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مقدمة:

اإلدارة الحديثة والقيادة اإلبداعية العالمية، هي تلك الممارسات التي تعتمد على تحقيق اعلى معايير الجودة واألداء المهني باستخدام المؤهالت والمهارات والخبرات لتحقيق األهداف 
االستراتيجية واالستشرافية عبر اإلدارة الذكية واستخراج القدرات الكامنة المخزونة لدى الموظفين وتطويعها لتحقيق اإلنتاج المسؤول بما يتميز على المنافسين االستراتيجيين 
للمؤسسة عبر استخدام عناصر الذكاء العاطفي، القائد المبدع هو القادر على جمع األفكار الجديدة مع بعضها البعض بطريقة فردية تنظم عالقتها غير المترابطة، وجعلها بؤرة 
إبداع، والدور " القيادي" ينبثق من كون القائد المبدع هو الذي يرى المشكلة وقراءتها دون غيره وبطريقة مختلفة"،  إن االستراتيجية هي العمل اليومي  للمدير او للقائد. كما أنها 
تمثل العمل التي يتطلب أن ينتقل من الحاضر إلى المستقبل كي يكون )هو ومؤسسته( متقدماً بخطوات عن اآلخرين، يقدم هذا البرنامج مفاهيم حديثة في ميدان األعمال بصفة عامة 

بهدف تطوير أداء المشاركين للتميز في بيئة األعمال المحلية والدولية.

الهدف العام للبرنامج:

يهدف البرنامج الى تأصيل مهارات المشاركين بأفضل الممارسات والمفاهيم الحديثة على كيفية التأثير في السلوك البشري و فن قيادة االخرين و انجاز العمل بكفاءة و فاعلية 
وتعزيز التحفيز والمبادرة واالبتكار والثقة بالذات و القدرات.

اهداف البرنامج التفصيلية :

	wالتخطيط والتفكير االبداعي واإلدارة بطريقة استراتيجية
	wإنجاز األعمال بكفاءة و فعالية بما يحقق أهداف المؤسسة ويساعدها على النمو في األسواق المحلية و الدولية
	wتحقيق  القيادة عالية االنجاز ومهارات ادارة االرتقاء الشامل
	wتأصيل مهارات اإلبداع والتفكير االبتكاري
	wمراجعة و تحليل الوضع القائم للمؤسسة، ووضع الخطط االستراتيجية إلصالح الوضع الحالي
	wتطبيق ممارسات اإلدارة المثالية حسب المنهجيات والمفاهيم الحديثة
	wإدارة ضغوط العمل والتعامل مع األزمات والصراعات
	wإيجاد الحلول للمشكالت اإلدارية الداخلية و الخارجية
	wالكفاءة في تنظيم العالقات بين مختلف األقسام في المؤسسة
	w)360 ممارسة النفوذ اإلداري من أي مكان في المنظمة )قائد
	wتطبيق األدوات والتقنيات اإلبداعية للتأثير على اآلخرين
	wالوصول الى ذروة االداء الشخصي واللياقة الذهنية المتميزة
	wتعزيز اخالقيات العمل الجوهرية وتنمية الوالء المؤسسي
	wالتميز في التخطيط والتفكير االستراتيجي وتفويض السلطات
	wاإلبتكار واإلبداع في حل المشكالت واتخاذ القرارات اإلدارية بكفاءة
	wتحقيق النتائج عن طريق اإلدارة باألهداف
	wتحقيق وتطوير التفكير اإلبتكاري واإلبداع الوظيفي
	wتعزيز مهارات التفكير االستراتيجي وصياغة األهداف
	wتطبيق األساليب الكمية في اتخاذ القرارات اإلدارية
	wكيفية استخدام أدوات التفكير في مختلف المواقف ومختلف المحتويات

