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المهارات القيادية في
اإلدارة والتوجيه االستراتيجي 

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

مقدمة:

صممت هذه الدورة التدريبية لتعزيز كفاءة المشاركين ولتكون  هذه فرصة فريدة الكتساب نظرة ثاقبة في مجاالت مثل االتصال والتوجيه االستراتيجي وتنسيق األعمال وتوصيل 

رسائل العمل الرئيسية وتحفيز اآلخرين على التغيير.  كما تزّود الدورة المشاركين بمجموعة متنوعة من أدوات اإلدارة والقيادة،  الضرورية لفهم وتطبيق منهجيات االبداع والتميز 

في بيئات العمل المختلفة  وفي نهاية الدورة، سيتمكن المشاركون من تطوير وتنفيذ أطر عمل فعالة تساعدهم على تحقيق األهداف والنتائج الرئيسية في مؤسساتهم.

اهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

 خلق االبتكار في المنظمة بحيث تدير األعمال التغيير بشكل فعال �	

 التواصل الفعال مع أنواع الشخصية  المختلفة�	

 قيادة فرف العمل نحو االنجاز وتحقيق النتائج�	

 التأثير على اآلخرين في المنظمة لخلق مخرجات أكثر فعالية �	

 إدارة التغيير بفعالية  و خلق ثقافة عالية األداء �	

 التعامل بفعالية مع الصراع في المنظمة �	

 قيادة ثقافة التميز واالبداع واالبتكار�	

 تطبيق النظم  التحفيزية الرئيسية التي تدفع السلوك وتؤثر على األداء �	

قيادة وتحديد األولويات والمحاور االستراتيجية الستدامة االعمال�	

قيادة مبادرات التغيير االستراتيجي لتحقيق التميز في األداء�	

 تطوير استراتيجيات وتكتيكات لتوسيع ممارسات اإلدارة الخاصةبهم ودعم االحتياجات التحفيزية للموظفين األفراد �	

المنهجية:

 ستوفر هذه الدورة التدريبية مزيجاً من التقنيات التفاعلية مثل العروض التقديمية الموجزة، وجلسات تشاركية وجذابة ،والتمارين العملية، لعب األدوار، ودراسة الحاالت، والمحاكاة 

الظرفية، وبوازن البرنامج بين النظرية ودراسات الحالة العالمية العملية من مختلف الصناعات، المدعومة بالخبرة الدولية لللمستشار  . 

الفئات المستهدفة:

 المدراء العامون والقادة ورؤساء األقسام  وقادة الفرق والمشرفين، وألولئك الذين يريدون معرفة متعمقة   للمهارات القيادية في اإلدارة والتوجيه االستراتيجي  في سياق عالمي. 

والراغبون في تعزيز مهاراتهم وجداراتهم لتحقيق المزيد من النجاح في جميع مستويات المؤسسة.

 الفئات المستهدفة :

المدراء التنفيذيين والقادة  ومدراء ورؤساء األقسام والمشرفين وقادة الفرق في القطاعات الحكومية والخاصة واالقتصادية ومختلف الصناعات.

المحتويات األساسية:
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المهارات القيادية في
اإلدارة والتوجيه االستراتيجي 

المحتويات األساسية:

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

حتقيق التمزي يف البيئة االدارية احلديثة لمواجهة التحديات المعارصة:
تحديات االدارة فى بيئة األعمال المعاصرة �	
العملية اإلدارية الحديثة�	
التمكين اإلدارى فى المنظمات�	
الفعالية اإلدارية�	
الكفاءة االدارية�	
التميز اإلدارى�	
منظومة األداء اإلدارى المتميز�	
المرونة والالمركزية�	
تطبيقات وورش عملية�	

قوة القيادة والتأثري وااللهام:
تصنيف القيادة وأنواعها�	
موهبة القيادة والتأثير�	
القيم والقائد الساحر�	
إختيار وإعداد القادة�	
مصادر قوة القائد�	
معايير كفاءة القائد�	
قيادة مجموعات العمل�	
دورالقيادة فى مواجهة األزمات اإلدارية�	
تطبيقات وورش عملية�	

