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القيادة المؤثرة
والرؤية االستراتيجية والتفكير والتخطيط

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

مقدمة:
 ستساعد هذه الدورة الملهمة المشاركين على تطوير خطط عمل لتحسين فعالية قيادتهم وتمكين فريقهم من تحقيق نتائج ممتازة وخلق ثقافة المسؤولة. سيحدد المشاركون رؤيتهم 
القيادية لمساعدتهم على التأثير على أداء مؤسستهم وإنجازها. هذه الدورة التدريبية متميزة، لما تحتويه من المهارات والتدريبات العملية والعلمية التي تؤهل المشارك ليكون قائدا 
متميزا في خلق بيئة عمل إبداعية، وضع أهداف  عالية األداء ، اإلقناع اإليجابي ، حل المشكالت بشكل استباقي ، تطبيق الذكاء  العاطفي في بيئة األعمال، القيادة واالشراف بمرونة ، 
بناء العالقات   وإنشاء استراتيجية للحصول على النتائج ، وقيادة بيئة عمل عالية الطاقة واإلنتاجية  يحقق من خاللها المستهدفات المطلوبة منه ويكون قادرا على بناء فرق عمل  

عالية األداء.

أهداف الدورة:
سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

التعرف على الجدارات للقائد الفعال والكفاءات المرتبطة باألداء الفّعال�	
الصفات والكفاءات التي توجد باستمرار في القادة المتميزين�	
تطبيق الوظائف القيادية األساسية لنجاح الفريق�	
استخدام مهارات التواصل الفعال لتعزيز الثقة والتعاون�	
تطبيق تقنيات التوجيه/ اإلرشاد الفعالة من أجل األداء الفعال�	
التعرف على المفاهيم الحديثة في القيادة بمرونة ، وتحسين العمليات و اإلنتاجية�	
خلق بيئة عمل إبداعية، وضع أهداف  عالية األداء�	
القيادة برؤية وجعل الرؤية حقيقة واقعة�	
اتخاذ القرارات المرنة ووضع توقعات لألداء العالي�	
تحديد نظم الجودة الالزمة والمؤثرة في تحسين وتطوير جودة العمل�	
تطبيق منهجيةDMAIC لتحسين و تطوير العمليات�	
تفهم مصادر القوة القيادية ، والطرق األساسية للتعامل مع مقاومة التغيير�	
إنشاء مكان العمل المحفز والتحفيز من خالل التمكين�	

المنهجية:
تعتمد هذه الدورة على استخدام األنشطة الفردية والجماعية التي تهدف إلى مساعدة المشاركين على تطوير مهارات القيادة واإلشراف. تتميز الدورة باستخدام عدد من دراسات 

الحالة والعروض التقديمية التي يقدمها المشاركون تليها مناقشات عامة. وعرض بعض مقاطع فيديو والقيام بالتمارين العماية  .

الفئات المستهدفة:
 تم تصميم هذه الدورة المكثفة والعملية للقادة والمديرين وصناع القرار المهتمين بالعمليات المحيطة بالقيادة المؤثرة والرؤية االستراتيجية والتفكير والتخطيط.  وأيضا رؤساء األقسام 

و الموظفين الذين يشغلون وظائف إشرافية بكافة المستويات والمرشحين لمناصب عليا.

المحتويات األساسية:

اإلسرتاتيجيات القيادية اإلبداعية:

السمات واإلستراتيجيات اإلدارية واإلشرافية الحديثة وسمات كل منها�	

المفاهيم األساسية لنظم اإلستراتيجيات اإلدارية المعاصرة .. والتي تشمل:�	

إدارة الجودة الشاملة�	

معايرة العمليات�	

إعادة بناء العمليات�	

اإلدارة باألهداف�	

التمكين�	

إدارة المعرفة�	
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القيادة المؤثرة
والرؤية االستراتيجية والتفكير والتخطيط

كفاءات وجدارات القيادة:

