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األساليب الحديثة في
القيادة اإلبداعية واتخاذ القرارات ®

المقدمة :
القيــادة اإلبداعيــة، هــي تلــك الممارســة القياديــة التــي تعتمــد علــى تحقيــق اعلــى معاييــر الجــودة واألداء المهنــي باســتخدام الموهــات والمهــارات والخبــرات لتحقيــق االهــداف 
االســتراتيجية واالستشــرافية عبــر اســتخدام الحوكمــة ووســائل القــدح الوظيفــي واســتخراج القــدرات الكامنــة المخزونــة لــدى الموظفيــن وتطويعهــا لتحقيــق اإلنتــاج المســؤول 
بمــا يتميــز علــى المنافســين والحلفــاء االســتراتيجين للمؤسســة عبــر اســتخدام عناصــر الــذكاء العاطفــي، القائــد المبــدع هــو القــادر علــى جمــع األفــكار الجديــدة مــع بعضهــا 
البعــض بطريقــة فرديــة تنظــم عاقتهــا غيــر المترابطــة، وجعلهــا بــؤرة إبــداع، والــدور "القيــادي ينبثــق مــن كــون القائــد المبــدع هــو الــذي يــرى المشــكلة وقراءتهــا دون 

غيــره وبطريقــة مختلفة".وهنــا يبــرز القائــد كمــا يلــي :

القائد الذكي الذي يحدث معلوماته ويطور من مهاراته ويبدع في اختيار الوسائل القيادية �

القائد المهتم بشرائح الجمهور المتعدد ويبدع غي تحقيق تطلعاتهم ورغباتهم �

القائد الملهم من خال كونه النموذج الفاعل المؤثر والرمز المثالي المبدع لمرؤوسيه �

القائد االب واالخ والمستشار من خال قربه على دوائر العمل ضمن مؤسسته وتذليل المشاكل والصعوبات �

القائد الحكيم من خال ادارته لازمات والمخاطر بحنكة وحكمة وتخطيط استراتيجي دقيق واستخدام مذهب الحوكمة والياتها �

القائد الموجه الذي يستخدم التوجيه الدوري والفجائي لمرؤوسيه والتحليل المنهجي �

القائد المعلم الذي يعلم مرؤوسيه اكثر ما يحاسب مع التلويح بالحساب عند اإلهمال �

القائد االستراتيجي واالستشرافي الذي يعمل على تحقيق األهداف ويسعى لتقليص الكلف �

القائد القادح الذي يستنفر مواهب ومهارات وقدرات مرؤوسيه والعمل كفريق �

ــد المتميــز مــن  � ــة للقائ ــة وتعزيــز األداء المتميــز وتحقيــق األهداف"، الــى تحقيــق المهــارات القيادي ــادة اإلبداعي ــدورة التدريبية وورشــة العمــل حــول "القي فــي هــذه ال
الصفــات المذكــورة أعــاه  وذلــك بأفضــل ممارســاتها العالميــة. 

أهداف البرنامج :
يهــدف البرنامــج الــى تدريــب المشــاركين  علــى كيفيــة التأثيــر فــي الســلوك البشــري و فــن قيــادة االخريــن و انجــاز العمــل بكفــاءة و فاعليــة وتعزيــز التحفيــز والمبــادرة 

ــذات و القــدرات. واالبتــكار والثقــة بال
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األساليب الحديثة في
القيادة اإلبداعية واتخاذ القرارات ®

المحتويات البرنامج:

الوحدة األولى :

خصائص اإلبداع في العمل القيادي

االنفتاح نحو التغيير. �
الرغبة في التعرف على المشكات والقضايا الداخلية. �
القدرة على التحكم في البيئة التي يعيش فيها. �
الثقة في قدرة غيره على اإلنجاز وتحمل المسؤولية. �
احترام اختيارات الغير. �
االندفاع نحو التعلم واستخدام الثقافة. �
تقدير إنجازات اآلخرين. �
التوجه نحو المستقبل �

الوحدة الثانية :

جدارة القيادة الفعالة وتحديات المستقبل

القيادة اإلدارية في ظل المتغيرات العالمية. �
المهارات الداعمة للقيادة االستراتيجية الفعالة. �
القيادة ... والقدرات العقلية، والذهنية . �
القيادة الفعالة ... وتحديات التغيير التنموي والتطويري. �
أهمية تطوير القادة ،وحتمية مواكبة المتغيرات العالمية. �
قيادة المستقبل، والتعامل مع تحديات المستقبل. �
االستراتيجيات الحديثة الفعالة لصناعة قيادة المستقبل. �
نظم المعلومات وأهميتها في ممارسة مهام القائد �

الوحدة الثالثة :

صفات ومهارات القائد المتميز

اتساع األفق والتعرف على الفرص، ومدى إمكانية تحقيقها. �
البحث الدائم عن أفضل أساليب تنفيذ األعمال. �
اإلحساس بالمشكات والشعور بالمسؤولية، قبل وأثناء اتخاذ القرار. �
التجديد الدائم، والبتكار المستمر. �
البحث عن الفرص المتاحة، وتجنب غير الممكنة وغير المائمة. �
االهتمام المستمر بالتنمية الذاتية، وصقل المهارات المختلفة له وللعاملين. �
توقــع األحــداث المســتقبلية واالســتعداد لهــا، بوضــع الحلــول المناســبة لهــا، مــن  �

خــال متابعــة العمــل ومعرفــة مجــاالت النجــاح واإلخفــاق.
العدل في تقويم المواقف الخاصة به شخصيا وبالعاملين تحته. �
المرونة والفاعلية في التعامل مع اآلخرين، وبناء عاقة طيبة معهم. �
ــي  � ــرح العمل ــث روح الخطــاب األخــوي، والم ــليات، وب ــن المس ــدر م ــر ق توفي

بهــدف تلطيــف أجــواء العمــل، وتنشــيط العمــل الجــاد والترويــح والدفــع للعامليــن 
فــي القيــادة اإلداريــة : صفــات القائــد الســاحر. القائد يؤثــر ويتأثــر

الوحدة الرابعة :

التفكير اإلبداعي وكفاءة االتزان في اإلدارة والقيادة

المرتكزات الفكرية، والذهنية لمهارات التفكير اإلبداعي. �
مقومات ومهارات التفكير التحليلي ،والتفكير اإلبداعي  �
مهارات التفكير العليا، وتنمية اإلبداع المتزن. �
المهارات الذهنية الفعالة لتفعيل التفكير اإلبداعي. �
مراحل التفكير اإلبداعي المتقدم في ظل الفكر الريادي التنموي. �
الخصائص األساسية للتفكير اإلبداعي المتزن. �
استراتيجيات التفكير اإلبداعي والذكاء العاطفي. �
المعوقات اإلدراكية والنفسية لعملية التفكير اإلبداعي �

الوحدة الخامسة :

جدارة صياغة الخطط والتفكير القيادي االبتكاري

اإلدارة االستراتيجية، والخطط االستراتيجية. �
التخطيط االستراتيجي احد األدوار الجديدة للقيادة االبتكارية. �
المهارات اإلدارية الداعمة لصياغة الخطط االستراتيجية. �
كيف تمتلك مهارات تحويل الخطط إلى برامج واقعية فعالة؟ �
كفاءة الخطط الذكية، وأساليب تفعيلها. �
الكفاءة التنظيمية لصياغة الخطط الذكية. �
آليات إدارة العوامل البشرية أثناء عملية التنفيذ، والتغيير داخل المنظمة. �
التقنيات الحديثة في بناء نموذج ANPRO للتحليل والتوقع �

الوحدة السادسة :

قيادة وتحفيز التفكير االبتكاري واإلبداعي لفرق العمل

أجزاء فرق العمل الثاثة األساسية. �
فرق العمل كتطبيق فعال لمبادئ الجودة الشاملة. �
المهارات الشخصية ألعضاء فرق العمل. �
دور القيادي المتميز في فرق العمل. �
قيادة المواقف الصعبة بفرق العمل. �
القيادة االبتكارية لفرق العمل عالية اإلنجاز. �
القيادة ... وتحقيق التمكين النفسي والتحفيز لفرق العمل �

الوحدة السابعة :

الواجبات العامة للمشرف أو المدير أو المسؤول، لتحقيق األهداف

إعطــاء التوجيهــات الازمــة للعامليــن, علــى أن تكــون واضحــة ال لبــس فيهــا وال  �
غمــوض، مقدمــة بطريقــة راقيــة للمنفذين.

المراقبة واإلشراف، والمشاركة عند االقتضاء. �
تدريب العاملين وتوجيههم، أثناء العمل. �
ــى  � ــى عل ــم، تبن ــا بينه ــن، وإقامته ــع العاملي ــانية م ــة وإنس ــة أخوي ــاء عاق إنش

المحبــة والثقــة المتبادلــة، والفهــم المشــترك ألغــراض العمــل.
قيادة فريق العمل بفاعلية استقطابية، لجهودهم وقدراتهم، باتساق وتجانس. �
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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

التــاريــخ :........................)األساليب الحديثة في القيادة اإلبداعية واتخاذ القرارات ®( 

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

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

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

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

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي

)Overseas( 4500 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.


