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

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام

® This programme is registered under EuroMaTech and is copyright© protected. Any usage or 

reproduction of the contents in any medium or format will result in we pursuing legal action against 

the user.

التميز في قيادة الموظفين والعمليات
استراتيجيات الفيادة عالية التأثير وإدارة األشخاص والمنظمات



التميز في قيادة الموظفين والعمليات

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

مفدمة:
 اإلدارة الفعالة لألشخاص والقيادة ذات النوعية المتميزة هي المتغيرات الرئيسية في 

وظائف اإلنتاجية والربحية واالستدامة والقدرة التنافسية. وقد جعل هذا المؤسسات 

هذه  تصميم  تم  الفريق.  وقيادة  األفراد  إدارة  صفات  لتعزيز  مدروسة  تدابير  تتخذ 

الدورة لتزويد المشاركين بالمهارات الالزمة لإلدارة الفعالة لألفراد وقيادة الفريق، 

 تطبيق مبادئ اإلدارة والقيادة الجيدة إلدارة وتحفيز وقيادة فرقهم لتحقيق األهداف.  

اهداف الدورة:
يفهنايةالدورة،سيتمكنالماشركونمن:

 معرفة االختالفات بين اإلدارة والقيادة. �	
تحديد كيفية لعب األدوار المزدوجة للمديرين والقادة. �	
مهارات إدارة األفراد وإدارة التغيير.�	
بناء الفريق وإدارته وتعزيز األداء الفردي والجماعي. �	
مهارات قيادة الفريق وتطوير مهارات االتصال. �	
تقنيات اإلدارة الذاتية والفعالية الشخصية. �	
إدارة الوقت والتفويض والتحفيز الفعال. �	
حل المشكالت بشكل فعال وتقنيات حل النزاعات.�	

الفئات المستهدفة:
 الموظفون من المستوى األول والمتوسط والمديرون وقادة الفرق والمشرفون.

الشخصيةالقياديةوقوةالكاريزما:

تعريفات الشخصية�	
أنماط الشخصيات.�	
البناء الوظيفي للشخصية�	
العوامل المؤثرة في الشخصية�	
السمات الشخصية اإليجابية�	
	�MBTI إختبار تحليل الشخصية
مهارات القيادة الكاريزمية الشخصية�	

قوةاإلدارةالذاتيةيفمتزياألفراد:

قوة اإلدارة الذاتية في التواصل الفعال�	
قوة اإلدارة الذاتية في التأثير و اإلقناع.�	
قوة اإلدارة الذاتية في التعامل مع الشخصيات الصعبة�	
قوة اإلدارة الذاتية في مهارات التفاوض الناجح الفعال�	
قوة اإلدارة الذاتية في إدارة الصراعات و فض النزاعات�	
قوة اإلدارة الذاتية في حل المشكالت و إتخاذ القرارات�	
قوة اإلدارة الذاتية في قيادة اآلخرين�	

مهاراتالقيادةالمتقدمةوالشخصيةاإلداريةالفعالة:

الفرق بين اإلدارة والقيادة واإلختالفات الجوهرية بين القائد والمدير�	
التركيز على المستقبل الذي يميز القادة عن غيرهم والقدرة على اإلبداع �	

وصياغة المستقبل.
وضع أهداف فعالة وقابلة للتنفيذ وتحقيق نتائج إبداعية�	
التميز في اتخاذ القرارات و القدرة على التأثير و اإلقناع الفعال.�	
القدرة على التفكير الواقعي الذي يقوم على أساس من المعرفة العملية التي �	

تتقصي الحقائق وتدرك األسباب والمسببات لكل عمل األسباب.
السيطرة على الذات و إكتساب الثقة�	
التقييم الجيد لألفراد والكفاءة في التوجيه والتحفيز والتفويض لآلخرين.�	
بناء الثقة والتفاهم عبر المناطق الزمنية في الفرق متعددة الوظائف.�	

التأثرييفقيادةفرقالعملالفعالة:

مهارات القيادي الفعال في فرق العمل�	
قيادة المواقف الصعبة بفرق العمل�	
دور القيادة الفعالة في تحقيق التمكين النفسي لألفراد الفريق�	
القيادة الفعالة الفعالة وأثرها في مراحل تكوين الفريق األربعة�	
دور القائد التحويلي الفعال في حل الصراع وتفعيل نتائج الفريق�	
الخصائص الخمسة لفريق العمل الناجح�	
مهام القيادة الفعالة في حل مشاكل العمل الجماعي�	

التمزياإلدارييفتنظيموتوفريالوقت:

قواعد تخطيط الوقت وتحديد األولويات�	
مميزات وفوائد تخطيط الوقت وربطها مع تحديد األولويات.�	
مضيعات الوقت وأسبابه وطرق عالجه�	
تفويض السلطة وإدارة الوقت.�	
نصائح لتحسين عملية التفويض.�	
كفاءة و فعالية األداء في التعامل مع الضغوط.�	
اإلستراتيجيات اإلدارية الحديثة للتعامل مع الصراعات داخل المنظمة.�	

إسرتاتيجياتالتحفزيوالدافعيةوإطالقالطاقاتاإلبداعية:

مفهوم التحفيز�	
الطرق الحديثة في التحفيز�	
أنواع التحفيز و تصنيفات الحوافز�	
نظرية ألديرفر�	
نظرية ماك كليالند في الحاجات�	
الشروط العشرة إلنجاح نظم التحفيز�	
التفكير اإليجابي و تنمية الطاقة اإلبداعية في بيئة العمل�	
إطالق الطاقات و الخبرات اإليجابية لتحقيق اإلبداع�	

المحتويات األساسية:



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

)التميز في قيادة الموظفين والعمليات(
استراتيجيات الفيادة عالية التأثير وإدارة األشخاص والمنظمات

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.


