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االستراتيجية  التنظيمية  القيادة  في   شهادة 

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

مقدمة:

القيادة التنظيمية او المؤسسية، ضرورية لرضا الموظفين ونجاح المنظمات، وهو منهج للقيادة الملهمة، تستخدمه المؤسسات في تمكين قوتها العاملة ، ويجمع هذا النوع من القيادة 

بين عدة أدوات وممارسات من أجل زيادة مشاركة الموظفين وإنتاجيتهم. لقد تم تصميم   شهادة القيادة التنظيمية، لتعزيز الفطنة القيادية لمحترفي األعمال في المؤسسات. سواء كان 

لديك خلفية واسعة في مجال األعمال أو ال تزال تتعلم األساسيات، فإن هذه الشهادة سوف تساعدك على زيادة فهمك للمفاهيم واألدوات الالزمة لإلدارة  وللقيادة الفعالة. 

هذه الدورة ستلقي الضوء على أهم األدوات والتقنيات التي تجعل من المدير قائداً ملهماً  ومديرا مميزاً ، يستطيع بما يمتلك من القيم والمعارف أن يؤثر إيجابا على مؤسسته وفريق 

العمل وعلى احدث ممارسات ومنهجيات القيادة المؤسسية، وعناصر القيادة التنظيمية وكيفية اختيار أسلوب القيادة لبناء وتميز بيئة العمل،  اإلبداع وعقلية ريادة األعمال  ،  اإلدارة 

في بيئة ديناميكية،   قيادة وإدارة االبتكار، والتعاون والتفاوض وإدارة النزاعات وتعزيز مشاركة الموظفين . وأيضا تعلم كيفية تعيين االتجاه االستراتيجي والتواصل، والتأثير من 

خالل الكاريزما، وتوليد المواءمة التنظيمية، ودفع االبتكار، والتغيير الجذري. 

اهداف الدورة:

سيتعلمالماشركنياالسرتاتيجياتوالمهاراتالمتعلقةمباييل:

	wالسمات الرئيسية للقادة الناجحين 

	wتطوير صوت قيادي أصيل 

	wتخطيط وتنفيذ اجتماعات ناجحة ومثمرة 

	wإدارة النزاعات وحلها 

	wاإلدارة الملهمة واإلبداعية

	wبناء وإدارة فرق متنوعة وشاملة 

	wالتخطيط االستراتيجي وتحديد األهداف 

	wالذكاء العاطفي 

	wاألخالق والقيادة األخالقية 

	wالرسالة التنظيمية والرؤية وثقافة االبتكار واإلبداع 

	wالتطوير الفردي واستراتيجيات تقديم التغذية الراجعة 

	wالتواصل المؤسسي وكيفية التغلب على العوائق المحتملة

	wتحليل أنماط القيادة واإلدارة من ناحية إدارة الفرق والنزاعات وصنع القرار

	wتطبيق المهارات القيادية المختلفة استناداً إلى الوضع

المنهجية:

القيادة حيث يتعلق األمر بالتحفيز والتمكين والثقافة وإدارة  التفاعلية مثل مناقشات الطاولة المستديرة وقضايا األعمال المختلفة حول دور  تستخدم الدورة مزيجاً من األساليب 

النزاعات ومواضيع كثيرة أخرى. كما تدعم هذه الدورة مقاطع فيديو لمتحدثين بارزين وتقييمات فردية في القيادة والكفاءات 

الفئات المستهدفة:

تم تصميم هذه الدورة لقادة األعمال الحاليين الذين يحرصون على تحسين مهاراتهم القيادية مثل القادة ورؤساء األقسام وكبار المدراء وقادة الفرق.
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االستراتيجية  التنظيمية  القيادة  في   شهادة 

محتويات األساسية:

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

القيادةوالسلوكالمؤسيس:

	wفهم  القيادة
	wفهم السلوك المؤسسي
	wاالتجاهات والتغيرات

فهمالموظفني:الفروقالفرديةواإلدراك:

	wالمنظور التفاعلي: الدور الذي يصلح
	wالفروق الفردية: القيم والشخصيات
	wقوة اإلدراك
	w:المواقف والسلوكيات
	wالمواقف في العمل
	wسلوكيات العمل
	wدور األخالقيات والثقافات

التحفزيالقياديوالمؤسيس:

	wالنظريات القائمة على الحاجة
	wالنظريات القائمة على عملية اإلجراءات
	w:القيادة نحو بيئة عمل محفزة
	wالتحفيز من خالل تصميم الوظائف
	wالتحفيز من خالل تحديد األهداف
	wالتحفيز من خالل تقييمات األداء
	wالتحفيز من خالل حوافز األداء
	wدور األخالقيات والثقافات

القيادةوالتواصلالمؤسيس:

	wفهم التواصل
	wحواجز التواصل
	wأنواع التواصل والقنوات
	wدور األخالقيات والثقافات في التواصل المؤسسي

القيادةواإلدارة:

	wإدارة المجموعات والفرق

	wإدارة النزاعات

	wإدارة المفاوضات

	wصنع القرارات

	wدور األخالقيات والثقافات في إدارة األفراد

قيادةاألشخاصداخلالمؤسسة:

	wالنهج السلوكي للقيادة

	wدور السياق

	wمنهجيات معاصرة في القيادة

	wالسلطة والسياسة

	wدور األخالقيات والثقافات في قيادة اآلخرين

القيادةوالثقافةالمؤسسية:

	wفهم الهيكل المؤسسي

	wالهيكل والتغيير المؤسسي

	wفهم الثقافة

	wخصائص الثقافة المؤسسية

	wإنشاء والحفاظ على الثقافة المؤسسية

	wوضع ثقافة التغيير

	wدور األخالقيات والثقافات في تشكيل القيم المؤسسية



إدارةالتدريبوالتطوير
يوروماتيكللتدريبواإلستشاراتاإلدارية

ص.ب:74693دبيـاإلماراتالعربيةالمتحدة
تليفون:4571800  4  00971-فاكس:4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail:booking@euromatech.ae

يرجىإرسالاالستمارةعلىالعنوانالتالي:
U.K.Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالكثالثةطرقسهلةللتسجيل:

	w.لتحجزمكانابشكلمؤقت اتصلبإدارةالتدريبعلىالرقم4571800  4  00971

	w00971  4  4571801إدارةالتدريب:  أرسلقسيمةالتسجيلبعدملئهاعلىالفاكسالتالي:

	wيوروماتيكللتدريبواإلستشاراتاإلدارية،ص.ب:74693دبي،اإلماراتالعربيةالمتحدة أكملقسيمةالحجزوأعدهامرفقةبشيكإلىالعنوانالتالي:

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

) شهادة في القيادة التنظيمية االستراتيجية (
 اكتساب المهارات والمعرفة للتكيف واالزدهار والنجاح  وتوجيه المنظمات فعالية

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.


