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مقدمة:
 عندما يصبح عملك عالميا ، فأنت بحاجة إلى مجموعة مهارات شاملة لقيادة الطريق في بيئات جديدة وصعبة مع تطور الثورة الصناعية الرابعة، ستمكنك هذه الدورة العملية 

والمكثفة "  أساسيات القيادة واإلدارة العالمية  " من من فهم ما يجب التركيز عليه حتى تتمكن من قيادة مؤسستك في تحقيق أهدافها. 

 تم تصميم  الدورة ،لتزويد المشاركين باألدوات العملية لبناء مؤسسات مرنة والقيادة بطريقة ديناميكية ومشاركة. واالنتقال إلى قيادة مؤسسة مستعدة للنجاح في بيئة اليوم المعقدة 

ومبنية حقا للمستقبل .   توفر  الدورة  تعليما متقدما يمكنك من توسيع وتعزيز مهارات القيادة  اإلدارة وريادة األعمال - مما يرفع من إمكاناتك المهنية. .  بعد االنتهاء من فعاليات 

البرنامج ، المشاركون سيكونون مصدر إلهام ويمكنهم على الفور تطبيق ما تعلموه في اماكن عملهم .

هذا البرنامج التدريبي، محدث ومتقدم ومستند إلى منهاج عالمي محدث ومتطور، وسبق أن تم تجربته من خالل العديد من األبحاث وتطبيقه في العديد من البلدان المتقدمة في 

الغرب، وأثبت نجاحه وفعاليته وكفاءته، وتقدمه يوروماتيك  باللغة العربية.

أهداف الدورة:
	w استكشاف نماذج  لقيادة واالدارة  العالمية

	wفهم كيف يقوم قادة المنظمات المتميزة بالتواصل والمشاركة والتاثير وااللهام

	w فهم أكبر لآلثار والمخاطر والفرص عند العمل عبر الثقافات ومع أصحاب المصلحة الدوليين

	wتحسين مهارات التواصل والتأثير

	w تعزيز الكفاءة الثقافية والحساسية عند إدارة فرق متعددة الثقافات

	w معرفة كيفية تحفيز وتمكين وإلهام الفرق من خالل برامج التغيير والتحول

	w الذكاء الثقافي وفهم كيفية تكييف أسلوب القيادة الشخصية في بيئة األعمال العالمية

	wاستكشااف استعداد مؤسستك للتعطيل والتكيف والتغيير لمواجهة التحديات اليوم وفي المستقبل

	w بناء القدرة التعاونية لمؤسستك لدعم الشبكات القوية وتمكين تدفق المعلومات واألفكار

	w تحديد وتعطيل االفتراضات والتحيزات التنظيمية التي يمكن أن تعيق مؤسستك

	wاستكشف اإلجراءات التي يجب على القادة اتخاذها لتحفيز األشخاص على القيام بعمل هادف وتوجيه مؤسستك إلى النجاح المستدام

	wتعلم كيفية إنشاء ثقافة تنظيمية ملهمة  و اكتساب المعرفة والمهارات الالزمة لدفع ثقافة استباقية من المرونة

	w)VUCA( فهم كيفية التفكير االستراتيجي في عالم متقلب وغير مؤكد ومعقد وغامض

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 التنفيذيين من جميع مجاالت األعمال، المشرفين و رؤساء االقسام أو وحدة 

أعمال داخل المؤسسة.  و كبار موظفي وقادة المنظمات.
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محتوى الرنامج:

القيادة و اإلدارة اإلبداعية:

	wمفهوم القيادة وأهدافها

	wالعالقة بين القيادة واإلدارة في ظل التحديات والتوجهات

	wالقدرات الالزمة لتأثير القيادة المتميزة و اإلدارة الفعالة

	wمهام القائد اإلبداعي في خلق بيئة إبداعية

	wتنمية القيادة و اإلدارة المتميزة من أجل التميز اإلداري

	w خطوات تفعيل التكامل اإلداري بين مكونات العمليات اإلدارية وفقا لمنهجية

التميز

	w.المهارات القيادية المتقدمة والقدرة على فهم وتحليل المتغيرات

مهارات التحفزي و الدافعية  وقوة اإلقناع:

	wمفهوم التحفيز

	wأنواع التحفيز و تصنيفات الحوافز وأساليب تطبيقها

	wللنمو ERG Alderfer's Theory نظرية ألديرفر

	wنظرية ماك كليالند في الحاجات

	wالشروط العشرة إلنجاح نظم التحفيز

	wما هو اإلقناع؟ وما هي أنواعه؟

	wالمهارات الفنية والشخصية في اإلقناع

	wعوامل نجاح وفعالية وسائل اإلقناع

	wاإلستراتيجيات الحديثة في االقناع وأثرها على فعالية اآلداء

قوة اإلقناع وكيفية التأثري يف اآلخرين؟

	w"التعريف العلمي واإلداري لمصطلح "التأثير

	w.العالقة بين اإلقناع والتأثير الفعال

	wأدوات التأثير في اآلخرين

	wمهارة لغة الجسد للتأثير اإليجابي في اآلخرين

	wمعوقات وأسباب فشل التأثير في اآلخرين

القيادة و اإلدارة العالمية يف خلق بيئة عمل إجيابية:

	wWork Environment " المفهوم العلمي لـ "بيئة العمل

	wالخصائص المعاصر لمفاهيم االدارة العالمية

	w.الرؤية اإلبداعية وبيئة عمل محفزة مشجعة على التطوير

	wالقيادة و اإلدارة اإلحترافية في خلق وتحفيز بيئة عمل متغيرة مرنة

	wبيئة العمل الفعالة وآليات تطوير و تميز العمل الجماعي

	wاألدوات اإلدارية الحديثة في بناء و إدارة بيئة عمل متميزة

	wالقيادة و اإلدارة و بيئة العمل اإليجابية الفعالة

:VUCA أاسسيات القيادة يف بيئة االعمال العالمية

	wVUCA مفهوم

	wVUCA القيادة اإلستراتيجية والتفكير اإلستراتيجي في التعامل مع عالم

	wاإلستراتيجية المدخل األمثل لمواجهة التحديات

	wالقيادة اإلستراتيجية والتعامل مع التغيير

	wالقيادة اإلستراتيجية والثقافة التنظيمة المعاصرة

	wالمناخ اإلستراتيجي الجديد و أثر القيادة اإلستراتيجية

	wالتحول من أسلوب إدارة المستقبل إلى منطق صناعة المستقبل

	wاآلليات الحديثة لوضع وصياغة سيناريوهات المستقبل



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

)أساسيات القيادة واإلدارة العالمية (

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.


