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

مقدمه:
 الهدف العام من هذا البرنامج التدريبي الذي يستمر خمسة أيام هو إعطاء كل مشارك الفرصة لفهم طبيعة وممارسة القيادة المتميزة بطريقة تجعله أكثر فعالية كقائد وزميل، وعضو 
في الفريق، و  كيفية تطبيق مهارات قيادية جديدة في مكان العمل لتحسين أداء الفريق وتحقيق نتائج استثنائية، ومن أجل تحقيق ذلك، تهدف هذه  الدورة إلى تطوير الجدارة والوعي 
الذاتي و إظهار القيادة الكاملة للمجاالت  المختلفة لالحتياجات المتداخلة الموجودة في جميع مجموعات العمل وكيفية تطبيق مهارات قيادية جديدة في مكان العمل لتحسين أداء 

الفريق وتحقيق نتائج استثنائية.

أهداف الدورة:
سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

اتقان مهارات القيادة والتخطيط اإلبداعي 	
 تجسيد سلوكيات القائد الفعال - رعاية األفراد والفرق المنتجة بمخرجات ذات جودة عالية 	
اتقان مهارات قيادية في مكان العمل لتحسين أداء الفريق وتحقيق نتائج استثنائية 	
إظهار كيفية تحقيق التوازن بين التفكير التحليلي واإلبداعي في الخطط والقرارات  	
فهم كيفية قبادة وتركيز القدرات اإلبداعية للفرق واألفراد  	
ممارسة القيادة الريادية اإلستراتيجية الفعالة 	
تحسين القيادة الشخصية والكفاءات القيادية 	

المنهجية:
تتبع هذه الدورة التدريبية أسلوباً تفاعلياً وتشاركياً، حيث أنها تتضمن مجموعة متنوعة من األدوات التي تمّكن المشاركين من الوصول إلى مستوى األداء المتميّز ضمن سياق 
القيادة، تستند الدورة التدريبية إلى أربعة محاور تعليمية وهي: التعليم المفاهيمي )العروض التقديمية للمستشار(، ولعب األدوار )التمارين الجماعية(، ومشاركة الخبرات )نقاشات 

الطاولة المستديرة(، وتناول دراسة الحاالت والسيناريوهات والمحاكاة.

الفئات المستهدفة:
 تم تصميم هذا البرنامج للمديرين من المستوى المتوسط إلى العالي، و للمدراء والقادة والمشرفين ورؤساء األقسام. و المسؤولين عن تصرفات فريق أو فرق - في جميع القطاعات 

-والذين يرغبون في تحسين أداء منظمتهم وفريقهم وكل عضو فردي في فريقهم.
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المحتويات البرنامج:

 )ACL( القيادة المرتكزة على االعمال 

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

القيادة المتمحورة حول العمل:

القيادة واإلدارة: األدوار التكميلية الحيوية 	
الهرم التنظيمي للنتائج النهائية 	
مواءمة نتائج األعمال مع نتائج القسم ونتائج األفراد 	
الرئيسة وبطاقة  	 النهائية ومؤشرات األداء  النتائج  الرسالة وحتى  إلى  الرؤية،  من 

األداء المتوازن
صيغة القيادة المرتكزة على النتائج: السمات والنتائج 	
الممارسات الخمس للقيادة المتمحورة حول العمل 	
األدوار والكفاءات للقادة الذين يرتكزون إلى النتائج 	
مستويات النضج وأساليب القيادة 	
سلوك القيادة: توجيهية أم داعمة 	

تحفيز وإشراك الموظفين نحو تحقيق نتائج استثنائية:

التحفيز يتحقق بكلمتين، وليست واحدة 	
رغبات سبيتزر الثمان في التحفيز 	
تطبيق نموذج الرغبات الثمان في التحفيز للحصول على أفضل النتائج 	
عوامل التحفيز وليس الرضى 	
إشراك الموظفين وتعزيز اإلنتاجية: 	
التكلفة المؤسسية لتدني مستوى المشاركة 	
مبادرات تعزيز التحفيز والمشاركة 	
العائد االستثماري لمشاركة الموظفين 	

إدارة النتاجئ الفردية عرب اإلدارة الفعالة لألداء:

إدارة األداء مقابل تقييم األداء 	
نشر األهداف 	
وضع األهداف الفردية 	
رصد األداء وتقديم التعليقات البنّاءة 	
إجراء تقييمات األداء بفعالية وأريحية 	

القائد الملهم:

أهمية وهدف التواصل 	
كيف يستثمر القادة أوقاتهم بفعالية 	
صفات القائد الملهم: 	
متوفر ومتاح 	
يسهل الوصول إليه والتواصل معه 	
مسؤول ومستجيب 	
جدير بالثقة واالحترام 	
قدوة 	
التواصل بحزم: 	
أنماط الشخصية السلبية والعدائية والحازمة 	
المتواصل الحازم 	

الذكاء العاطفي كفاءات وأاسليب القيادة:

لمحة عامة عن الذكاء العاطفي 	
تعريف الذكاء العاطفي 	
"ُمحصل الذكاء" مقابل "ُمحصل العاطفة" 	
كيف تؤثر القيادة الُمرتكزة على النتائج على المناخ المؤسسي 	
المناخ المؤسسي: المكونات الستة 	
العالقة بين كفاءات الذكاء العاطفي واألساليب والمناخ   	
توظيف الذكاء العاطفي في القيادة 	



إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
00971  4  4571801 :tتليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس

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

)  )ACL( القيادة المرتكزة على االعمال (
تطوير كفاءات ومهارات القيادة المتمحورة حول العمل 

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.