المفاهيم األساسية لطبيعة القيادة في منظمات األعمال�	

الوظائف األساسية للقائد�	

دور القادة في متابعة وتقييم األداء�	

األنماط المتقدمة للقيادة الفعالة�	

المهارات اإلدارية لتحقيق اإلتصال الفعال�	

قيادة جماعات العمل وتوجيه وتنمية األفراد�	

مهارات تفويض السلطة ومتطلبات التفويض الفعال�	

القيادة بالرؤية والطاقة االجيابية:

مفهوم القيادة بالرؤية�	

أهمية و أهداف القيادة بالرؤية�	

مفهوم الطاقة اإليجابية�	

ما تتحقق به الطاقة اإليجابية�	

آثار الطاقة اإليجابية�	

الطاقة اإليجابية طريق اإلنسان إلى التميّز والنجاح�	

القائد كمتواصل قعال:

التحفيز عبر التواصل المتبادل�	

االستفادة من قوة الموقف اإليجابي في فريقك�	

إنشاء مناخ تسوده الثقة والتعاون�	

اكتساب عادات المستمع النشط�	

استخدام اللغة الجسدية إلحداث تأثير أكبر:�	

صورتك المرئية�	

صوتك�	

توثيق العالقة مع الفريق�	

كتابة رسائل بريد إلكترونية مهنية ودقيقة�	

تقديم البرنامج التوجيهي واالنضباط اإليجابي�	

اجلدارة التنافسية يف تطوير بيئة العمل:

الميزة التنافسية المستمرة�	

االبداع التكنولوجي كميزة تنافسية�	

اليقظة التكنولوجية واليقظة االستراتيجية التنافسية�	

اإلبداع التنظيمي جدارة تنافسية منهجية�	

مؤشرات قياس القدرة التنافسية�	

معايير انتقاد التنافسية ومؤشراتها�	

بيئة العمل الفعالة وآليات تطوير و متزي العمل اجلماعي:

مهارات المدير الفعال في فرق العمل�	

قيادة المواقف الصعبة بفرق العمل�	

دور المهارات اإلدارية في تحقيق التمكين النفسي لألفراد الفريق�	

اإلدارة الفاعلة في حل النزاعات وتفعيل نتائج الفريق�	

الخصائص الخمسة لفريق العمل الناجح من خالل فكر القيادة الفاعلة�	

دور فرق العمل في تطبيق آليات بيئة العمل الفعالة�	

النماذج اإلدارية احلديثة يف حل المشكالت و إختاذ القرارات:

التفكير اإلبداعي واإلستنباطي في حل المشكالت�	

التفكير الناقد والتفكير اإلستقرائي في حل المشكالت�	

الدور اإلستراتيجي للمعلومات في حل المشكالت�	

النماذج الكمية و فعاليتها في إتخاذ القرارات�	

نموذج TRIZ لتحليل المشكالت و إتخاذ القرارات�	

منهج كبنر و تريجو Tregeo & Kepner في تشخيص المشكالت و إتخاذ �	
القرارات

افضل مماراست ومهارات التمزي القيادي:

المقومات اإلدارية و السلوكية الفاعلة للقائد�	

المهارات الحديثة في التخطيط االداري�	

مهارات االدارة باألهداف والنتائج�	

مهارات بناء وتطوير فرق العمل�	

مهارات فض النزاعات و الصراعات و التفاوض الفعال�	

مهارة إدارة الوقت و ترتيب األولويات�	

مهارات التواصل و التأثير و اإلقناع�	

مهارات التوجيه و الرقابة الفعالة�	

الرؤية االسرتاتيجية: 

 صياغة نهجك للتنفيذ �	

 إعداد مؤشرات األداء الرئيسية �	

 تحديد األهداف على مستوى الشركة �	

 تحديد خارطة طريق للتغيير �	

 تحديد األهداف والتوقعات وتوصيلها �	

ورشة العمل : إطار الكفاءات القيادية واالطالع ودراسة أفضل مناذج 
الكفاءات القيادية العالمية

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

)القيادة المؤثرة والرؤية االستراتيجية والتفكير والتخطيط(

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.


