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 القيادة واالستراتيجيات المرنة
والرشيقة في االعمال

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

مقدمة:
 القيادة واالستراتيجيات الرشيقة في االعمال، برنامج مصمم لتزويد المشاركين بالتدريب والخبرة التي يحتاجونها ليصبحوا قادة أعمال في المستقبل. العمل هو عالم ديناميكي حيث 

يتعين علينا التعامل مع األشخاص الديناميكيين الذين لديهم طبيعة غير متوقعة.  لتكون قادًرا على التعامل معهم بشكل فعال يتطلب الكثير من الممارسة والمهارات.

يهدف هذا البرنامج   الى بناء المرونة في قدراتك القيادية والحمض النووي لمؤسستك. والكفاءة في إلهام االخريين وتغيير السلوك. باإلضافة إلى ذلك ، استراتيجيات إلنشاء هياكل 

وعمليات أكثر مرونة تعمل على تنمية قدرة مؤسستك وأدائها.  وتركز الدورة على بناء شخصية قياديسة عالية األداء  وبناء االستراتيجيات المرنة في بيئة العمل .

أهداف الدورة:
سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

 دراسة ممارسات المنظمات األكثر مرونة 	

 توقع االتجاهات واألنماط واتخاذ إجراءات حاسمة  	

جعل مؤسساستهم جاهزة للتنقل في األوقات المضطربة والتغيير وعدم اليقيين 	

التعرف على ممارسات القيادة الرشيقة في االلهام والتحفيز و التأثير الفعال 	

 تطبيق أفضل الممارسات للقادة الذين يعملون بنجاح كعوامل تغيير ضمن منهجية رشيقة  	

 تطوير القدرة على التبصر - توقع التغيير  	

 قيادة وتحفيز اآلخرين نحو عقلية وسلوك رشيق ومرن  	

 تحويل المرونة والرشاقة في المؤسسات 	

 تطوير المهارات القيادية التي من شأنها تعزيز القدرات على توفير الدعم والمرونة التي تتطلبها الفرق الرشيقة في وقت واحد  	

تطبيق عمليات اإلدارة باألهداف والنتائج بكفاءة وفعالية 	

 استكشف كيفية توسيع نطاق المرونة عبر المؤسسة بأكملها  	

المنهجية:
 برنامج اإلدارة المتقدمة هو تجربة تعليمية منظمة للغاية، مع مدرب تنفيذي محترف في، سوف تغوص بعمق في التحديات المعقدة لإلدارة متعددة التخصصات والقيادة العالمية.  تم 

تصميم دورة اإلدارة المتقدمة هذه إلثارة التأمل الذاتي واالبتكار والتعاون، وتتميز بدراسات حاالت عالمية جديدة، والتدريب الفردي المهني. سوف تقوم ببناء المهارات التنفيذية 

والمنظور العالمي للحفاظ على كل من ميزة المؤسسات والشركات والتنافسية.

الفئات المستهدفة:
صمم هذا البرنامج للمديرين والقادة وكبار المسؤولين  ورؤساء األقسام ولألفراد الذين يتمتعون بخبرة في مجال عمل محدد، ولكنهم يشعرون بأنه يمكنهم أن يتمتعوا بقدر أكبر من 

الكفاءة من خالل فهم أعمق للعمليات التي تتم في المؤسسة ككل.
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 القيادة واالستراتيجيات المرنة
والرشيقة في االعمال

المحتويات األساسية:

مفهوم راشقة األعمال وأهميهتا وعنارصها الرئيسية:

مفهوم رشاقة األعمال والرشاقة المؤسسية 	

أهمية الرشاقة المؤسسية 	

سمات المؤسسات الرشيقة 	

مقارنة بين اإلدارة التقليدية والرشيقة 	

العناصر الرئيسية للرشاقة المؤسسية ) اإلبتكار- الرؤية اإلستشرافية – التميز –  	

المرونة والتكيف – التعاون – السرعة (

مواءمة إستراتيجية المؤسسة مع مبادئ اإلدارة الرشيقة 	

حاالت وتطبيقات عملية 	

الطريق  وخارطة  ورشيقة  مرنة  لمؤسسة  والتحول  التطوير  آليات 

لتطبيقها:

تطوير مؤشرات األداء الرئيسية لمنهجية اإلدارة الرشيقة 	

خارطة الطريق لتطبيق منهجية اإلدارة الرشيقة 	

العوامل األساسية لنجاح منهجية اإلدارة الرشيقة 	

نموذج  اإلدارة الرشيقة والتفكير المرن للقيادة 	

وضع خطة تطبيق نموذج اإلدارة الرشيقة والتفكير المرن 	

معّوقات النجاح في تطبيق نموذج اإلدارة الرشيقة 	

حاالت وتطبيقات عملية 	

الراشقة والمرونة اإلدارية للقيادة الفعالة بالمؤساست المرنة:

الجوانب الرئيسية للرشاقة اإلدارية 	

دور القائد المرن في األوقات العصيبة 	

الفرق بين الرشاقة وإدارة التغيير 	

دور القائد في تحقيق التميز المؤسسى وقدرة الموظفين على التكيف مع المتغيرات  	

المختلفة

اآلثار المترتبة على القيادة الرشيقة 	

استراتيجية المستقبل الذى ال مفر منه بالمؤسسات المرنة 	

حاالت وتطبيقات عملية 	

إسرتاتيجيات التواصل لقيادة فرق العمل المرنة وحتفزي التغيري:

أهمية مشاركة العاملين إلحداث التغيير 	

التركيز على العمل ووضع األولويات 	

تمكين الفرق لتكون موجهة نحو مواجهة التحديات 	

إيجاد مناخ مرن ملهم للقدرات اإلبداعية واإلبتكارية للعاملين 	

الرشاقة واإلبتكار من خالل المشاركة وتوليد أفكار جديدة 	

تقييم وتطوير القيادة الرشيقة 	

حاالت وتطبيقات عملية 	

آليات تطوير المرونة والراشقة لقادة المؤساست المرنة:

تطوير مرونة التفكير للتعامل مع التغيير والتحديات 	

كيف تعمل العواطف اإليجابية على بناء المرونة 	

تقييم قدرات قادة المؤسسة حول األداء المرن 	

عالمات إتقان المرونة والرشاقة اإلدارية للقيادات 	

التحديات التي يواجهها المدراء التنفيذيين المتعلقة بالمرونة 	

خطة تطوير المهارات القيادية وإتقان المرونة 	

حاالت وتطبيقات عملية 	

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 واالستراتيجيات المرنة والرشيقة في االعمال(
تعزيز القدارات القيادية واالستراتيجيات الرشيقة لالستجابة للتغييرات المعقدة وغير المتوقعة

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.


