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

مقدمة:

 تم تصميم هذا البرنامج التدريبي العملي والمكثف"  اإلدارة والقيادة التنظيمية  " لتزويد المشاركين بالمهارات والمعرفة الالزمة للقيادة بنجاح في بيئة األعمال المتغيرة باستمرار. 

من خالل هذا البرنامج، سيتمكن المشاركون من إتقان االستراتيجيات الرئيسية لرفع مستوى أسلوب قيادتهم لمواجهة التحديات المتميزة لقيادة فرق أكبر داخل مؤسستهم. واالرتقاء 

إلى مسؤوليات قيادية موسعة وتوجيه منظماتهم بشكل فعال. 

 توفر هذه الدورة للمشاركين فرصة اكتساب فهم عميق للقيادة وكيفية تشكيلها وتحديد النمط الصحيح لها مما يعزز عمل المؤسسات ويعطي نتائج باهرة. الدورة ستلقي الضوء على 

أهم األدوات والتقنيات التي تجعلك  قائداً ملهماً  ومديرا مميزاً، يستطيع بما يمتلك من القيم والمعارف أن يؤثر إيجابا على مؤسسته وفريق العمل من خالل تطبيق : احدث ممارسات 

ومنهجيات وعناصر القيادة التنظيمية،  اإلدارة في بيئة ديناميكية،  قيادة وإدارة االبتكار، والتعاون والتفاوض وإدارة النزاعات وتعزيز مشاركة الموظفين. والتواصل، والتأثير من 

خالل الكاريزما، وتوليد المواءمة التنظيمية، والتغيير الجذري . 

هذه الدورة التدريبية، محدثة ومتقدمة ومستندة 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.

اهداف الدورة:

سيتمكنالماشركونيفهنايةالدورةمن:

	w اكتساب رؤى عميقة حول أساسيات القيادة التنظيمية 

	w التعرف على أسلوب قيادتهم الطبيعي ومتى وكيف يتم تعديله 

	w التأثير على سلوكيات اآلخرين في فرق العمل من خالل القيادة بالقدوة 

	w تعلم كيفية تطوير استراتيجيات داخلية وخارجية للتواصل التنظيمي الفعال 

	w استكشاف طرق إنشاء فرق عالية األداء وإدارتها 

	w إتقان التقنيات واالستراتيجيات لتحفيز الفرق لتقديم أعلى النتائج التنظيمية 

	w استخدام استراتيجيات القيادة البسيطة إلنهاء المهام والمشاريع 

	w فهم أهمية القيادة واإلدارة الملهمة واإلبداعية لبيئة عمل جذابة ومنتجة 

	w كيفية توظيف ورعاية الذكاء العاطفي من أجل التأثير 

	w توظيف  الذكاء العاطفي في االدارة القيادة التنظيمية

	wاتقان  التخطيط االستراتيجي وتحديد األهداف وتحقيق النتائج

	wتطبيق المهارات القيادية المختلفة استناداً إلى الوضع

	w استخدام التفويض كأداة تحفيزية  و التعرف على الحواجز التي تحول دون التفويض والتغلب عليها 

المنهجية:

نحن نعتمد منهجية حديثة في التدريب، ونطبق أهم األساليب والتقنيات المستحدثة، مع مراعاة المعايير الدولية في تحديد المحتوى والمناهج والنشاطات. ُصممت هذه الدورة بحيث 

تتخذ طابعاً تفاعلياً من خالل مزيج من المحاضرات والعروض التقديمية الموجزة وانشطة المحاكاة والحلقات النقاشية والمناقشات التفاعلية ودراسات الحالة والتمارين. الجماعية، 

كما تحتوي الدورة على التدريبات العملية والمناقشات الجماعية وتمارين لعب األدوار.

الفئات المستهدفة:

تم تصميم هذه الدورة  للمدراء والقادة والمشرفين ورؤساء اإلدارات واألقسام والوحدات وأي شخص مهتم بالتحوالت النموذجية الالزمة لتمكين التميز والمرونة التنظيمية في مناخ 

األعمال  . والذين يحرصون على تحسين مهاراتهم القيادية مثل القادة ورؤساء األقسام وكبار المدراء وقادة الفرق.



