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القيادة بالتميز واعداد وتنفيذ استراتيجية النتائج 

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

مقدمة:
 متى يجب أن تكون محفزا ... ومتى يجب أن تكون مدربا؟ هل يمكنك تمكين أعضاء الفريق من اإلدارة الذاتية؟ أم أن فرقك تنهار عندما ال تكون هناك؟  تعلم في هذه الدورة 
المكثفة  كيفية القيادة بالتميز واعداد وتنفيذ استراتيجية النتائج ، وسوف تصعد لتكون قائدا ومدربا ومحاورا مقنعا وأكثر من ذلك بكثير، وستقوم شحذ مهاراتك في بناء الفريق 

واكتشف طرقا جديدة لتعزيز األداء واإلنتاجية. 

توفر هذه الدورة الدورة دليال عمليا لفهم األدوار القيادية واألنواع وديناميكيات الفريق، تحسين قدرتك على قيادة تنفيذ االستراتيجية لبناء المرونة ورشاقة االعمال في مؤسستك، 
الثقة  وبناء  والقيادة  االتصال  مهارات  اليوم، صقل  المنظمات  تواجه  التي  والفرص  للعقبات  عملي  فهم  مع  وغامض  ومعقد  متقلب  عالم  في  للقيادة  الالزمة  المهارات  تطوير 
لترجمة االستراتيجية إلى عمل، وتقنيات دفع األداء وتقديم استراتيجية ناجحة،    سوف يكتسب المشاركين مع نهاية هذه الدورة مهارات التميز واالبداع القيادي وتصميم وترجمة 

االستراتيجية المبتكرة  إلى نتائج ملموسة.

اهداف الدورة:
سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

إطالق قدراتهم وطاقاتهم للقيادة وبناء وتحفيز فرق العمل�	
تحسين القدرة على قيادة تنفيذ االستراتيجية لبناء المرونة والرشاقة في مؤسساتهم�	
تحديد األنواع المختلفة من االعمال ووضع استراتيجيات لقيادتها�	
 تطوير المهارات الالزمة للقيادة في عالم متقلب ومعقد وغامض مع فهم عملي للعقبات والفرص التي تواجه المنظمات اليوم�	
 صقل مهارات االتصال والقيادة  وبناء الثقة لترجمة االستراتيجية إلى عمل�	
تقييم السلوك القيادي وتحديد أفضل أسلوب لتحقيق النتائج�	
تصور األهداف بوضوح وتوصيلها إلى الفريق�	
العمل في وضع أفقي للتشغيل بدال من إدارة جزء واحد فقط من العملية�	
تطوير فريق عالي األداء من خالل تطوير مهارات القيادة�	
استخدام التواصل الفعال للتحفيز والتدريب�	
إكتشاف الطرق واألساليب المالحية لقيادة الفريق وتحقيق النتائج�	
الوصول إلى أحدث الرؤى حول تنفيذ االستراتيجية وتطبيقها على تحديات االعمال�	

المنهجية:
تعتمد هذه الدورة على استخدام القياس النفسي الذي يهدف إلى مساعدة المشاركين على تعلم أساليب القيادة واالشراف وبتاء الفرق المفضلة لهم وطرق التواصل مع اآلخرين، كما 

تتميز هذه الدورة باستخدام عدد من دراسات الحاالت والتمارين العملية والعروض التقديمية والمحاكاة ولعب األدوار وتليها مناقشات جماعية.

الفئات المستهدفة:
هذه الدورة مثالية للمدراء والقادة والمشرفون ورؤساء األقسام  وللقادة والمشرفين الجدد أواألفراد الذين يستعدون لدور قيادي.

 الكفاءات الرئيسية التي سيتم تغطيتها:
  أن تصبح قائدا جديدا، والذكاء العاطفي، وتطوير االستراتيجية، وعالمتك التجارية القيادية، والقيادة الرشيقة، وصوتك القيادي، وقيادة الفرق.
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المحتويات األساسية:

القيادة:

طبيعة القيادة�	

مصادر قوة القائد�	

المالحة اإلستراتيجية و فريق العمل�	

القائد و المناخ المؤسسى�	

األنماط القيادية األساسية و المساندة�	

افضل مماراست القائد الفعال:

 دور القائد هو نجاح الفريق �	

 خصائص القائد الفعال �	

 المتطلبات العاطفية لكونك قائدا �	

 بناء الثقة مع موظفيك �	

 التعامل مع الشخصيات المختلفة �	

 استخدام العوامل المحفزة "الحس السليم" �	

 أنماط القيادة األربعة �	

المهارات القيادية المتقدمة:

 تفويض �	

 التحفيز والثناء �	

 تقديم النقد واالنضباط �	

 العمل تحت الضغط �	

 الوفاء بالمواعيد النهائية الضيقة �	

 تدريب الموظفين الجدد �	

 تنظيم األشخاص والمشاريع والجداول الزمنية �	

أاسسيات فرق العمل:

مفهوم و أهمية فريق العمل�	

فوائد بناء فرق العمل الديناميكية�	

خصائص فرق العمل الديناميكية�	

عملية بناء فريق عايل األداء:

الخطوات الخمسة لعملية بناء الفريق�	
تحديد األهداف�	
االتفاق على االستراتيجيات�	
تحديد أدوار الفريق�	
تحفيز أعضاء الفريق�	
تقييم أداء الفريق�	
مؤشر بيلبين ألدوار الفريق�	
األدوار التسعة لفريق العمل وفق نظرية بيلبين�	

ديناميكيات الفريق:

حل المشاكل ضمن الفريق�	
العوامل التي تشكل أداء الفريق�	
مراحل حل المشاكل ضمن الفريق�	
اتخاذ القرارات ضمن الفريق�	
بناء توافق في اآلراء�	
متطلبات توافق اآلراء�	

حتديد سلوكيات وطرق تواصل الفريق الفعال:

قنوات التواصل�	
طرق التواصل�	
بناء العالقات�	
إدارة النزاع�	
تطبيق أساليب إدارة النزاع �	

التوجيه و التدريب الفردى:

مزايا التوجيه و التدريب الفردى�	
منهج التوجيه و التدريب الفردى�	
تقييم الموقف و القدرات الحالية�	
التخطيط للتحسين و التطوير�	
التطبيق و التزويد بالمعلومات المرتدة�	
إرشادات لجلسات التوجيه و التدريب الفردى الفعالة�	



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 بالتميز واعداد وتنفيذ استراتيجية النتائج  (
مهارات قيادية فعالة إللهام الموظفين والتأثير عليهم لتحقيق االهداف والنتائج

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.


