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قيادة التميز في االداء والتأثير االستراتيجي
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MEMBER

مقدمة:

القيادية، هو وسيلة قوية لكسب ميزة تنافسية. في بيئة األعمال الصعبة  القدرات   بناء 

اليوم، يستطيع القادة العظماء تأمين مكاسب طويلة األجل باإلضافة إلى بناء محركات 

معايير  ويضعون  المنضبط  التخطيط  خالل  من  التنفيذ  يقودون  إنهم  للمستقبل.  نمو 

االداء  في  التميز  قيادة   " والمكثفة  العملية  الدورة  هذه  وفرقهم.   تغطي  ألنفسهم  عالية 

والتأثير االستراتيجي " مجاالت الكفاءة مثل تطوير خطط العمل، وتخفيف المخاطر، 

 - والفردي  الجماعي  األداء  وإدارة  العاطفي،  ذكائك  الفريق، وتحسين  فعالية  وتعزيز 

نتائج  إلى  الذي يؤدي  التميز في األداء  الدؤوب لتحقيق  الحاسمة في السعي  العناصر 

قوية ومستدامة. 

ومتطور،  محدث  عالمي  منهاج  إلى  ومستند  ومتقدم  محدث  التدريبي،  البرنامج  هذا 

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:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

فهم  القيادة األصيلة وقوتها  و تطوير المرونة في تطبيق أساليب القيادة المناسبة.�	

إللمام بمفهوم قيادة األداء وأهميتها والفهم الخاطئ والصحيح لقيادة األداء.�	

قيادة التميز في االداء والتأثير االستراتيجي  وتعزيز فعالية الفريق .�	

بناء مؤشرات األداء باستخدام القواعد العلمية.�	

تحديد مستوى األفراد للمساهمة في رفع األداء الفردي للفريق�	

 تطبيق عناصر القيادة االبداعية لتعزيز تحفيز الفريق وتحسين النتائج  .�	

 التأثير بنزاهة لتحقيق النجاح على المدى الطويل   وبناء الثقة بوعي وبطريقة �	

هادفة  .

 فهم نقاط قوتهم القيادية الفريدة واالستفادة منها  .�	

 استكشاف العالقة بين القيادة الواعية والقيادة الحقيقية واالستفادة منها  .�	

 بناء الثقة والشفافية في الفرق كقادة حقيقين والتنقل في منهجيات وممارسات �	

األصالة  .

االرتقاء باألساليب القيادية المؤثرة في قيادة فرق العمل .�	

المنهجية:
تتميز هذه الدورة بكونها عملية وتطبيقية باستخدام األنشطة الجماعية، واتي نهدف إلى 

تزويد المشاركين لدينا بالقدرة على ترجمة التعلم والرؤى إلى ممارسة في مكان العمل. 

سيتم استخدام مجموعة متنوعة من طرق  التعلم ، ولعب األدوار ، ومناقشات الحالة ، 

والعروض التقديمية ، والتمارين ، وانشطة المحاكاة وستكون هناك أيضا تقييمات لكل 

وحدة تدريبية لتقييم فهم المشارك للموضوع.

الفئات المستهدفة:
 تم تصميم هذا البرنامج للمديرين من المستوى المتوسط إلى العالي الذين يسعون إلى 

توسيع مجموعة مهاراتهم في قيادة أنفسهم واآلخرين بشكل أكثر وعيا وأكثر أصالة. 

وهي مصممة للقادة الذين يبحثون عن طريقة أكثر إلهاما للتفكير في دورهم والتأثير 

األقسام  وايضا ورؤساء  المجتمع.   وفي  منظمتهم  في  يحدثوه  أن  يمكن  الذي  المحتمل 

وقادة الفرق والمسؤولين والمرشحين لمناصب عليا.