خلق التوافق االسرتاتيجي يف المنظمة: التنسيق التنظيمي :
 إنشاء أهداف األداء لدينا وإيصالها �	
 إنشاء فريق يعتمد على المقاييس �	
 استخدام مؤشرات األداء الرئيسية �	
 تمرين عملي: سيقوم الفريق ببناء هرم أداء للمنظمة  �	

القيادة  االسرتاتيجية:
 تمييز "عالمتك التجارية القيادية" - بناء سمعة قيادية �	
 قيادة ذات رؤية �	
 إلقاء نظرة فاحصة على أمثلة القادة االستراتيجيين �	
 العناصر الرئيسية للقيادة االستراتيجية والتكتيكات �	
 ما هو قائد األعمال االستراتيجي �	
تطبيقات وورش عملية�	

فهم الذكاء العاطفي:
 ما هو الذكاء العاطفي وكيف يمكنك استخدامه في قيادتك �	
 تاريخ التفكير في الذكاء العاطفي �	
 تطوير ذكائك العاطفي ومرونتك �	
الذكاء العاطفي: الوعي الذاتي ، المرونة العاطفية ، الدافع ، الحساسية الشخصية �	

، التأثير ، الحدس ، الضمير 
 هل يمكنك قياس EQ وكذلك معدل الذكاء؟ ما هي أهمية EQ؟ �	

القيادة بالذكاء العاطفي - أن تكون قائدا فعاال وملهما :
 أساليب القيادة �	
 نموذج القيادة الظرفية �	
توظيف الذكاء العاطفي في القيادة الفاعلة �	
 النهج: - التوجيه والتدريب والدعم والتفويض �	
 اآلثار المترتبة على استخدام أسلوب غير مناسب �	
 تبني أسلوب مختلف من القيادة اعتمادا على الشخص �	
 التواصل الفعال  �	
 كيف يؤثر أسلوبي في التواصل على الفريق؟ �	
 أدوات للتواصل الفعال مع الفريق �	
تطبيقات وورش عملية�	

تطوير احلدس واإلبداع :
 الدماغ األيسر مقابل تفكير الدماغ األيمن �	
 استخدام العصف الذهني - ولكن استخدامه بشكل صحيح �	
 استخدام عملية قبعات التفكير الست إلدوارد دي بونو لتوليد أفكار إبداعية �	
 تنفيذ هذه التقنيات في الممارسة العملية �	
تطبيقات وورش عملية�	

قيادة التغيري الفعال :
 فهم كيفية تعامل الناس مع التغيير �	
 نقل الناس من منطقة الراحة الخاصة بهم �	
 تنفيذ التغيير �	
  قيادة التغيير وإدارة الصراع �	
تطبيقات وورش عملية�	

بناء الثقة والزناهة يف الفريق :
 أهمية البدء بشكل صحيح: مفهوم الثقة السريعة �	
 ما الذي يبني الثقة في الفريق �	
 دورة تطوير فريق الثقة: كيف يتطور الفريق وينضج �	
تطبيقات وورش عملية�	

اناشء أهداف ونتاجئ رئيسية فعالة:
صياغة أهداف فّعالة�	
وصف األهداف ،ونصائح لصياغة األهداف�	
خصائص النتائج الرئيسية الفعالة، ونصائح لتحديد النتائج الرئيسية�	
أنواع النتائج الرئيسية�	
تقييم األهداف والنتائج الرئيسية�	
عملية ضبط األهداف والنتائج الرئيسية )عدد المرات، عدد األهداف، �	

المراجعات، التعديالت، إلخ(
األهداف والنتائج الرئيسية وتخصيص الموارد والميزانيات�	
تطبيقات وورش عملية�	
 ورشة عمل : ممارسة التفكير االستراتيجي واتخاذ القرار والعمل الجماعي �	



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

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

)المهارات القيادية في اإلدارة والتوجيه االستراتيجي (

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

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

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

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

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


