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مقدمة:

المهارات القيادية والعقلية المرنة ليست كلمات رنانة، إنها القدرة على القيادة تحت أي ظرف، خاصة في مواجهة التحديات الغير متوقعة، وسرعة التكيف واالستجابة مع المتغيرات 

من خالل تحفيز فريق العمل لتحقيق النمو والتميز واالستدامة في االعمل. 

 سيحصل المشاركون, على الكثير من المهارات، التي تساعدهم في تحقيق أهدافهم من هذه الدورة، كمهارة السيطرة على النفس، ومهارة التحكم في القرارات، ومهارة التركيز على 

األهداف، ومهارة القيادة اإلبداعية واالبتكارية، ومهارة التحكم في المشاعر، ومهارة قوة الكلمات، ومهارة تحويل المشاعر السلبية إلى إيجابية، ومهارة التحكم في النفس، ومهارة 

تحمل المسؤولية، ومهارة القرارات السليمة، ومهارة الحس السليم، مهارة المنطق، ومهارة التكيف والمرونة.

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.

اهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

االقدرات والمهارت القيادية على مختلف الجبهات )التنظيمية ، والثقافية ، والعالمية التنافسية (�	

معرفة الكيفية الصحيحة لممارسة االنضباط والمرونة والتكيف  في ظل األزمات�	

كيفية استخدام أدوات التفكير القيادي في مختلف المواقف ومختلف المحتويات�	

إتقان مهارة  التفكير االستراتيجي والتفكير الحيوي في القيادة الفعالة�	

اكتساب مهارات استخدام أدوات وأساليب  القيادة الرشيقة�	

ممارسة العقلية المرنة في ريادة األعمال�	

صياغة و وضع السيناريوهات واالهداف االستراتيجية�	

المنهجية:

 تستخدم الدورة التدريبية في مهارات التفكير القيادي استبيانات التقييم الذاتي والنماذج والتمارين العملية ودراسات الحالة والعروض التقديمية والمناقشة الجماعية ولعب االدوار 

وانشطة المحاكاة لتطوير التفكير ومهارات صنع القرار المبتكرة. واستخدام مواقف العمل الحقيقية يضيف الواقع ويعزز نقل التعلم.

الفئات المستهدفة:

صمم هذا البرنامج الى المدراء العموم والقادة  والمشرفين ورؤساء االقسام  ومن في حكمهم وكل من يريد ان يطور مهاراته  وقدراته القيادية وتحفيز التفكير والعقلية المرنة في 

العمل .
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المحتويات الرئيسية:

تعريف الراشقة والمرونة:

الجوانب الرئيسية للرشاقة�	

فهم أهمية الرشاقة والمرونة لتحقيق النجاح�	

دور القائد المرن في األوقات العصيبة�	

مهنجيات الراشقة والمرونة يف القيادة الفعالة:

دور القائد في تحسين المؤسسة وقدرة الموظفين على التكيف�	

اآلثار المترتبة على القيادة الرشيقة�	

أهمية تنبؤ التغيير�	

مؤشرات لقياس وتوقع قوى التغيير�	

الثقة والمشاركة في الصراع البنّاء�	

استراتيجية المستقبل الذي ال مفر منه�	

توليد الثقة والعمل:

أهمية مشاركة الموظفين�	

العوامل الرئيسية في سلسلة الخدمة�	

ضرورة أن يكون القائد واثقاً من نفسه ومرناً�	

التركيز على العمل ووضع األولويات�	

تمكين الفرق لتكون موجهة نحو العمل�	

القيادة الرشيقة والمرنة:

إيجاد مناخ مرن يُلهم اإلبداع�	

الرشاقة واالبتكار من خالل المشاركة وتوليد أفكار جديدة�	

بطاقات األداء لتحسين القيادة الرشيقة�	

مستويات القيادة الرشيقة�	

تقييم وتطوير القيادة الرشيقة�	

التنظيم االجتماعي الذكي وتنمية المهارات القيادية للمستقبل:

القدرة على إنشاء وتعزيز التغيير االجتماعي�	

التنّمر االلكتروني خطر يُهّدد العالمة التجارية�	

المشاريع االجتماعية وأهميتها بالنسبة للقادة�	

تطوير مرونة التفكير الزدهار التغيير�	

مهارات وقدرات المرونة العقلية:

كيف تُطّور اآلليات الذهنية المرنة�	

استغالل اللدونة العصبية الستعادة المرونة�	

استخدام الذهن لتعزيز الوعي الذاتي�	

كيف يساعد علم األعصاب على تغيير تفكيرنا المتعلق بالمشاعر�	

كيف تعمل العواطف اإليجابية على بناء المرونة�	

تقييم قدراتك حول األداء المرن�	

كيف تدير بحكمة�	

سمات العقلية المرنة:

 اتخاذ قرارات سريعة�	

التعلم والتحسين باستمرار �	

االبتكار واالبداع �	

االستفادة من اإلخفاقات �	

نقل و توصيل قراراتك وأفكارك:

التأثير على النجاح - تقييم نقدي ألسلوبنا المفضل للتأثير�	

تطوير تحليل أصحاب المصلحة - القوة مقابل التأثير�	

الفرص والتحديات في مقابل المشاكل�	

وضع "استراتيجية اجتماعات" لحل المشاكل واتخاذ القرارات�	

أساليب االتصال المختلفة ومتى تستخدم كل واحدة�	

تقدير تنوع تفضيالت االتصاالت لآلخرين�	

أمثلة عملية وتمارين حول أفضل طريقة لتوصيل و نقل أفكارك وتوصياتك�	



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:

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

)القدرات القيادية والعقلية المرنة في بيئات 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.