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

التنظيمية  والقيادة   اإلدارة 

محتويات األساسية:

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

القيادةوالسلوكالتنظيمي:

	w تعريف القيادة التنظيمية 
	w فهم السلوك التنظيمي 
	w االتجاهات والتغييرات 
	w الناس في العمل: الفروق الفردية والتصورات 
	w الفروق الفردية: القيم والشخصية 
	w قوة اإلدراك 
	w المواقف والسلوكيات 
	w األسس األربعة لمكان عمل سعيد 
	w القيادة التنظيمية والمعايير األخالقية 

تطويرالمهاراتالقيادية:

	w حدد أسلوب قيادتك ومتى تتكيف معه 
	w تحليل القيادة بالقدوة وما يعنيه ذلك داخل مؤسستك 
	w اكتشاف الدوافع التحفيزية المختلفة لفريقك 
	w استكشاف قوة التواصل القائم على النتائج 
	wتعزيز السلوكيات لزيادة مشاركة الموظفين واألتباع 

القيادةواالتصالالتنظيمي:

	w تعريف االتصال التنظيمي 
	w االستراتيجية الكامنة وراء االتصال التنظيمي 
	w االستراتيجية الداخلية 
	w االستراتيجية الخارجية 
	w عوائق االتصال التنظيمي 
	w التغلب على تلك الحواجز  
	w مقاييس نجاح التواصل 

القيادةوالثقافةالتنظيمية:

	w قوة الثقافة التنظيمية 
	w خصائص الثقافة التنظيمية المشاركة 
	w بناء ثقافة تنظيمية 
	w الحفاظ على الثقافة التنظيمية الصحيحة 
	w مقاييس نجاح الثقافة التنظيمية 

القيادةوالتحفزيالتنظيمي:

	w الدافع التنظيمي - من النظرية إلى التطبيق 

	w مما يؤدي إلى بيئة عمل محفزة 

	w التحفيز من خالل تصميم الوظائف 

	w التحفيز من خالل تحديد األهداف 

	w التحفيز من خالل تقييم األداء 

	w التحفيز من خالل حوافز األداء 

	w مقاييس نجاح التحفيز 

القيادةوالفرقالتنظيمية:

	w فرق تنظيمية عالية األداء 

	w خصائص الفرق عالية األداء 

	w قيادة الفرق داخل المنظمة 

	w األساليب السلوكية لقيادة الفريق 

	w دور السياق 

	w مناهج معاصرة لقيادة الفريق 

	w القوة داخل الفريق 

	w السياسة داخل الفريق 

	w مقاييس نجاح األداء 

قيادةاألشخاصداخلالمؤسسة:

	wالنهج السلوكي للقيادة

	wدور السياق

	wمنهجيات معاصرة في القيادة

	wالسلطة والسياسة

	wدور األخالقيات والثقافات في قيادة اآلخرين



إدارةالتدريبوالتطوير
يوروماتيكللتدريبواإلستشاراتاإلدارية

ص.ب:74693دبيـاإلماراتالعربيةالمتحدة
تليفون:4571800  4  00971-فاكس:4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail:booking@euromatech.ae

يرجىإرسالاالستمارةعلىالعنوانالتالي:
U.K.Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالكثالثةطرقسهلةللتسجيل:

	w.لتحجزمكانابشكلمؤقت اتصلبإدارةالتدريبعلىالرقم4571800  4  00971

	w00971  4  4571801إدارةالتدريب:  أرسلقسيمةالتسجيلبعدملئهاعلىالفاكسالتالي:

	wيوروماتيكللتدريبواإلستشاراتاإلدارية،ص.ب:74693دبي،اإلماراتالعربيةالمتحدة أكملقسيمةالحجزوأعدهامرفقةبشيكإلىالعنوانالتالي:

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

) اإلدارة والقيادة التنظيمية (
 استراتيجيات متقدمة لقيادة المؤسسات ودفع االبتكار  وتوجيه المنظمات فعالية

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.


