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مقدمة:

 قد يبدو الصعود من المستويات الدنيا لإلدارة إلى اإلدارة العليا أمرا شاقا. ويتعين على كبار المديرين  أن يتعاملوا أحيانا مع قضايا استراتيجية ذات صورة كبيرة، وأحيانا مع 

المزيد من القضايا التشغيلية. وهذا يتطلب عقلية ومهارات مختلفة. في هذه الدورة، سننظر في ما تعنيه اإلدارة العليا في المنظمات المختلفة، وكيف يتعين على كبار المديرين 

تغيير تركيزهم والتكيف مع بيئتهم، وما هي المهارات الالزمة لتحقيق النجاح. يدمج برنامج القيادة اإلدارية العليا المفاهيم اإلدارية الرئيسية وأفضل الممارسات لتطوير التفكير 

االستراتيجي ومهارات القيادة باإلضافة إلى رؤية متكاملة لمشهد األعمال في العالقات مع ديناميكيات االعمال . وهو يوفر تجربة تعليمية تحويلية تعد كبار المسؤولين التنفيذيين 

لتحمل المسؤوليات على أعلى مستوى أثناء قيادتهم لشركاتهم ومؤسساتهم لتحقيق ميزة تنافسية مستدامة.  

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

نطوير منظور عالمي مستنير للغاية من شأنه أن يساعد مءسساتهم على اغتنام الفرص الجديدة والمنافسة بنجاح في المستقبل 	

 تحويل أحدث النظريات وأفضل الممارسات في مجال القيادة اإلدارية العليا 	

 القيادة بهدف وحضور أكبر لتحقيق األهداف االستراتيجية بشكل أفضل وإلهام اآلخرين 	

 إتقان مهارات القيادة الرئيسية بما في ذلك التفاوض وتسخير قوة الذكاء العاطفي 	

تعزيز القدرة على توليد بدائل استراتيجية وتنفيذ التغيير 	

 اكتساب تركيز عملي المنحى على قيادة األشخاص وخلق القيمة 	

 اكتساب منظور متغير يحسن الحكم ويؤدي إلى اتخاذ قرارات افضل 	

تعزيز التفكير االستراتيجي والقدرة على التحليل واالتصال ومهارات االستماع 	

اتقان اإلدارة العالمية واستراتيجيات األعمال الناجحة 	

استخدام األساليب المنطقية واإلبداعية في حل المشكالت 	

تقليل تكلفة التحوالت التنظيمية ودوران الموظفين للسماح بعملية تخطيط نجاح أكثر قوة 	

المنهجية:

تستخدم هذه الدورة سيناريوهات األعمال ودراسات الحالة لنقل المعرفة والمهارات الضرورية المتعلقة باإلدارة الذكية واالبداعية وأنشطتها األساسية. وتستخدم أيضاً التقييمات 

لمساعدة المشاركين على اكتشاف أساليب اإلدارة الرائدة والذكية .

الفئات المستهدفة:

 تم تصميم هذا البرنامج التنفيذي لكبار المسؤولين التنفيذيين والقادة  والمرشحين لمناصب عليا  لمساعدتك على أن تصبح قائدا أكثر فعالية وتأثيرا. 
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المحتويات األساسية:

اإلدارة:

تعريف المنظمة / المؤسسة 	

ريف اإلدارة وتعريف المدير المحترف 	

المدراء المحترفون وأخالقيات العمل 	

أكثر العوامل تأثيرا على أداء اإلدارة 	

األمناط والكفاءات القيادية:

تعريف الكفاءات القيادية 	

المهارات األساسية للمدراء المحترفين 	

مراجعة أساليب القيادة المختلفة 	

العوامل التي تؤثر على أسلوب القيادة 	

أسباب فشل المدراء 	

المدراء المحرتفون والتوجيه الفعال:

التوجيه الفعال 	

التوجيه ونظرية جبل الجليد حول الكفاءات 	

مساهمة التدريب في تطوير بيئة العمل 	

المهارات المؤثرة في التوجيه 	

اإلدارة والتحفزي:

تعريف التحفيز 	

نظريات التحفيز التي يجب أن يعرفها المدراء المحترفون 	

القيادة نحو بيئة عمل تحفيزية 	

كيفية تحفيز قوة عاملة متعددة الثقافات 	

مهارات معاجلة التحديات:

أبرز التحديات تواجه المدراء المحترفين 	

اتباع األسلوب المنطقي في إدارة التحديات وإيجاد الحلول 	

أساسيات العمل التي يجب أن يطبقها كل مدير 	

االبداع والذكاء يف حل المشكالت واختاذ القرار:

مبادئ حل المشكالت 	
حل مشكالت الفريق 	
التمييز بين األعراض واألسباب 	
أدوات وتقنيات حل المشكالت 	
العصف الذهني الجماعي الفعال 	
المدير كصانع قرار 	
استخدام مصفوفة األولويات 	

حل اخلالفات:

مصادر الخالف 	
الخالفات البناءة والخالفات الهدامة 	
الخالف وأداء الفريق 	
حل وإدارة الخالفات 	
أساليب إدارة الخالفات 	

إدارة التغيري:

تعريف التغيير المؤسسي 	
ديناميكية التغيير 	
قضايا معاصرة حول إدارة التغيير 	
التخطيط للتغيير 	
الهياكل االنتقالية 	
عوامل نجاح التغيير 	
التغلب على مقاومة التغيير 	
إيصال االستراتيجية خالل التغيير 	
تغيير السلوكيات بتغيير العقليات 	

إدارة الوقت واالجتماعات:

مبادئ إدارة الوقت 	
تحديد ووضع األهداف 	
أدوات إدارة الوقت 	
وضع أولويات المهام 	
مصفوفة إدارة الوقت 	
تحسين مهارات إدارة االجتماعات 	



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 القيادة اإلدارية العليا (
Senior Management Leadership Program

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.


