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Dynamic Leadership القيادة الديناميكية 

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

مقدمة:

 ستساعدك دورة القيادة الديناميكية المعتمدة لمدة 5 أيام على تطوير حياتك المهنية الفعالة للقائد والمدير. سيساعدك هذا التدريب على تعلم كيفية إدارة فرقك وتحفيزها بفعالية وكفاءة. 

باإلضافة إلى ذلك ، سوف تستكشف أفضل الممارسات اإلدارية ، وإنشاء تقنيات تحفيزية للفرق الديناميكية عالية األداء ، وتطوير مهاراتك القيادية ، وتصبح محاورا فعاال.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

	wالكفاءة والقدرة اإلبداعية على إنشاء فرق عالية األداء

	wان يصبحوا قادة ملهمين لتحقيق النتائج

	wتحديد المهارات الرئيسية المرتبطة بالذكاء العاطفي

	wتحديد دور القائد كمفوض وعامل تغيير

	wتطوير المهارات إلدارة وإلهام الفرق الفعالة وعالية األداء

	w اتقان ممارسات القادة الفعالين

	wمعرفة كيف يقود القادة التغيير ويحسنون االتصاالت

	w  تحسين االتصاالت الداخلية داخل الفريق

	wلتشجيع ثقافة الفريق التي تقلل من حاالت الصراع وتشجع التعاون وتزيد من تحفيز أعضاء الفريق

المنهجية:

تتميز هذه الدورة باستخدام األنشطة الجماعية وتمارين التقييم الذاتي، وتستخدم أيضا دراسات الحالة والمحاكاة، تليها مناقشات جماعية.

الفئات المستهدفة:

 تم تصميم دورة القيادة الديناميكية العملية والمحفزة للغاية المدراء والقادة والمشرفين والذين يرغبون في النجاح وأن يكونوا أكثر فعالية في دورهم القيادي.
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المحتويات األساسية:

Dynamic Leadership القيادة الديناميكية 

ان تكون قائدا ديناميكيا: 

	w فهم أهمية وتأثير القيادة 
	w إنشاء شبكة من جهات االتصال ، واألشخاص الذين يمكنهم العمل كمشاركات 

استماع داخليا وخارجيا 
	w النظر إلى المشاكل التنظيمية من منظور مختلف 
	w  تسخير المعرفة، والقدرة على جعل األشياء تحدث 
	w تحويل القرارات إلى واقع وتحمل المسؤولية عن القرارات 

إدارة وحتفزي الفرق الفعالة: 

	w تقنيات لتطوير أداء الفريق 
	w تطوير المهارات والقدرات األساسية داخل فريقك 
	w دور القيادة في فريقك 
	w تقنيات تحفيز أعضاء فريقك وزيادة األداء إلى أقصى حد 

االتصاالت الداخلية: 

	w  تعزيز االتصاالت الداخلية والمشاركة 
	w  استكشاف مناهج وأنظمة مختلفة لالتصاالت الداخلية 
	w  تحسين مهارات االستماع لديك ومعالجة مشاكل األداء بفعالية 
	w  وضع أهداف واضحة من خالل رسائل واضحة ومتسقة 
	w  بناء فريق إيجابي وعالقات عمل متماسكة 

إدارة الرصاع والتعاون: 

	w فهم مصادر الصراع 
	w تحديد االستجابات الفردية للصراع 
	w تنفيذ تقنيات وقائية لحل النزاعات 
	wاستخدام األساليب المؤثرة لتعزيز التعاون 

القائد الذكي عاطفيًا:

	wنظرة عامة حول الذكاء العاطفي
	wالذكاء الكامن والذكاء التواصلي
	wالحاصل العاطفي مقابل حاصل الذكاء
	wإطار كفاءة الذكاء العاطفي
	wمهارات الذكاء العاطفي الثمانية عشر
	wمناقشة أمثلة واقعية

القيادة والتفويض والتمكني:

	wالتفويض: التعريف واألهداف والقواعد

	wمستويات التفويض

	wما سبب عدم شيوع التفويض

	wإرشادات حول التفويض

	wأساليب اتخاذ القرار في دول الخليج

	wالتمكين: التعريف

	wالطرق العشرة لتمكين الموظفين

	wهل مؤسستك مستعدة للتمكين؟

القائد كمحفز للتغيري:

	wطبيعة التغيير

	wللتغيير المكونة من ثمانية خطوات )Kotter( آلية

	wالتعامل مع مقاومة التغيير

مهارات العرض التقدميي والعالمات التجارية الشخصية: 

	w:تقديم المهارات

	w تعزيز تقنيات لغة الجسد 

	w استخدام صوتك بفعالية مع درجة الصوت والنغمة 

	w التفاعل وبناء عالقة مع جمهورك 

	w بناء ثقتك بنفسك وتحسين مهارات رواية القصص 

	w إنشاء هيكل وتوقيت للعرض التقديمي 

	w توقع ومعالجة األسئلة الصعبة 

	w خلق نهاية مؤثرة ال تنسى 

	w: العالمة التجارية الشخصية

	w تطوير أسلوبك الشخصي وهوية عالمتك التجارية 

	w خلق انطباع إيجابي وتأثير وإدارة السمعة 

	w االستفادة من قوة إدارة االنطباع والتأثير لعالمتك التجارية الشخصية 

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:

	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

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

)Dynamic Leadership القيادة الديناميكية (

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

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

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

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

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


