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استراتيجيات التميز اإلداري والقيادي المتقدمة
 فهم كيفية تأثير أساليب القيادة  واالدارة المختلفة على األداء 

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

مقدمة:

في هذا البرنامج التدريبي، استراتيجيات التميز اإلداري والقيادي المتقدمة، المكثف الذي تم اعاده من قبل يوروماتيك، سوف  يقوم المشاركون بصقل مهاراتهم اإلدارية والقيادية، 

مع تحدي تفكيرهم الحالي. وتزودهم هذه الدورة  باألدوات الالزمة لدفع االستراتيجية واالبتكار واتخاذ قرارات فعالة ومنح مؤسساتهم الميزة التي يحتاجونها للمنافسة والنجاح.

سوف تستكتشف من أنت كقائد. وتحسين أسلوبك وتكييف نهجك مع االحتياجات والثقافات المختلفة في بيئات العمل. تعلم كيف يمكن للوعي الذاتي أن يؤثر على عالقات العمل 

الخاصة بك، واستعد للتقدم في حياتك المهنية.   تم تصميم هذه الدورة للمديرين والقادة والمسؤولين الذين يرغبون في تعزيز أسلوب قيادتهم ليصبحوا قادة وصناع قرار أكثر فعالية 

على مدار حياتهم المهنية.  ويقدم هذا البرنامج ايضا  رؤى عملية ومتعمقة حول مبادئ القيادة  واالدارة الرشيقة، ويوجه المشاركين حول كيفية تكييفها مع مؤسساتهم. وتعلم  كيفية 

تعزيز فعالية المؤسسة واستكشاف فوائد - وتحديات - إنشاء وتمكين فرق رشيقة مرنة وذاتية التوجيه. وان يصبجو قادة رشيقين ومرنيين في اداء المهام.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

	wاتقان افضل ممارسات  واستراتيجيات التميز اإلداري والقيادي

	w تعلم كيفية تطبيق إطار عمل رشيق لتطوير وتوجيه لفرقهم من خالل النماذج األولية والتقييم وإعادة تحديد األولويات 

	wقيادة وادارة و تمكين الفرق نحو زيادة المرونة والتعاون متعدد الوظائف

	w معرفة   مصطلحات وأدوات وتقنيات اإلدارة والقيادة الرشيقة

	w تسخير قوة نماذج اإلدارة الذاتية الرائدة لالستفادة القصوى من مهارات الموظفين وزيادة اإلنتاجية واكتساب قيمة تنظيمية جديدة 

	w خلق ثقافة عمل مرغوبة تجذب المواهب عالية األداء وتحتفظ بها ، وتمكن الموظفين ، وتقدر ريادة األعمال 

	w فهم وتعزيز فوائد التعاون متعدد الوظائف عبر فرق متعددة قائمة على المشاريع 

	w تطبيق أفضل ممارسات القادة الذين يعملون بنجاح كعوامل تغيير ضمن منهجية رشيقة 

	wمعرفة المنهج العملي للقائد االستثنائي والمتميز

	wتعزيز مهارات التفكير االستراتيجي وصياغة األهداف

المنهجية:

دورة عالية الجودة وتفاعلية وعملية تتميز بتحليل متعمق وقائم على البحث ويشمل ذلك العروض لتقديمية واستخدام التمارين الفردية والجماعية،  وجلسات تفاعلية وغامرة تتميز 

بتحليل متعمق قائم على األبحاث ،  كما يتضمن الدورة استخدام أنشطة المحاكاة ودراسات الحالة الواقعية تليها المناقشات.وحاالت لعب األدوار العملية وجلسات التدريب الفردية، 

وجلسات عملية ، والتي ستعزز أهدافك وتعزز تعلمك وتزيد من تأثيرك في مؤسستك .  حيث ستتعلم كيفية  إتقان التحديات من خالل وجهات النظر المتنوعة  لمشاركين اخريين 

من خلفيات ثقافية ومهنية مختلفة.

الفئات المستهدفة:

 تم تصميم هذا البرنامج للذين يركزون على خلق تأثير تنظيمي مستدام، و يشمل الحضور القادة  والمدراء من جميع مجاالت األعمال، المشرفين و رؤساء االقسام أو وحدة أعمال 

داخل المؤسسة.  و كبار موظفي وقادة المنظمات والمرشحين لوظائف عليا. 
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     المحتويات الرئيسية:

أفضل المماراست اإلدارية:
	wاإلدارة اإلستراتيجية اإلبتكارية
	w إدارة القدرات التنافسية
	w اإلدارة بالتجوال
	w.الشفافية اإلدارية
	w.إدارة القدرات والكفاءات
	wإدارة المعرفة والتوجه اإلستراتيجي