الفئات المستهدفة :

	wمستويات القيادة واإلدارة المختلفة في مؤسسات القطاعين العام والخاص
	wالمسؤولون عن الموارد البشرية و التخطيط والتطوير وإدارة التغيير في مختلف المؤسسات في القطاعين العام والخاص
	wمديرى اإلدارات وشاغلي المناصب اإلدارية والتنفيذية واالستشارية ورؤساء األقسام والمشرفين ومن فى مستواهم
	wالموظفون العاملون في اإلدارات والمؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص بمختلف أنشطتها
	w.قطاع الجامعات والبنوك والبدايات واالمانات
	wكل من له عالقة بموضوع البرنامج والمهتمون من مختلف الشرائح في القطاعين العام والخاص
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     المحتويات الرئيسية:

المحور األول :
التفكري االسرتاتيجي أهم االستمارات احلقيقية لتحقيق التمزي واإلبداع

	wاستمرارية التفكير االستراتيجي لتحقيق التميز واالبداع
	wمتطلبات تحقيق استمرارية التفكير االستراتيجي
	wبعض المصطلحات التي تستخدم في التفكير االستراتيجي
	wاإلطار العام لعملية التخطيط و التفكير االستراتيجي
	wمصفوفات التوجهات االستراتيجية

المحور الثاني :
خصائص اإلبداع يف العمل القيادي 

	wاالنفتاح نحو التغيير
	wالرغبة في التعرف على المشكالت والقضايا الداخلية
	wالقدرة على التحكم في البيئة التي يعيش فيها
	wالثقة في قدرة غيره على اإلنجاز وتحمل المسؤولية
	wاحترام اختيارات الغير
	wاالندفاع نحو التعلم واستخدام الثقافة
	wتقدير إنجازات اآلخرين
	wالتوجه نحو المستقبل

المحور الثالث :
جدارة القيادة الفعالة وحتديات المستقبل

	wالقيادة اإلدارية في ظل المتغيرات العالمية
	wالمهارات الداعمة للقيادة االستراتيجية الفعالة
	wالقيادة ... والقدرات العقلية، والذهنية
	wالقيادة الفعالة ... وتحديات التغيير التنموي والتطويري
	wأهمية تطوير القادة ،وحتمية مواكبة المتغيرات العالمية
	wقيادة المستقبل، والتعامل مع تحديات المستقبل
	wاالستراتيجيات الحديثة الفعالة لصناعة قيادة المستقبل
	wنظم المعلومات وأهميتها في ممارسة مهام القائد

المحور الرابع :
صفات ومهارات القائد المتمزي

	wاتساع األفق والتعرف على الفرص، ومدى إمكانية تحقيقها
	wالبحث الدائم عن أفضل أساليب تنفيذ األعمال
	wاإلحساس بالمشكالت والشعور بالمسؤولية، قبل وأثناء اتخاذ القرار
	wالتجديد الدائم، والبتكار المستمر
	wالبحث عن الفرص المتاحة، وتجنب غير الممكنة وغير المالئمة
	wاالهتمام المستمر بالتنمية الذاتية، وصقل المهارات المختلفة له وللعاملين
	w توقع األحداث المستقبلية واالستعداد لها، بوضع الحلول المناسبة لها، من خالل

متابعة العمل ومعرفة مجاالت النجاح واإلخفاق
	wالعدل في تقويم المواقف الخاصة به شخصيا وبالعاملين تحته
	wالمرونة والفاعلية في التعامل مع اآلخرين، وبناء عالقة طيبة معهم
	w العملي بهدف الخطاب األخوي، والمرح  المسليات، وبث روح  توفير قدر من 

القيادة  في  للعاملين  والدفع  والترويح  الجاد  العمل  وتنشيط  العمل،  أجواء  تلطيف 
اإلدارية : صفات القائد الساحر. القائد يؤثر ويتأثر

