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القائد المتميز واإلبداع القيادي
مستوى متقدم ®

المحتويات األساسية:
المقدمة : 

لقد حظي موضوع القيادة باهتمام الكثير من الفالسفة وعلماء اإلدارة واالقتصاديون وغيرهم ممن ينشدون النجاح والتميز العملي بمختلف أشكاله ومجاالته، فالقيادة هي عصب 

االقتصاد وأهم أسباب ازدهاره، وهي المحور األساسي لنجاح العمل الجماعي وتطور األداء. , ولقد شهدت العشرون سنة الماضية زيادة واضحة في دراسة ظاهرة القيادة والسلوك 

القيادي الذي يجب أن يكون عليه المديرون، ذلك باعتبار قائد العمل هو المحرك الرئيسي لكل مراحل التنمية االقتصادية بكل ما يتضمنه هذا المعنى من أبعاد، إال أن المشكلة التي 

تواجه أغلب المنظمات في وقتنا الحالي هي عدم توافر القائد الموهوب ذو الكاريزما القيادية العالية والشخصية القوية المؤثرة، من يستطيع أن يحرك ويحفز ويقود العاملين بكفاءة 

واقتدار، من يملك فن ومهارة االتصال وطرق إصدار األوامر بالشكل الذي يجعل من حوله يسمعون له ويتعلمون منه ويقدمون له أفضل ما لديهم من أداء دون تذمر أو كلل.

 وتأسيسًا على ما سبق فإن للقادة تأثيرًا مباشرًا وقويًا على سلوك مرءوسيهم وعلى ذلك فإنهم يؤثرون تأثيرًا واضحًا وملموسًا على القدرات االبتكارية للمرءوسين، وبالتالي فإن 

درجة التفاوت في الجودة والتطوير بين المنشآت غالبا ما ترجع إلى االختالفات الموجودة بين القادة، كأسلوبهم في العمل وإدارة الفريق، وقد يرى بعض علماء اإلدارة أن قدرات 

المرءوسين االبتكارية تتأثر بنمط القيادة الديموقراطي، كما يرى آخرون أنه بإمكان كل قائد في موقعه أن يساهم في تنمية القدرات االبتكارية لمرءوسيه من خالل تشجيع األفراد 

وإفساح المجال لهم بالمشاركة في وضع أهداف المؤسسة ورسم سياستها، فذلك قد يطلق العنان لتفكيرهم ويجعله أعمق وأشمل.

وفى ضوء ما تقدم، فان يورماتيك تطرح هذا البرنامج التدريبي وورشة العمل الملحقة به بأحدث الممارسات والمنهجيات العالمية،  التي تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيقية 

اإلبداعية  واإلدارة  والقيادة،  االستراتيجية  اإلدارة  في  تتمثل  محاور  عدة  من  متكامل  نسق  على  البرنامج  عملهم. صمم  مواقع  إلى  التجارب  هذه  نقل  للمشاركين  تتيح  بصورة 

واالبتكارية، التخطيط االستراتيجي )المستوى المتقدم(، تحسين مقدرات صنع القرار،  واليات التعاون والتواصل والخطابة العامة، السياسات العامة وتطبيقات اإلدارة الحديثة، 

قيادة التغيير، اإلرشاد والتطوير الشخصي.

اهداف البرنامج:
بنهاية البرنامج التدريبي سيكون المشاركون قادرين على:

فهم أدوار القائد �

فهم أنماط القيادة و أثر استخدام كل منها �

نقل و توضيح رؤية المؤسسة و استراتيجيتها إلى الموظفين �

تعزيز الوالء المؤسسي عند الموظفين �

المساهمة في بناء ثقافة مؤسسية إيجابية داعمة لالبتكار �

استخدام أدوات التحفيز المختلفة بفعالية لتحفيز الموظفين نحو االبتكار �

فهم االبتكار والتغيير في المؤسسة �

القدرة العملية في  تخطيط العمل وتخصيصه �

المساهمة في االبتكار واإلبداع في مكان العمل �

تطبيق أفضل الممارسات العالمية  في القيادة �

تطبيق افضل الممارسات العالمية في بناء فريق عمل فعال �

فهم كيفية التحفيز بغرض تحسين األداء �

االبداع في إدارة الصراع في مكان العمل �

التميز في تحقيق االنضباط في مكان العمل �

فهم توظيف الموظفين الجدد في مكان العمل واختيارهم �

فهم حث الموظفين الجدد في مكان العمل �

قيادة الفريق وتحفيزه بفاعلية �
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الوحدة االولى :
الممارسات العالمية في كفاءات وجدارات القيادة الذكية

