهداف.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

تفهم األبعاد الفكرية لإلدارة المبتكرة 	

التدريب والتوجيه للوصول الى التميز في األداء 	

إنشاء البيئة الصحيحة التي ترعى وتعزز اإلبداع واالبتكار لدى اآلخرين 	

استخدام تقنيات وأدوات مختلفة لتوليد أفكار إبداعية ومبتكرة 	

تطبيق عمليات اإلدارة باألهداف والنتائج بكفاءة وفعالية 	

استخدام أدوات وأساليب قياس األداء في قياس مخرجات األهداف 	

التعرف على األساليب الحديثة في االلهام والتحفيز و التأثير الفعال 	

ممارسات القائد الملهم من خالل مهارات التأثير و التحفيز 	

تحفيز األشخاص لتحقيق النتائج المستهدفة 	

المنهجية:
 برنامج اإلدارة المتقدمة هو تجربة تعليمية منظمة للغاية، مع مدرب تنفيذي محترف في، سوف تغوص بعمق في التحديات المعقدة لإلدارة متعددة التخصصات والقيادة العالمية.  تم 

تصميم دورة اإلدارة المتقدمة هذه إلثارة التأمل الذاتي واالبتكار والتعاون، وتتميز بدراسات حاالت عالمية جديدة، والتدريب الفردي المهني. سوف تقوم ببناء المهارات التنفيذية 

والمنظور العالمي للحفاظ على كل من ميزة المؤسسات والشركات والتنافسية.

الفئات المستهدفة:
صمم هذا البرنامج للمديرين والقادة وكبار المسؤولين  ورؤساء األقسام   وكل من يسعى لتحقيق افضل النتائج والتميز في بيئة االعمال.



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

 برنامج اإلدارة المتقدمة :
االستعداد ألعلى مستوى من القيادة 

المحتويات األساسية:

ااسسيات اإلدارة:

المفاهيم اإلدارية المتقدمة  	

خصائص ومميزات اإلدارة باألهداف والنتائج 	

عوامل النجاح الحاسمة لتنفيذ اإلدارة المبتكرة 	

اإلدارة المتميزة وعالقتها بالواقع )الحقائق ذات الصلة ( 	

فهم العواطف 	

البيئة الصحيحة لإلبداع واالبتكار:

إنشاء البيئة الصحيحة 	

الخوف كمثبط لإلبداع 	

االستفادة من األخطاء والفشل 	

أهمية فهم الموظفين 	

تحسين مهارات اإلبداع واالبتكار لدى الموظفين 	

مستوى نضج الموظفين 	

تعديل و تكييف منهجيتك 	

أدوات اإلبداع واالبتكار:

تيسير جلسات العصف الذهني 	

مصفوفة مراجعة العملية 	

التفكير الجانبي 	

تقنيات التحفيز العشوائي 	

أساليب التفكير األربعة 	

عرض أفكارك اجلديدة وكسب الدعم الالزم لها:

تقييم وتنقيح األفكار المبتكرة 	

تحليل المخاطر والتكلفة/ الربح 	

توقع االعتراضات 	

التأثير على صناع القرار من خالل إنشاء عرض تقديمي لألعمال 	

اإلدارة باألهداف والنتاجئ وماشركة الموظفني:

اإلدارة باألهداف والنتائج واإلدارة بالمشاركة 	

تمكين وتحفيز الكوادر الوظيفية 	

التدريب واإلرشاد لتحقيق افضل النتائج 	

حتفزي وإرشاك الموظفني حنو حتقيق نتاجئ استثنائية:

تطبيق نماذج التميز  في التحفيز للحصول على أفضل النتائج 	
عوامل التحفيز وليس الرضى 	
إشراك الموظفين وتعزيز اإلنتاجية 	
تعريف المشاركة 	
التكلفة المؤسسية لتدني مستوى المشاركة 	
ثقافة المشاركة 	
مبادرات تعزيز التحفيز والمشاركة 	
العائد االستثماري لمشاركة الموظفين 	

إدارة النتاجئ الفردية عرب اإلدارة الفعالة لألداء:

إدارة األداء مقابل تقييم األداء 	
نشر األهداف 	
وضع األهداف الفردية 	
رصد األداء وتقديم التعليقات البنّاءة 	
إجراء تقييمات األداء بفعالية وأريحية 	

الذكاء العاطفي : كفاءات وأاسليب:

لمحة عامة عن الذكاء العاطفي 	
تعريف الذكاء العاطفي 	
"ُمحصل الذكاء" مقابل "ُمحصل العاطفة" 	
مجموعات الكفاءات األربع 	
اإلدارة بالذكاء العاطفي التي تحقق النتائج: مقالة جولمان حول األسلوب والنتائج  	

النهائية

االتصال اإلجيايب واجلازم:

أن تقول "نعم" وأنت تعلم أنك يجب أن تقول "ال" 	
التعبير عن آرائك بأسلوب مباشر وفعال 	
المشاركة في االجتماعات وكسب تعاون اآلخرين 	
استخدام اللغة اإليجابية الفعالة 	

االتصال المقنع والمؤثر:

التعبير عن آرائك ، وأفكارك ، وطلباتك بثقة 	
االتصال المقنع – كسب موافقة اآلخرين 	
التأكد من أن اتصالك واضح ، ومحدد ، وسهل الفهم 	
فهم واكتساب مهارة إنصات أكثر حيوية وفعالية 	

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



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

) برنامج اإلدارة المتقدمة : االستعداد ألعلى مستوى من القيادة (

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.


