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مقدمة:
 تعد دورة قيادة األداء وصناعة التميز، مثالية للمديرين والقادة الذين يرغبون في تطوير وصقل مهاراتهم القيادية ، وتحقيق النتائج المرجوة في العمل، سيساعدك هذا البرنامج على 
تطوير مصداقيتك كقائد وبناء الثقة في أسلوب القيادة الخاص بك عندما تصبح أكثر انسجاما مع الديناميكيات السلوكية لآلخرين،  نم تصميم برنامج قيادة األداء لتحقيق أقصى قدر 

من المرونة ومهارات صناعة التميز في بيئة العمل. 

أهداف الدورة:
سيتمكن الماشركني يف هناية الدورة من:

	w)التعرف على مفاهيم قيادة األداء )مؤشرات األداء الرئيسية، األداء المهني، إدارة األداء، تقييم األداء
	wقيادة اإلداء بالذكاء الوجداني وتقوية عالقات العمل اإليجابية
	wالتعرف على احدث منهجيات قيادة األداء
	wالقيادة بالتميز وقيادة التميز
	wالجدارة والكفاءة في قيادة األداء اإلبداعي  وصناعة التميز
	wتشخيص مجموعات مهارات الفريق ووضع خطة لبناء التآزر والتعاون
	wتقييم مصداقيتهم وجدارتهم بالثقة كما يراها المرؤوسون وغيرهم في المنظمة 
	wتحديد أهم ميزات القرار الذي بتم اتخاذه ، بناء على اإلعداد والسياق
	wأساليب قيادة الوعي الذاتي
	wاتخاذ القرار الفعال  وإدارة االبداع والتميز االستراتيجي
	wتطوير رؤية وخلق المستقبل من الحاضر: رعاية الرابط بين الرؤية والعمل على أساس يومي
	wإعطاء معنى لتحفيز الطاقة والعمل واالعتماد على القيم المشتركة والحلول الموجهة نحو المستقبل

المنهجية:
تقديمية جماعية ومناقشات جماعية  . تتكون من محاضرات ودراسات حالة ومحاكاة وعروض  التعلم اإلدراكي والمعرفي والتجريبي  تقنيات  تفاعلية مكثفة تستخدم  هذه دورة 
وعرض مقاطع فيديو ذات صلة قيادة األداء والقيادة الواعية ، ونستخدم سيناريوهات إلشراك المتدربين وتمكينهم من ممارسة المواقف أثناء حدوثها في الوقت الفعلي ، مما يمنحهم 

فائدة عملية أخرى.

الفئات المستهدفة:
 هذه الدورة التدريبية مثالية لتزويد القادة والمديرين والمشرفين ورؤساء األقسام والمرشحين لمناصب عليا، بالمعرفة والمهارات الالزمة لتنفيذ والحفاظ على مبادئ التميز في 

األداء في عملهم

أسس القيادة احلديثة ومماراسهتا العملية:

	wمفهوم القيادة
	wعناصر القيادة الحديثة
	wالدراسات األساسية المعاصرة للقيادة
	wأنماط القيادة الحديثة

بناء العقلية القيادية الفعالة:

	wالتعرف على المفاهيم األساسية في القيادة الفعالة

	wالفروقات الجوهرية بين القيادة واإلدارة

	wالصفات الرئيسة للقائد الفعال

	w)القدرات القيادية األربعة للقائد النموذجي )قدرات مدير القرن جاك ولش

	wاألدوار األساسية غير القابلة للتفويض في القيادة

	wDISC تحاليل النمط القيادي نموذج
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قيادة األداء والقيادة الواعية 

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

الراشقة والمرونة للقيادة الفعالة:

	wدور القائد في تحسين المؤسسة وقدرة الموظفين على التكيف
	wاآلثار المترتبة على القيادة الرشيقة
	wأهمية تنبؤ التغيير
	wمؤشرات لقياس وتوقع قوى التغيير
	wالثقة والمشاركة في الصراع البنّاء
	wاستراتيجية المستقبل الذي ال مفر منه

توليد الثقة والعمل:

	wأهمية مشاركة الموظفين
	wالعوامل الرئيسية في سلسلة الخدمة
	wًضرورة أن يكون القائد واثقاً من نفسه ومرنا
	wالتركيز على العمل ووضع األولويات
	wتمكين الفرق لتكون موجهة نحو العمل

األمناط القيادية لفرق العمل عالية األداء:

	wتعريفات فرق العمل
	wمواصفات فريق العمل عالي اآلداء
	wمفاهيم أساسية في قيادة فرق العمل
	wدور القيادة الفاعلة في تحقيق التمكين النفسي لألفراد الفريق
	wالقيادة الفاعلة في حل النزاعات وتفعيل نتائج الفريق
	wالخصائص الخمسة لفريق العمل الناجح من خالل فكر القيادة الفاعلة

قيادة األداء اإلبداعي واإلبتكاري وتنمية العمل اإلداري:

	wتعريف الفعالية اإلدارية
	wإجراءات و مقومات الفعالية اإلدارية في المنظمات العربية
	wمبادئ اإلدارة اإلبداعية واإلبتكارية المتقدمة
	wالمهارات القيادية واإلبداعية الالزمة لتحقيق الفعالية الكاملة
	wالفعالية والدافعية وتحفيز الطاقات البشرية المتكاملة
	wالقيادة والعمل الجماعي لزيادة فعالية األداء المتميز

المماراست اإلدارية والقيادية يف إدارة معايري التمزي:

	wأثر الواقع الجديد والتحديات اإلستراتيجية على اإلدارة

	wالمناخ اإلستراتيجي الجديد وعدم فاعلية التخطيط اإلستراتيجي

	wالتحول من أسلوب إدارة المستقبل إلى منطق صناعة المستقبل

	wاآلليات الحديثة لوضع وصياغة سيناريوهات المستقبل

	wتفعيل آليات التميز اإلستراتيجي من خالل إدارة اإلبداع

	wThe Visionary Leader سمات القائد اإلستراتيجي صاحب الرؤية

معايري اجلودة والتمزي يف إدارة اآلخرين:

	wالتميز والتميز اإلداري

	wالجودة أم التميز أوال؟

	wعالقة الجودة بالتميز

	wإستراتيجيات عملية تطوير وتحسين الجودة

	wالمبادئ األساسية لتحقيق التميز وفقا لمعايير تطبيق الجودة الشاملة

	wالخطوات الرئيسية المتقدمة لتطبيق نظم الهندرة

	wخطوات وضع إستراتيجية كاملة لتحقيق جودة التميز

افضل مماراست اإلبداع  االسرتاتيجي:

	wاإلبداع االستراتيجي كمهارة داعمة لصياغة الخطط

	wكفاءة الخطط الذكية وأساليب تفعيلها

	wللتحليل والتوقع واإلبتكار اإلداري ANPRO التقنيات الحديثة في بناء نموذج

	wالتفكير االستراتيجي المدخل األمثل لالبداع االستراتيجي

	wاإلبداع واالبتكلر االستراتيجي المدخل األمثل لمواجهة التحديات المعاصرة



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:

	w.لتحجز مكانا بشكل مؤقت اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

	w00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

	wيوروماتيك 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

)قيادة األداء وصناعة التميز(
Performance Leadership and Achieving Excellence Certificate 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.