أفضل المماراست القيادية:
	wالمفاهيم المعاصرة للقيادة اإلدارية
	wالمستوى الخامس للقيادة الفعالة
	wالجوانب السلوكية للقيادة واإلشراف
	wالقيادة اإلدارية وأساليب تحقيق فعاليتها
	wممارسات القيادة اإلبتكارية واإلبداعية المتميزة

المماراست القيادية يف إدارة معايري التمزي:
	wإداة معايير التميز
	wالقيادة الفعالة ومعايير التميز
	wقيادة المستقبل والتخطيط االستراتيجي
	wالنماذج الثالثة القيادية إلدارة التميز
	w المهارات القيادية الداعمة لعملية التميز
	wدور القادة في تعزيز ثقافة التميز لدى الموارد البشرية
	wالممارسات القيادية وتوفير بيئة مشجعة على اإلبداع

التمزي يف إدارة اآلخرين:
	wمداخل إدارة اآلخرين وقيادتهم
	wإدارة الذات وفن قيادة اآلخرين
	w مهارات التعامل والتأثير في اآلخرين
	w مهارة لغة الجسد ودورها في التأثير على األخرين
	wالبرمجة اللغوية العصبية وإدارة اآلخرين
	w إستراتيجيات التحفيز الفعالة
	wمعايير الجودة والتميز في إدارة اآلخرين

التمزي يف مواجهة ضغوط العمل:
	wمصادر الضغوط واإلجهاد والتوتر
	wنظريات اإلتجاهات لتفسير ضغوط العمل
	w.مراحل إدارة الضغوط
	w.إستراتيجيات التعامل مع الضغوط
	w.آليات التخلص من العادات السلبية
	wمعايير التميز في التخلص من الضغوط والتوتر

التمزي يف إدارة الرصاعات مراحل تطور الرصاع:
	wاألبعاد النظرية للصراع
	w.اآلثار السلبية واإليجابية للصراعات
	w.مستويات الصراع التنظيمي
	w.مصادر الصراع التنظيمي
	w.أنواع الصراعات داخل بيئة العمل
	w اإلستراتيجيات الخمسة المتقدمة في إدارة الصراع
	wمعايير التميز لتحقيق بيئة عمل إيحابية خالية من الصراعات

التمزي يف بناء بيئة عمل تنافسية:

	w.تطوير رؤية ورسالة المنظمة
	w.تطوير وتطبيق وتحديث أنظمة العمل
	w.األساليب الحديثة للتعامل مع جميع الفئات المعنية
	wبناء ثقافة التميز القيادات اإلدارية
	w.القيادة وتأثيرها في توفير بيئة محفزة على اإلبتكار واإلبداع
	wمعايير التميز وبيئة عما ابداعية تنافسية

التمزي  يف إدارة اجلودة الاشملة:

	wاإلنتقال من اإلدارة التقليدية للجودة إلـى مدخل إدارة الجودة الشاملة
	w.متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة
	w.مزايا ومعوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة
	w.أدوات تطبيق إدارة الجودة الشاملة
	wإستراتيجيات التطوير والتحسين وإدارة الجودة الشاملة
	w.الجودة الشاملة ضرورة حتمية كمعيار للقدرة التنافسية
	wالتميز ومعايير الجودة الشاملة

التمزي  يف خدمة العمالء:

	wاألنماط الخمسة لمقدمي الخدمه
	wمهارات التواصل الفعالة للتعامل مع العمالء
	wأنواع العمالء وكيفية التعامل معهم حسب معايير التميز
	wاإلرشادات العشرة للمحافظة على العميل على المدى الطويل حسب معايير التميز
	wمفهوم الخدمة فى المنظمات المتميزة حسب معايير الجودة الشاملة
	w.معايير الجودة والخدمة المتميزة
	w.معايير التميز وارضاء العمالء

التمزي يف حل المشكالت:

	wأساسيات في إدارة االبتكار واإلبداع
	wالتفكير االستراتيجي أهم االستمارات الحقيقية لتحقيق التميز واإلبداع
	wاستخدام التفكير االبتكاري في حل المشكالت
	wتنمية القدرات االبداعية في حل المشكالت
	wمختبر التطوير االستراتيجي واإلبداعي
	wمعايير التميز في حل المشكالت بأسلوب إبداعي

التمزي يف صنع القرارات التنفيذية:

	wخصائص نظم دعم القرار وقدراتها
	wمراحل تصميم سايمون إلتخاذ القرار
	wإلتخاذ القرار DSS مراحل تصميم
	wفي صنع القرارات اإلدارية DSS دور أسلوب
	wGDSS نظم مراحل دعم القرار الجماعي
	wمقومات بيئة نظام دعم القرار حسب معايير الجودة
	wمعايير التميز في صناعة القرار التنفيذي



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

)استراتيجيات التميز اإلداري والقيادي المتقدمة (
 فهم كيفية تأثير أساليب القيادة  واالدارة المختلفة على األداء 

التــاريــخ :........................

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.