المحتويات األساسية:

تعزيز القيادة - المهارات والقدرات القيادية:

 تقييم كفاءتك القيادية:�	

 تحديد ما تعلمته وما زلت بحاجة إلى تعلمه �	

 صياغة مخطط تطوير القيادة الخاص بك �	

 اختيار هوية جديدة :�	

 إعادة النظر في هويتك القيادية الشخصية �	

 تحدي افتراضاتك وتصوراتك �	

 الوصول إلى أقصى إمكاناتك :�	

 تقييم نطاق النمو الخاص بك �	

 رفع المستوى لنفسك ولآلخرين �	



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

قيادة التميز في االداء والتأثير االستراتيجي

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

خلق الماشركة يف مكان العمل المعارص :

 خلق ديناميكية فريق إيجابية :�	

 الشفافية واالنفتاح والصدق �	

 توسيع تفكيرك من رأسك إلى قلبك �	

 نقل عملية صنع القرار بالقرب من الحدث �	

 تقاسم السلطة من خالل نموذج القيادة الموزعة �	

 بناء مشاركة عالية للموظفين :�	

 تحديد واستخدام الدوافع للمشاركة �	

 قيادة السلوكيات بدال من إدارتها �	

 التغلب على الحواجز التي تحول دون االلتزام �	

 غرس التميز من خالل التعلم والمشاركة والنمو �	

حاالت وتطبيقات عملية�	

التنقل بني فرق متعددة األجيال ومتنوعة :

 االستفادة من التنوع لتعزيز النمو والقوة واالبتكار :�	

 تطوير عقلية عالمية لسد االختالفات الثقافية �	

 بناء عالقات ناجحة عبر االختالفات في األسلوب والثقافة والجيل �	

 هيكلة تفاعالت الفريق �	

 احتضان فرق متعددة التخصصات :�	

 كشف التحيزات واالفتراضات والنقاط العمياء �	

 إنشاء فرق هادفة �	

 رعاية مكان عمل متنوع وشامل �	

حاالت وتطبيقات عملية�	

بناء اجلسور )الرؤية / الفهم / الوضوح / الراشقة( :

 االستجابة ل   VUCA   من خالل القيادة التكيفية :�	

 التواصل بوضوح مع نية محددة �	

 اكتساب وجهات نظر جديدة والبقاء مرنا �	

 البحث عن الحلول الصحيحة من خالل األسئلة الصحيحة �	

 تطبيق عقلية جديدة للقيادة في األوقات المضطربة :�	

 ممارسة اليقظة من أجل الهدوء والوضوح �	

 إظهار الذكاء االجتماعي �	

 التعلم من الفوضى والنكسات والنجاحات �	

حاالت وتطبيقات عملية�	

 قوة الرؤية اإلبداعية :

 القائد كرؤية :�	
 تأثير القائد على الثقافة  �	
 كيف يسهل القائد الطريق إلى ثقافة التميز �	
 تنفيذ نهج التواصل القيادي  �	
 تحديد أولويات القيادة:�	

 تعلم ما يستحق وقتك حقا �	
 فهم كيفية إدارة وقتك بشكل أكثر فعالية �	
الخطوات السبع لزيادة استخدام الوقت �	
 تحديد األنشطة ذات العائد المرتفع واستخدامها بفعالية �	
كيفية تحديد أولويات مهامك من خالل التخطيط االستباقي. �	

 خلق مناخ حتفزيي:

الدافع هو مفتاح النجاح:�	
سبب أهمية تحديد األهداف لخلق مناخ تحفيزي. �	
 كيفية خلق مناخ قيادي إيجابي. �	
 االحتياجات التحفيزية عبر األجيال �	
حاالت وتطبيقات عملية�	
 االستفادة من قوة الصراع :�	

 فهم كيف يمكن إدارة الصراع واستخدامه للتحسين المستمر للقيادة �	
 خمس استراتيجيات أولية في إدارة التوتر والصراع �	
 كيفية إنشاء بيئة مربحة للجانبين �	
طرق لمنع تكرار الصراع �	
حاالت وتطبيقات عملية�	

االبداع واالبتكار:

سمات القائد المبدع:�	
إدارة الذات وارتباطه باالبداع�	
حل المشكالت بالطرق اإلبداعية�	
صنع واتخاذ القرار باألدوات اإلبداعية�	
تأسيس وتحفيز ونشر ثقافة االبداع واالبتكار�	
إدارة فرق العمل اإلبداعية�	
تقييم المبادرات اإلبداعية�	
بناء فرق العمل االبتكارية:�	

مراحل تكوين فرق العمل اإلبداعية�	
إدارة النزاع�	
التفويض�	
تمكين االفراد وتعزيز األفكار الخالقة�	
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

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

)قيادة التميز في االداء والتأثير االستراتيجي(
أفضل ممارسات وأستراتيجيات القيادة االصيلة والقائد المبدع

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

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

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

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

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


