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EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
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مقدمة:
العالم يتغير بطرق أساسية وبوتيرة متزايدة باستمرار،   سيساعدك برنامج  يوروماتيك 
 ، تواجهك  التي  للتحديات  إجابات  على  العثور  في  والقيادة   العامة  اإلدارة  التدريبي 
القيادية  والمهارات  لتقديمه  الالزمة  والقدرات  بالثقة  وتزويدك  جديد  اتجاه  وصياغة 
على  والحفاظ  الجديدة  الحقائق  مع  والتكيف  االستجابة  وكيفية  الضرورية  المستقبلية 
والتفكير  للتوقف  فرصة  والقيادة،   العامة  اإلدارة  برنامج  التنافسية..   يوفر  الميزة 

واكتساب منظور جديد في بيئة تعليمية تفاعلية وعملية.

القدرات  ،  بناء  المضطربة   األوقات  :  فهم  الدورة  لبرنامج  الرئيسية  المواضيع  من  
اإلبداعي  والتفكير  والتأثير   المستقبل،  الحزم  إلى  و القيادة  والشخصية ،  التنظيمية 
والتحليلي وعقلية النمو والتعامل مع قضايا األداء،،  التواصل اللفظي وغير اللفظي،  
االستماع النشط ، الذكاء العاطفي وإعطاء المالحظات ،بناء  فرق فعالة ، والعمل عن 
بعد والمختلط ، وتحفيز العاملين ، والتدريب ، والتوجيه والتطوير ، وإدارة النزاعات 
األولويات  تحديد  والنكسات،  الفشل  مع  والتعامل  التغيير  وإدارة  و   العقلية  اللياقة   ،
خالل  من  والقيادة  االستراتيجية،  المخاطر  ،  إدارة  الوقت  إدارة  وأدوات  واالهداف 
اإلبداع في مواكبة التغيرات االستراتيجية،  هذا ما يجعل هذا البرنامج غنياً  وحافاًل في 
المعرفة، وسيمكن هذا البرنامج المشاركين  من قياده المؤسسات بطريقة استباقية، تتنبأ 

بالمستقبل من خالل تحليل المعطيات الحالية.

أهداف الدورة:
سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

	wاتقان المهارات القيادية واالدارية اإلبداعية الالزمة لتحقيق الفعالية الكاملة
	wالكفاءة والقدرة اإلبداعية على إنشاء فرق عالية األداء وتحفيز الطاقات البشرية
	w ال تعرف على سبب كون اللياقة العقلية والعناية برفاهيتك جزءا مهما من القيادة

واإلدارة الجيدة
	wفهم كيفية حل مشاكل مكان العمل بشكل أفضل 

	wاتخاذ قرارات أفضل من خالل التحلي بالحزم والتأثير وتطوير عقلية النمو
	w  ان يصبحوا قادة ملهمين لتحقيق النتائج واستدامة التميز
	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
	w لتشجيع ثقافة الفريق التي تقلل من حاالت الصراع وتشجع التعاون وتزيد من

تحفيز أعضاء الفريق
	w التعرف على  أهمية التواصل الفعال للقيادة واإلدارة الجيدة ، بما في ذلك كيفية

االستماع بنشاط وتقديم المالحظات
	w كيفية بناء عالقات قوية مع العاملين ، سواء كانوا يعملون عن بعد أو في مكان

العمل ، وفهم كيفية تحفيزهم وتدريبهم وتطويرهم بشكل فعال

المنهجية:
تتميز هذه الدورة باستخدام األنشطة الجماعية وتمارين التقييم الذاتي، وتستخدم أيضا 

دراسات الحالة والمحاكاة، تليها مناقشات جماعية.

الفئات المستهدفة:
 تبحث دورة اإلدارة العامة والقيادة  هذه في المهارات األساسية الالزمة لتكون مديرا 
وقائدا ناجحا. قد تكون قد وجدت  في موقع مسؤولية ، أو مسؤوال عن فريق أو تدير 
قسما ، أو قد تكون في مرحلة مخططة من حياتك المهنية وعلى استعداد لتطوير أو 
تحسين مهاراتك وصفاتك القيادية. هذه الدورة مناسبة ألي شخص يرغب في معرفة 

المزيد من األدوات والمعلومات للنجاح في دور قيادي أو إداري. 

المحتويات األساسية:

فنون ا إلدارة احلديثة:

	wFuture Management .اإلدارة االستشرافية
	w.Visual Management اإلدارة المرئية
	w.Knowledge Management إدارة المعرفة
	wEmotional Intelligence اإلدارة بالذكاء العاطفي

ادارة االسرناتيجية:

	w صياغة االستراتيجية 
	w تنفيذ االستراتيجية 
	w قيادة المشاريع االستراتيجية المعقدة 
	w قيادة المفاوضات 
	w التميز التشغيلي 
	w قيادة التميز في العمليات 
	wقيادة التغيير 
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التمزي القيادي:

	w.القدرات الالزمة لتأثير القيادة المتميزة
	w.آليات القيادة المتميزة والتميز القيادي واإلداري
	w.التقنيات الحديثة لقيادة التغير الجذري للتميز اإلداري
	w.مهام القائد اإلبداعي في البيئة للتغيير الجذري
	w.كيفية ترجمة األفكار المبتكرة إلى خطط وبرامج عمل
	wالقيادة سيكولوجية صنع القرار الذكي ومهارات التفكير الحيوي

المماراست العالمية يف كفاءات وجدارات القيادة الذكية:

	wمفهوم القيادة الذكية
	wالقيادة الذكية وقوانين القيادة العالمية
	wممارسات القيادة الذكية في تبسيط وتحديد األولويات وبناء األفكار
	wالكفاءات القيادية في التعامل مع االختالفات الثقافية والبشرية في بيئة العمل
	wجدارة تنوع الفكر واالبداع واالبتكار في االدارة والقيادة
	wمناقشة أثر القيادة الذكية في تطوير العمل، حفز الهمم، وتحقيق النتائج
	w اثراء المعرفة بأفضل الممارسات العالمية في كفاءات وجدارة االدارة والقيادة

الذكية
	w تعزيز القادة بالمهارات القيادية من اجل تحفيز االخرين على التغيير االيجابي

في األداء
	wتحقيق ابداع الذكاء العاطفي والمهارات االجتماعية

حتسني فعالية األداء اإلبداعي واالبتكاري وتنمية العمل االداري:

	wتعريف الفعالية اإلدارية
	w  إجراءات ومقومات الفعالية اإلدارية في المنظمات
	wمبادئ اإلدارة اإلبداعية واالبتكارية المتقدمة
	w المهارات القيادية واإلبداعية الالزمة لتحقيق الفعالية الكاملة
	w الفعالية والدافعية وتحفيز الطاقات البشرية المتكاملة
	w القيادة والعمل الجماعي لزيادة فعالية األداء المتميز

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: :...................................................................
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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

)برنامج اإلدارة العامة والقيادة(

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

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

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

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

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