المحور الخامس :
التفكري اإلبداعي وكفاءة االتزان يف اإلدارة والقيادة

	wالمرتكزات الفكرية، والذهنية لمهارات التفكير اإلبداعي
	wمقومات ومهارات التفكير التحليلي ،والتفكير اإلبداعي
	wمهارات التفكير العليا، وتنمية اإلبداع المتزن
	wالمهارات الذهنية الفعالة لتفعيل التفكير اإلبداعي
	wمراحل التفكير اإلبداعي المتقدم في ظل الفكر الريادي التنموي
	wالخصائص األساسية للتفكير اإلبداعي المتزن
	wاستراتيجيات التفكير اإلبداعي والذكاء العاطفي
	wالمعوقات اإلدراكية والنفسية لعملية التفكير اإلبداعي

المحور السادس :
جدارة صياغة اخلطط والتفكري القيادي االبتكاري

	wاإلدارة االستراتيجية، والخطط االستراتيجية
	wالتخطيط االستراتيجي احد األدوار الجديدة للقيادة االبتكارية
	wالمهارات اإلدارية الداعمة لصياغة الخطط االستراتيجية
	wكيف تمتلك مهارات تحويل الخطط إلى برامج واقعية فعالة؟
	wكفاءة الخطط الذكية، وأساليب تفعيلها
	wالكفاءة التنظيمية لصياغة الخطط الذكية
	wآليات إدارة العوامل البشرية أثناء عملية التنفيذ، والتغيير داخل المنظمة

المحور السابع :
قيادة وحتفزي التفكري االبتكاري واإلبداعي لفرق العمل

	wأجزاء فرق العمل الثالثة األساسية
	wفرق العمل كتطبيق فعال لمبادئ الجودة الشاملة
	wالمهارات الشخصية ألعضاء فرق العمل
	wدور القيادي المتميز في فرق العمل
	wقيادة المواقف الصعبة بفرق العمل
	wالقيادة االبتكارية لفرق العمل عالية اإلنجاز
	wالقيادة ... وتحقيق التمكين النفسي والتحفيز لفرق العمل

المحور الثامن :
الواجبات العامة للمرشف أو المدير أو المسؤول، لتحقيق األهداف

	w وال فيها  لبس  ال  واضحة  تكون  أن  على  للعاملين,  الالزمة  التوجيهات  إعطاء 
غموض، مقدمة بطريقة راقية للمنفذين

	wالمراقبة واإلشراف، والمشاركة عند االقتضاء
	wتدريب العاملين وتوجيههم، أثناء العمل
	w إنشاء عالقة أخوية وإنسانية مع العاملين، وإقامتها بينهم، تبنى على المحبة والثقة

المتبادلة، والفهم المشترك ألغراض العمل
	wقيادة فريق العمل بفاعلية استقطابية، لجهودهم وقدراتهم، باتساق وتجانس

المحور التاسع :
متطلبات تطبيق نظام التخطيط االسرتاتيجي

	wتهيئة المنظمة للقيام بعملية التخطيط االستراتيجية
	wتوفير المعلومات التي يتطلبها التخطيط االستراتيجي
	wاستمرارية التفكير االستراتيجي
	wالتعريف بمنهج إعداد الخطة االستراتيجية

المحور العاشر :
حتديد الموقف االسرتاتيجي والبدائل االسرتاتيجية

	w)خطوات تحديد الموقف االستراتيجي )تطبيق عملي
	w)البدائل االستراتيجية كيف تتحقق من صالحية البديل االستراتيجي )حالة عملية
	wاختيار االستراتيجية واألنظمة المساعدة لتنفيذها
	wمعايير االختيار النهائي لالستراتيجيات
	wالعوامل المؤثرة في تحديد شكل االستراتيجية
	wمدى مناسبة التنظيم اإلداري والموارد البشرية ونظم المعلومات لتنفيذ االستراتيجية



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 

	w00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

	wيوروماتيك 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

) AMLP - برنامج اإلدارة والقيادة المتقدم(
اتقان ممارسات اإلدارة والقيادة في البيئة الديناميكية والتنافسية لالعمال

التــاريــخ :........................

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

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

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

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

c 5400 دوالر أمريكي للشخص الواحد

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.


