
® This programme is registered under EuroMaTech and is copyright© protected. Any usage or reproduction 

of the contents in any medium or format will result in we pursuing legal action against the user.

تطوير مهارات القيادة عالية األداء
احدث النظريات وأفضل الممارسات في تطوير القيادة على مستوى عالمي

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
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برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام
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تطوير مهارات القيادة عالية األداء

مقدمة:

 خالل هذه الدورة المكثفة والعملية، " تطوير مهارات القيادة عالية األداء "، سوف تحدد أسلوب القيادة الخاص بك والمجاالت المحتملة للتطوير. سوف تستكشف قدرتك على أن 

تكون قائدا فعاال وتتناول السؤال: "ماذا يفعل القادة الفعالون؟".   هذه الدورة هي االنغماس الشامل في أساسيات القيادة. سوف تكتسب فهما شامال لما هو مطلوب لتحفيز وقيادة فريقك 

بنجاح والهياكل واألدوات الواضحة لتمكينك من القيام بذلك. سوف تغادر مع تقنيات لقيادة فريقك، ونفسك، للحصول على أفضل النتائج والدافع لوضع التعلم موضع التنفيذ على 

الفور.  

أهداف الدورة:

سيتمكن المشاركين في نهاية الدورة من:

 تقدير أساسيات القيادة وتطوير مهارات القيادة عالية األداء  .§	

  تطوير فهم واضح ألحدث االتجاهات والنظريات والقضايا في تطوير القيادة  .§	

  استكشاف وتطبيق أفضل الممارسات في اإلدارة والقيادة واعتماد أسرار مدير من الطراز العالمي   .§	

  فكر بشكل أكثر استراتيجية وكن قادرا على إدارة التغيير بفعالية   .§	

اتقان المهارات القيادية الحيوية - من الذكاء العاطفي إلى تنفيذ االستراتيجية§	

وصف أولويات المهام واألنشطة ذات الصلة وتعلم كيفية التعامل مع الضغوطات المرتبطة بها§	

قيادة فريق العمل بنجاح ومساعدة األعضاء على تحقيق كامل قدراتهم§	

إطالق قدراتهم و طاقاتهم لقيادة و تحفيز فرق العمل§	

إعادة بناء فرق العمل و تطوير قدرات أعضاء الفرق§	

إكتشاف الطرق و األساليب المالحية لقيادة الفريق و تحقيق النتائج§	

 المنهجية: 

تجمع منهجية التدريب بين المحاضرات والمناقشات والتدريبات الجماعية والرسوم التوضيحية. وسيكتسب المشاركون معرفة نظرية وعملية بالموضوعات. وينصب التركيز على 

التطبيق العملي للمواضيع، ونتيجة لذلك سيعود المشارك إلى مكان العمل بقدرة وثقة  وجدارة على حد سواء لتطبيق التقنيات المستفادة على واجباته. 

الفئات المستهدفة:

 ستكون هذه الدورة استثمارا كبيرا ألي شخص يسعى إلى تحقيق أفضل ممارسات القيادة وفهم "ماذا يفعل القادة العظماء؟".   الدورة مثالية ألولئك الذين يبحثون عن نظرة عامة 

شاملة ألحدث النظريات وأفضل الممارسات في تطوير القيادة على مستوى عالمي. 
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المحتويات الرئيسيىة:

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

تطوير مهارات القيادة عالية األداء

تحديات قيادة الفريق:

تعريفات العمل الجماعي في القرن الحادي والعشرين§	
المنظمات اليوم والتغير المستمر§	
مهارات قائد الفريق الفعال§	
خصائص قائد الفريق الفعال§	
تنمية المهارات القيادية§	
أنماط القيادة: تحليل ذاتي§	
تقنيات لزيادة فعالية الفريق§	

بناء فريق عالي األداء:

وصفة للفرق الناجحة§	
الصيغة الناجحة للعمل الجماعي§	
أهمية األهداف الواضحة§	
اتخاذ القرارات باإلجماع§	
أدوار واضحة ومهام العمل§	
من االشراك إلى التمكين§	
أنواع الفرق فعالة§	
مراحل تطور الفريق§	
حاالت وتطبيقات عملية§	

أساليب تحديد األولويات وإدارة المهام المتعددة:

قاعدة باريتو.§	
كيف نرتب نشاطاتنا حسب األولوية .§	
نموذج كتابة األهداف والمهام.§	
التخطيط األسبوعي.§	
تنظيم الوقت.§	
مفهوم العمل الجماعي ودوره في إدارة الوقت والمهام §	
أنواع المهام الجماعية وأنواع فرق العمل في المنظمات.§	
طرق اإلعداد لبناء فرق العمل في المنظمات.§	
حاالت وتطبيقات عملية§	

مهارات التحفيز ودورها فى ترتيب األولويات:

مفهوم التحفيز وموقعه في منظومة المؤسسات واإلدارات§	
أهمية نظام التحفيز في مسار التطوير الفردي والمؤسسى لتنفيذ المهام§	
مخاطر عدم استخدام نظام التحفيز في المؤسسات§	
نموذج الدافعية وآليات عمله في تحفيز األشخاص فى العمل§	
حاالت وتطبيقات عملية§	

مفاهيم قيادة الفريق:

تعريف القيادة§	
القيادة مقابل اإلدارة§	
أنماط القيادة§	
اآلثار المترتبة على المواقف والشخصية§	
عشر طرق لتمكين المرؤوسين§	
القيادة الظرفية§	
مستويات التطوير§	
أساليب التحفيز المختلفة§	
حاالت وتطبيقات عملية§	

تحفيز الفريق للوصول ألداء أفضل:

تحديد أدوار الفريق§	
مؤشر نوع "بيلبن" §	
تناسب المحفزات الفردية والجماعية§	
مصفوفة القيم المتناسبة§	
مفاتيح لحل نزاعات القيم§	
مزيج التحفيز§	
خلق بيئة داعمة§	
رفع طاقة فريقك§	
حاالت وتطبيقات عملية§	

استراتيجيات مستدامة لتحسين عالقات الفريق:

تحديد وسائل االتصال الفعالة§	
االتصال وجها لوجه §	
حل المشاكل في الفرق§	
العوامل التي تؤثر على أداء الفريق§	
مراحل حل المشاكل في الفرق§	
أدوات التخاذ القرارات الفعالة في الفريق§	
مكونات اتخاذ القرار الفعال§	
حاالت وتطبيقات عملية§	

دور قائد الفريق في إدارة التغيير:

إدارة التغيير§	
التغيير يتطلب التبادل والتوسع في التفكير§	
العوامل الرئيسية في نجاح التغيير§	
دورة التغيير§	
ردود الفعل المعتادة عند التغيير§	
مساعدة الفريق لتجاوز مراحل التغيير§	
التعامل مع ردود الفعل عند التغيير §	
استراتيجيات للتعامل مع التغيير§	
حاالت وتطبيقات عملية§	



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

)تطوير مهارات القيادة عالية األداء(
احدث النظريات وأفضل الممارسات في تطوير القيادة على مستوى عالمي

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.


