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أساليب القيادة والتنسيق الشامل واإلنجاز الفعال
افضل ممارسات وأحدث استراتيجيات القيادة الموجهة نحو تحقيق النتائج

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام
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مقدمة:
يعتبر التميز مزيج من اإلبداع اإلداري والتفوق التنظيمي،  من خالل تحقيق مستويات 
غير مسبوقة من األداء والتنفيذ والتنمية المستدامة، بما ينتج عنه إنجازات وإبداعات 

تفوق النتائج السابقة من اآلداء.

والطريق الرئيسي لتحقيق التميز هو القيادة الناجحة والتنسيق وتحقيق اإلنجاز الفعال 
التى تهتم بتحرك اإلدارات واألفراد في االتجاه الذي يحقق أهدافهم في المستقبل القريب 
جلية  بصورة  يعتمد  وأسلوب  ومهارة  منهج  تمثل  الملهمة  الفعالة  القيادة  إن  والبعيد، 
التأثير في اآلخرين، فالقيادة هي التأثير االستراتيجي في اآلخرين لرفع معدالت األداء 
من خالل التحفيز اإللهامي للآلخرين للعمل بحماس وثقة. إن التحفيز الملهم من خالل 
إيقاد شعلة الحماس  الفعال يعتمد على إشعال الحماس في نفوس الموظفين، إن  القائد 
في نفوس المرؤوسين يعتمد بصورة اساسية على قدرة القائد الملهم من خالل اكتشاف 
و  الحقيقية  والمحفزات  السلبية،  اثارها  وفي  فيها  والتحكم  وتقليلها  الحقيقية  المثبطات 
زيادته، وما تحتاجة بالفعل هو نظام متكامل للتحفيز المتواصل. في هذه الدورة العملية 
المكثفة أساليب القيادة والتنسيق الشامل واإلنجاز الفعال' سيتم تزويد المشاركين بأفضل 

الممارسات والمنهجيات العالمية ذات الصلة.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

	wالتعرف على مهارات القيادة
	wاإلسراع في تحويل األفكار النيّرة والحلول الناجحة إلى واقع
	wممارسة القيادة من الداخل إلى الخارج. وكيفية تعزيز ثقافة االبتكار
	wقيادة المؤسسات والفرق خالل الخطوات المختلفة لالبتكار االستراتيجي
	wإنشاء ثقافة تفاعلية لتعزيز االبتكار وتطبيق الممارسات الجديدة
	wتوظيف مجموعة متنوعة من استراتيجيات التفكير اإلبداعي في مكان العمل
	wزيادة الثقة بالنفس و إكتشاف الصفات القيادية لدى الذات و اآلخرين
	wقوة المؤسسات تأتي من قدرتها على توليد قيادات الصف الثاني و الثالث
	w تطوير و تحديث السياسات و ضمان التناسق في التطبيق النموذجي لمعايير

التميز المحلية و العالمية.
	w خلق بيئة محفزة للعمل الجماعي و توفير الوقت و تبسيط تدفق العمل، و زيادة

تفاعل و إنتاجية فريق العمل
	w.تطوير ثقافة العمل الجماعي كقوة للفرد و المؤسسة و المجتمع

إسرتاتيجيات القيادة ومتزي اآلداء:
	w.مفهوم القيادة وأهميتها
	wأهداف القيادة
	w القيادة بالتميز و التنسيق بين الموارد المعرفية الفردية، الذكاءات، القدرات

الذهنية، المهارات الشخصية
	w.مهارات القيادة والقدرة على فهم وتحليل المتغيرات
	w.تطبيق القيادة التشغيلية في رفع األداء وتعزيز الفعالية وخلق المزايا التنافسية
	w.إستراتيجيات القيادة ومعايير التميز الفعال
	w.القيادة في البيئة التنافسية المعاصرة

الشخصية القيادية ومهارات القيادة بالتمزي:
	w التركيز على المستقبل الذي يميز القادة عن غيرهم والقدرة على اإلبداع

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

تتقصي الحقائق وتدرك األسباب والمسببات لكل عمل األسباب.
	w.التقييم الجيد لألفراد والكفاءة في التوجيه والتحفيز والتفويض لآلخرين
	w.بناء الثقة والتفاهم عبر المناطق الزمنية في الفرق متعددة الوظائف

القيادة بالتمزي يف خلق وحتفزي بيئة عمل ملهمة:
	wالقيادة في التخطيط والتنظيم والمتالعة وتقييم األداء
	w.القيادة في الرقابة والمتابعة بالتخطيط
	wالقيادة في التفكير اإلبداعي وخلق بيئة عمل إبتكارية
	wالقيادة في التوجيه و التحفيز األلهامي
	wالقيادة وسيكولوجية صنع القرار الذكي ومهارات التفكير الحيوي
	wمهارات التحفيز اإللهامي و تحقيق األهداف
	w"عالقة اإللهام بقيادة اآلخرين "القيادة الملهمة

مهارات التحفزي اإللهامي و الدافعية:

	wمفهوم التحفيز و التحفيز االلهامي
	wالطرق الحديثة في التحفيز االلهامي
	wأنواع التحفيز اإللهامي و دوافعه
	wللنمو ERG Alderfer's Theory نظرية ألديرفر
	wنظرية ماك كليالند في الحاجات
	wالشروط العشرة إلنجاح نظم التحفيز االلهامي

التحفزي اإللهامي وإطالق الطاقات و اخلربات اإلجيابية:

	w.مفهوم الطاقة اإليجابية
	wطرق إكتساب الطاقة اإليجابية
	wتقنيات التخلص من الطاقات السلبية
	wمصادر الطاقة اإليجابية
	wآليات البناء النفسي الوجداني اإليجابي
	wصفات الشخصية اإليجابية وتحقيق التميز
	wالمبادئ السبعة للتفكير اإليجابي الفعال
	wاستراتيجيات التفكير اإليجابي وتحقيق االبداع والتميز

أساليب القيادة
والتنسيق الشامل واإلنجاز الفعال



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

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

)أساليب القيادة والتنسيق الشامل واإلنجاز الفعال(
افضل ممارسات وأحدث استراتيجيات القيادة الموجهة نحو تحقيق النتائج

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.


