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مقدمة:
 تعد القيادة الشاملة   - القدرة على بناء وقيادة قوة عاملة متنوعة للغاية   -   واحدة من أكثر المهارات القيادية إلحاحا اليوم، وهي ضرورية للنجاح التنظيمي. كاستراتيجية عمل، يقود 

التنوع والشمول في األداء التنظيمي األمثل والذي يعزز االبتكار. كاستراتيجية إدارية، يساعد بناء مكان عمل متنوع مؤسستك على إشراك الموظفين ذوي األداء العالي واالحتفاظ 

بهم. وبالتالي، فإن القيادة الشاملة هي أسلوب إداري فعال للغاية وتوفر ميزة تنافسية أساسية ضرورية للتفوق على المنافسة. 

 في هذه الدورة التدريبية العملية " القيادة الشاملة وبناءالتنوع والشمولية في مكان العمل " سيقوم المشاركون بإعادة صياغة شكل القيادة لقوة عاملة متنوعة وحديثة. سوف تتعلم 

كيفية تحويل السلوكيات والممارسات الشاملة إلى إجراءات مستدامة. وإنشاء مساحات آمنة تعزز المشاركة والتميز على المدى الطويل. من خالل التقييم الذاتي والتفكير الشخصي 

والتواصل.

يجمع هذا البرنامج التدريبي القيادة الشاملة تحت خمس ركائز. هذه الركائز هي القيادة واألفراد واالستراتيجية والتميز واألداء. يساعد هذا التدريب العملي والمكثف على القيادة 

الشاملة، القادة في فهم افتراضاتهم وتفضيالتهم الضمنية. ومع ذلك، فإنه يحسن أيًضا دافعهم وقدرتهم على تمكين المواهب المتنوعة ودمج االختالف في ممارسات العمل وصنع 

القرار. 

أهداف الدورة:
	w استكشف هويتك الثقافية: تعرف على المزيد حول هويتك ، وما هو مهم بالنسبة لك ، وكيف تشعر باألمان عند مشاركة هويتك في العمل 

	w قم بتقييم مستواك الحالي من الوعي بالتنوع وتعلم تقنيات لتحسين معرفتك ومهاراتك 

	w تعزيز وعيك الذاتي لدعم سلوكيات شاملة أكبر

	w تحديد وتخفيف السلوكيات في مكان العمل التي تدمر الثقافات الشاملة 

	w ممارسة صنع القرار الشامل للحفاظ على ثقافة إيجابية ومتنوعة 

	w تعرف على كيفية الكشف عن تحيزاتك الالواعية والقضاء عليها لدعم الممارسات العادلة الشاملة 

	w تطوير القدرة على اكتشاف ومعالجة الثغرات واالختالالت  لتعزيز بيئة عمل شاملة ومنصفة 

	w التميز في قيادة الفريق و وضع مبادئ الفريق للتنوع والشمول

	w للحفاظ على ثقافة أكثر شموال SCARF تدرب على تطبيق نموذج 

المنهجية:
 مجموعة واسعة من األساليب العملية والممتعة والمجربة والمختبرة إلبراز أفضل ما فيك: قوة مشاركة الخبرات والتمارين الظرفية ومقاطع الفيديو. سوف تجد تعلمك تفاعليا للغاية 

وداعما وممتعا. مثل المحاضرات والمناقشات وتحليل الحالة والتمارين الجماعية و تمارين التفكير والتعلم العملي بين الجلسات ، واستكشاف دراسات الحالة، ومناقشات المجموعات 

الصغيرة والكبيرة وانشطة المحاكاة. و يجمع البرنامج بين الجلسات الميسرة والتقييمات والتدريب الفردي للحفاظ على مشاركة المشاركين من خالل التمارين التفاعلية.

الفئات المستهدفة:
 تم تصميم هذا البرنامج للقادة والمديرين والمسؤولين في جميع المجاالت والصناعات. وسيكون هذا البرنامج مفيدا بشكل خاص للمديرين والقادة من المستوى المتوسط  .إلى العالي  

والمشرفين ورؤساء األقسام والمرشحين لمناصب ادارية و قيادية.
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المحتويات األساسية:

ما هي سلوكيات القيادة الاشملة؟

	w تواضع

	wالتزام مرئي

	w الوعي بالتحيز

	w الذكاء الثقافي

	w الفضول تجاه اآلخرين

	wتعاون فعال

المبادئ اخلمسة للقائد الاشمل:

	wُقد بمساواة. ادمج المساواة في كل ما تفعله

	w تمتع بمحادثات شجاعة وحقيقية

	w تدرب على االجتماعات الشاملة

	w كن عاداًل في التعيينات والترقيات

	w احتفل وتواصل مع وضع الجميع في االعتبار

مهارات   التحفزي   و   الدافعية للقائد الاشمل:

	wمفهوم التحفيز

	wالطرق الحديثة في التحفيز

	wأنواع التحفيز و تصنيفات الحوافز

	wللنمو ERG Alderfer's Theory نظرية ألديرفر

	wنظرية ماك كليالند في الحاجات

	wالشروط العشرة إلنجاح نظم التحفيز

دبلوماسية   اإلقناع   الفعال : 

	wما هو اإلقناع؟ وما هي أنواعه؟

	wالمهارات الفنية والشخصية في اإلقناع

	wطرق ووسائل اإلقناع

	wعوامل نجاح وفعالية وسائل اإلقناع

	wالتقنيات الحديثة وأثرها على فعالية اإلقناع

قوة   اإلقناع   وكيفية   التأثري   يف   اآلخرين؟

	w"التعريف العلمي واإلداري لمصطلح "التأثير

	wالعالقة بين اإلقناع والتأثير الفعال

	wأدوات التأثير في اآلخرين

	wمهارة لغة الجسد للتأثير اإليجابي في اآلخرين

	wمعوقات وأسباب فشل التأثير في اآلخرين

التواصل   العاطفي   الذكي للقائد الاشمل : 

	wأنماط القيادة اإلدارية

	wالتواصل اإلقناعي و القيادة الشاملة  الفعالة

	wجدارات التواصل العاطفي الذكي في قيادة المنظمات

	w والقدرات الرئيسية في مجال التواصل Goleman أنماط القيادة وفقاً لنظرية

اإلقناعي.

	wعن القيادة الديناميكية الذكية Feldman نظرية

الذكاء   الوجداين   وفن   اإلقناع   وحذب   اآلخرين : 

	wمفهوم الذكاء

	wالذكاء الوجداني والذكاء الذهني والعقلي

	wمكونات الذكاء الوجداني

	wدبلوماسية الذكاء الوجداني في اإلقناع و الـتأثير الفعال

	wإستراتيجيات الذكاء الوجداني في مواجهة المؤثرات السلبية لعملية اإلقناع

	wآليات الذكاء الوجداني وجذب المستمعين والتأثير في حواسهم



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

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

)القيادة الشاملة وبناءالتنوع والشمولية في مكان العمل(
 تعرف على كيفية تحويل السلوكيات والممارسات الشاملة إلى إجراءات مستدامة لدفع النجاح التنظيمي

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

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

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

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

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


