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مقدمة:
هناك عالقة أكيدة ووطيدة بين القدرة االبتكارية لقادة المنظمات وإدارة األداء الفّعالة؛ فال يكفي تحقيق األهداف السنوية وإنجاز األعمال اليومية للحصول على الميزة التنافسية التي 
تجذب العمالء، وتحقق تطلعات المنظمات، بل يجب أن يكون هناك رؤية واضحة بعيدة األمد، ونظرة ابتكارية، تستقطب وتستثمر في الكفاءات وأصحاب المواهب والمبتكرين، 
وتفتح اآلفاق الجديدة في العمل.دور القادة حيوي ومهم في النهوض بالمنظمات وإنجاز األهداف االستراتيجية وتحقيق أفضل النتائج في التقارير العالمية التي ُتعنى بمؤشرات 
االبتكار والتنافسية والشفافية.. وفي ظل تنامي المنافسة بين المنظمات كان لزاًما على القيادات حشد الجهود والقدرات البشرية والمالية كافة، وحسن استغاللها لتحقيق أعلى درجات 

التميز.

تهدف دورة القيادة االبتكارية )المدير المبدع( إلى تزويد المدراء بمجموعة من التقنيات المبتكرة والتي يمكنهم استخدامها لتوليد األفكار وحل المشكالت المختلفة في العمل. تمكن 
الدورة المشاركين من دمج مشاكل العمل الواقعية الخاصة بهم وكذلك الفرص في الدورة, مما يساعدهم في الخروج ببعض األفكار والحلول المحتملة والتي يمكن تنفيذها في العمل 
الخاص بهم. سيتم تعريف المشاركين على أحدث أساليب التدريب من خالل بناء سيناريو يالمس الواقع، تطبيق أفكار عملية تستند إلى ثقافتهم الفكرية والتنظيمية، وكذلك استخدام 

أسلوب الليغو الممنهج, وهو عبارة عن أسلوب يسهل التفكير واالتصال وحل المشاكل للمنظمات والفرق واالفراد، ويستند إلى مفهوم المعرفة اليدوية.

تهدف الدورة إلى تزويد المشاركين بالكفاءات التالية:
w اإلدارة الذاتية
w الوعي الذاتي
w التحفيز والتعاطف الذاتي
w صناعة القرار
w التواصل والعمل الجماعي
w التنظيم الذاتي
w إدارة الوقت
w حل المشكالت

أهداف الدورة:
w فهم الوحدات األساسية لعملية االبتكار
w التعرف على أساليب التفكير المبتكرة والتعزيز من مهارات التفكير اإلبداعي
w تعلم األطر واألدوات والتقنيات الالزمة لقيادة عجلة التغيير وكذلك تطوير االستراتيجيات والمفاهيم المبتكرة لألعمال
w تحديد دور القائد ومراجعة أسلوب اإلدارة المؤسسية الحالي, باإلضافة إلى النظر في المجاالت المحتملة لتطوير عملية القيادة في المستقبل
w تطوير الوعي بمقياس بار-اون المستخدم لقياس الذكاء العاطفي
w تطوير الوعي الذاتي واإلدارة الذاتية للعواطف الشخصية
w تعلم قيادة عملية ابتكار ثقافة إبداعية داخل المنظمة وكذلك تمكين الموظفين للحفاظ عليها

مخرجات البرنامج التدريبي:
w رؤية متفردة حول ما يعنيه الوصول إلى مستوى القادة العظماء والتحفيز المستمر للوصول إلى هذا المستوى
w .منظور جديد للقيادة في عصر العامل المعرفي
w إطار عمل متميز إليجاد حلول مناسبة لمشكالت القيادة المزمنة
w مهارات وأدوات عملية للقيادة يمكن استخدامها "على "الفور

الفئات المستهدفة:
w المشرفين و رؤساء األقسام
w مديري اإلدارات و مساعديهم
w اإلدارات الوسطى و المرشحين للمناصب اإلدارية
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إستراتيجيات الفكر المعاصر في القيادة:

w القيادة ... و بناء ثقافة التميز داخل بيئة العمل

w التعرف على الطاقات القيادية و صقلها لصنع المستقبل

w المهارات القيادية المتقدمة والقدرة على فهم وتحليل المتغيرات

w  التركيز على المستقبل الذي يميز القادة عن غيرهم والقدرة على اإلبداع وصياغة

المستقبل

w نموذج مقارنة الفكر المعاصر في القيادة اإلبداعية

القيادة وآليات تطوير و تميز العمل الجماعي:

w مهارات القيادي الفعال في فرق العمل

w قيادة المواقف الصعبة بفرق العمل

w دور القيادة الفاعلة في تحقيق التمكين النفسي لألفراد الفريق

w القيادة الفاعلة في حل النزاعات وتفعيل نتائج الفريق

w الخصائص الخمسة لفريق العمل الناجح من خالل فكر القيادة الفاعلة

القيادة و اإلحترافية في خلق وتحفيز بيئة عمل فعالة فاعلة:

w القيادة في التخطيط والتنظيم و المتالعة وتقييم األداء

w .القيادة في الرقابة والمتابعة بالتخطيط

w القيادة في التفكير اإلبداعي وخلق بيئة عمل إبتكارية

w القيادة في التوجيه و التحفيز

w القيادة وسيكولوجية صنع القرار الذكي ومهارات التفكير الحيوي

مهارات القيادة الفعالة والشخصية القيادية:

w  التركيز على المستقبل الذي  يميز القادة عن غيرهم والقدرة على اإلبداع وصياغة

المستقبل

w وضع أهداف فعالة وقابلة للتنفيذ وتحقيق نتائج إبداعية

w التميز في اتخاذ  القرارات و توصيل المهمات لآلخرين بشكل واضح

w  القدرة على التفكير الواقعي الذي يقوم على أساس من المعرفة العملية التي تتقصي

الحقائق  وتدرك األسباب والمسببات لكل عمل األسباب

w التقييم الجيد لألفراد والكفاءة في التوجيه والتحفيز والتفويض  لآلخرين

w بناء الثقة والتفاهم عبر المناطق الزمنية في الفرق متعددة الوظائف

إستراتيجيات القيادة اإلبتكارية وجودة اآلداء:

w مفهوم القيادة اإلبتكارية وأهميتها

w أهداف القيادة اإلبتكارية

w  القدرات الذكاءات،  الفردية،  المعرفية  الموارد  بين  التنسيق  و  اإلبتكارية  القيادة 

الذهنية، المهارات الشخصية

w مهارات القيادة اإلبتكارية والقدرة على فهم وتحليل المتغيرات

w تطبيق القيادة اإلبتكارية في رفع األداء وتعزيز الفعالية وخلق المزايا التنافسية

w إستراتيجيات القيادة اإلبتكارية ومعايير التميز الفعال

w القيادة اإلبتكارية في البيئة التنافسية المعاصرة

w القيادة اإلبتكارية والتنسيق بين الذكاءات الفردية المتعددة لفريق العمل

w القيادة اإلبتكارية وعملية إتخاذ القرارات و حل المشكالت



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:

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

)التميز القيادي في تحسين األداء وتعزيز اإلنتاجية ®(
التميز القيادي في تحسين األداء وتعزيز اإلنتاجية

التــاريــخ :........................

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.