مفهوم القيادة الذكية �
القيادة الذكية وقوانين القيادة العالمية �
ممارسات القيادة الذكية في تبسيط وتحديد األولويات وبناء االفكار �
الكفاءات القيادية في التعامل مع االختالفات الثقافية والبشرية في بيئة العمل �
جدارة تنوع الفكر واالبداع واالبتكار في االدارة والقيادة �
مناقشة أثر القيادة الذكية في تطوير العمل ،حفز الهمم ، وتحقيق النتائج �
اثراء المعرفة بأفضل الممارسات العالمية في كفاءات وجدارات االدارة والقيادة  �

الذكية
تعزيز القادة بالمهارات القيادية من اجل تحفيز االخرين على التغيير االيجابي  �

في االداء
تحقيق ابداع الذكاء العاطفي والمهارات االجتماعية  �

الوحدة الثانية :
أفضل ممارسات االدارة العالمية واستراتيجيات االعمال الناجحة

الممارسات العالمية الحديثة في فنون االدارة �
االتجاهات الحديثة في التطوير االداري �
المفهوم التقني الحديث لمصطلح االدارة المتميزة �
شروط بيئة العمل ومظاهر العالقات الداخلية والخارجية �
مراحل وخطوات االدارة االستراتيجية وفق نماذج التميز �
دور االدارة العالمي في مجال التميز المؤسسي والتنافسية العالمية �
مرونة االدارة وقدرتها على التغيير بفاعلية �
بناء وتعزيز ثقافة التميز لدى الموارد البشرية بجميع مستوياتها �
ادارة الموارد التقنية لدعم تنفيذ االستراتيجية �
ادارة المعلومات والمعرفة لدعم اتخاذ القرارات بصورة فعالة وبناء قدرات  �

المنظمة 

الوحدة الثالثة :
خصائص ومهارات القائد المعاصر 

مفهوم وتعريف القيادة الذكية �
المدير القائد في عصر التكنولوجيا الحديثة  �
االدوار التي يلعبها المديرون والقادة في عصر االدارة الذكية �
المهارات الفنية والتخصصية ،واالنسانية  العاطفية للقائد االداري �
المهارات التنطيمية والفكرية للقائد �
أنماط ونظريات القيادة االدارية الحديثة �

المحور الرابع :
التخطيط االستراتيجي االبتكاري والمؤسسات

مراحل التخطيط االداري �
دراسة البيئة الداخلية والخارجية بالمؤسسة �
مرتكزات االدارة االستراتيجية في المؤسسات �
التحليل االستراتيجي �

الرؤية االستراتيجية كثقافة تنظيمية �
االلتزام التنظيمي �
المرونة في السياسات وآليات العمل االستراتيجي �
التوجه بالنتائج ومؤشرات االداء الرئيسية �

الوحدة الخامسة :
مهارات التميز القيادي في التفكيراالبداعي وادارة االزمات االدارية والمؤسسات 

عملية اتخاذ القرارات وتحليل المشكالت واسباب االزمات بطرق ابتكارية �
االسلوب العلمي في  حل المشكالت واتخاذ القرارت �
ادارة االزمات واالدارة االستراتيجية �
االزمات االدارية التي تواجه المؤسسات �
أهمية اعداد السيناريو في ادارة االزمات �
اساليب ادارة االزمات االدارية بالمؤسسات  �

الوحدة السادسة :
التطبيق الفعال ألفضل الممارسات في مجال القيادة واالستراتيجية

المهارات االدارية والقيادية من اجل تحفيز االخرين على التغيير االيجابي في  �
االداء

التفكير االستراتيجي والقدرة على التحليل واالتصال ومهارات االستماع �
التطبيق الفعال الفضل الممارسات في مجال القيادة االستراتيجية واالدارة  �

والسياسات الذكية
ممارسات االبداع في تنفيذ الرؤية االستراتيجية وتطوير العمليات وبناء عالقات  �

ايجابية
جدارة تنوع الفكر واالبداع واالبتكار في االدارة والقيادة �
االبداع في تحديد اولويات المهام وادارة الغموض �
التعرف على دور القائد في اتخاذ القرارات االستراتيجية �
ادارة تحدي التغييرات والتعامل مع الصراعات �

الوحدة السابعة :
أفضل الممارسات والمهارات االدارية واالنسانية

السمات واالستراتيجيات االدارية واالشرافية العالمية وسمات كل منها �
المفاهيم االساسية لنظم االستراتيجيات االدارية المعاصرة . والتي تشمل : �

ادارة الجودة الشاملة «
معايرة العمليات «
اعادة بناء العمليات «
االدارة باألهداف «
التحرر الوظيفي والتمكين االدارية «
ادارة المعرفة «
المهارات االدارية لتحقيق االتصال الفعال «
الجدارات التنفيذية والتخطيط المرن «
االدارة االشرافية الفعالة لجماعات العمل وتوجيه وتنمية االفراد «
تحقيق أفضل ممارسات االشراف التنفيذي «
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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 :........................)القائد المتميز واإلبداع القيادي - مستوى متقدم ®( 

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.


