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المحتويات األساسية: 

افضل ممارسات القيادة
االبتكارية واالداء المتميز  ®

المقدمة :
القيادة واإلدارة تناسب فئة الوظيفة أكثر من فئة الصفة المكتسبة بالفطرة وبالتالي 
مناسبة  في  ويتم وضعهما  الشخص  لنفس  تعودان  كقبعتين  إليهما  ينظر  أن  يمكن 
هاتين  احدى  ارتداء  إلى  الشخص  هذا  يميل  ما  العمل وعادة  اجل  أو من  خاصة 
القبعتين معظم الوقت باالعتماد أوال على المكانة الرسمية لهذا الشخص لكن أيضا 
إلى حد ما على السمات الشخصية ودرجات األفضلية ومزيج من القدرات داخل 

المنظمة.

أهداف البرنامج:
يهدف البرنامج التدريبى التعرف على :

w تعزيز كفاءة القيادة االبتكارية لتحقيق التنمية المستدامة
w تقنيات وآليات القيادة االبتكارية لتحقيق التميز اإلدارى والفعالية التنظيمية
w  تطوير التفكير القيادى االبتكارى الفعال الالزم لقيادات التغيير فى المؤسسات

العربية
w صياغة وتفعيل الخطط الذكية
w االرتقاء باألداء المؤسسى وتحقيق الميزة التنافسية
w  وقائد فعال  إدارى  تصبح  حتى  تجنبها  يجب  التى  عشر  الثالثة  األخطاء 

ابتكارى
w تقنيات وممارسات اإلدارة الفعالة فى وضع الخطط االستراتيجية الطموحة
w  واألهداف الرؤى  وصياغة  االبتكارية  للقيادة  المساندة  اإلدارية  المهارات 

االستراتيجية

w دور اإلدارة الفعالة فى صياغة وتفعيل الخطط االستراتيجية
w أساسيات القيادة االبتكارية
w شروط القيادة االبتكارية
w  المهارات السلوكية والذهنية والفنية الفعالة لتعزيز التفكير االبتكارى للقيادة

االبتكارية
w مفهوم وأهمية القيادة االبتكارية
w مصادر قوة القيادة االبتكارية
w سمات وخصائص القائد االبتكارى
w  واقعية برامج  إلى  االستراتيجية  الخطط  تحويل  الفعالة  اإلدارة  تمتلك  كيف 

وفعالة
w تقنيات وممارسات اإلدارة الفعالة فى صنع وأتخاذ القرارات وحل المشكالت
w  الفعالة اإلدارة  مجال  فى  الممارسات  أفضل  وتطبيق  العملية  القدرة  تعزيز 

والقيادة االبتكارية

الفئة المستفيدة:
w جميع رؤساء األقسام والمدراء بجميع اإلدارات
w من يتم تاهيلهم لشغل المناصب القيادية
w قيادات المستقبل
w مدراء التطوير الوظيفى وإدارة الموارد البشرية والتدريب
w من لديه اهتمام بتلك الموضوعات الحيوية
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الوحدة األولى :

التميز  لتحقيق  االبتكارية  القيادة  تقنيات وممارسات 
اإلدارى والفعالية التنظيمية

أساسيات القيادة االبتكارية §
مفهوم وأهمية القيادة االبتكارية §
مصادر قوة القيادة االبتكارية §
سمات وخصائص القائد االبتكارى §
مبادىء التميز اإلدارى والفعالية التنظيمية §
مع  § الثقة  جسور  االبتكارى  القائد  يقيم  كيف 

مرءوسيه
تحقيق  § فى  االبتكارية  القيادة  وممارسات  تقنيات 

التميز اإلدارى والفعالية التنظيمية

الوحدة الثانية :
الــازم  الفعال  االبتكارى  القيادى  التفكير  تطوير 

لقيادات التغيير

من هم قادة التغيير §
أسباب وأهمية التغيير §
استراتيجيات إدارة التغيير §
التنمية  § لتحقيق  االبتكارية  القيادة  كفاءة  تعزيز 

المستدامة
القيادة االبتكارية وإدارة المواهب §
عوامل نجاح قيادة التغيير الفعال §
أفضل الممارسات لبناء منظومة العمل اإلبداعى  §

وتشجيع اإلبداع

الوحدة الثالثة :
الخطط  فى وضع  الفعالة  اإلدارة  وممارسات  تقنيات 

االستراتيجية الطموحة

االبتكارية  § للقيادة  المساندة  ــة  اإلداري لمهارات 
لصياغة الرؤى واألهداف االستراتيجية

الخطط  § ــع  وض فــى  الفعالة  اإلدارة  أدوات 
االستراتيجية الطموحة

دور اإلدارة الفعالة فى تفعيل الخطط االستراتيجية §
صياغة وتفعيل الخطط الذكية  §
الكفاءة الذهنية لصياغة الخطط االستراتيجية §

الوحدة الرابعة :
تقنيات اإلدارة الفعالة فى صنع وإتخاذ القرارات وحل 

المشكات

وتحليل  § تشخيص  فى  العملية  الــقــدرة  تعزيز 
المشكالت

أساليب أتخاذ القرارات الفعالة §
الخطط  § تحويل  الفعالة  اإلدارة  تمتلك  كيف 

االستراتيجية إلى برامج واقعية
فى  § االبتكارية  والقيادة  الفعالة  اإلدارة  ممارسات 

تطوير إداء العاملين وتحقيق الرضا الوظيفى

الوحدة الخامسة :
النجاح  تحقيق  فى  اإلبداعية  القيادة  مهارات  تنمية 

واالستمرارية فى العمل

مهارات االتصال واإلقناع للقيادة االبتكارية §
مهارات تحفيز العاملين §
المهارات اإلبداعية §
بناء ثقافة تنظيمية مدعمة لالبتكار §
الصف  § قيادات  وتطوير  الجماعى  العمل  قيادة 

الثانى
مهارة إدارة الوقت وضغوط العمل §



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 ثاثة طرق سهلة للتسجيل:

w .لتحجز مكانا بشكل مؤقت اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

w 00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

w 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

التــاريــخ :........................)افضل ممارسات القيادة االبتكارية واالداء المتميز ®( 

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

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

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

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

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


