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المحتويات األساسية:

اإلدارة والقيادة االبتكارية المؤثرة والفعالة  ®

مقدمة:
يتناول أي عمل يدخل عليه  أن  الذي يستطيع  الشخص  االبتكاري هو ذلك  القائد 
وفكرية،  تنظيمية  إنسانية،  فنية،  ومهارات  بصفات  القائد  يتميز  التحسينات- 
أهداف  تحقيق  من  يتمكن  حتى  متبعيه  سلوك  في  التأثير  على  تساعده  وابتكارية 
واإلبداع  االبتكار  التقاء  نقطة  تعتبر  االبتكارية  فالقيادة  وقت.  بأسرع  المؤسسة 

والموهبة والتخطيط والتنمية.

فالقائد االبتكاري لديه القدرة على جمع األفكار الجديدة بعضها مع بعض، وتنظيم 
عالقتها غير المترابطة، وجعلها منصة لالبتكار واإلبداع. ويقوم كذلك بتهيئة فرق 
العمل وإنشاء بيئة عمل ابتكارية داخل المؤسسة، ويهتم دائماً باالكتشاف والتجديد 
بهدف إيجاد أفضل وأسرع الطرق لتحقيق األهداف، ولديه روح المبادرة والقدرة 
على التصرف الواعي والسريع في مختلف المواقع. فالقائد االبتكاري منفتح نحو 
التغيير واستشراف المستقبل، ولديه رغبة في التعرف على المشكالت والقضايا 
الداخلية لحلها في جلسات العصف الذهني، والقدرة على مواكبة التطورات والتعلم 
المستمر والتنوع الثقافي والتفكير خارج الصندوق وتطوير بيئة العمل واكتشاف 
المواهب ودمج وتوطين خبراتهم في المؤسسة، وتعزيز قدراتهم وتقدير وتوثيق 
إنجازاتهم. ان هذه الدورة  التدريبية  شديدة االهمية لكل شخص يريد أن يكون قائدا 
فعاال ويرغب في خلق فريق  عمل ابتكاري و عالي األداء  ويزيد من التميز عن 

طريق تحفيز اإلبداع في الفريق.

أهداف البرنامج :
في نهاية البرنامج  سيتمكن المشاركين من:

	w المشكالت حل  من  تمكنهم  التي  والقيادية  االدارية  المهارات  على  التعرف 
وقيادة فرق العمل بشكل ابتكاري 

	w االلمام بطرق ووسائل اعداد وبناء فرق العمل
	w كيفية اختيار اعضاء الفريق
	w كيفية التعامل مع من مفضلون العزلة في الفريق
	w كيفية التعامل بشكل ابتكاري من حل منازعات أعضاء الفريق
	w تحديد المبادئ السبعة لبناء فريق ناجح
	w تقييم وتطوير فعالية وكفاءة الفريق من خالل اسلوب القياس
	wوضع خطة متكاملة للتغيير بنجاح

الفئات  المستهدفة:
	w المدراء والمشرفون
	w المراقبون
	w قادة الفريق
	w اعضاء الفرق
	w قادة المستقبل والمسؤولين
	w رؤساء االقسام
	wمدراء المشاريع
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المقومات المنطقية للقيادة االبتكارية:
	w مفهوم القيادة والقائد
	w اهمية وضرورة القيادة في ظل تحديات القرن الحادي والعشرين
	w القيادة االبتكارية ونظريات القيادة
	w المشكالت المتعلقة بالقيادة االبتكارية
	w)سبل مواجهة مشكالت القيادة وصناعة قادة المستقبل ) فيلم تدريبي

االلزتام بالسمات القيادية:
	w مصادر قوة الشخصية
	w افضل السمات العقلية
	w تعزيز القدرة على الخطابة والكالم
	w نقل الرؤية لآلخرين
	w تطوير نقاط الجذب في شخصيتك
	w وضع الرؤية القيادية موضع التنفيذ
	w ادارة التغيير بفعالية
	w ادارة الصراعات في العمل
	w االدارة باالهداف والنتائج
	wتمرين عملي

القيادة وديناميكية العمل اجلماعي:
	w استقصاء تشخيص مشكالت فريق العمل
	w العمل الجماعي خصائصه واسبابه
	w ماهية العمل الجماعي وديناميكياته
	wالعوامل المؤثرة في تحديد وظائف قيادة جماعات العمل

طرق االعداد لبناء فرق العمل يف المنظمات:

	w اسس اختيار أعضاء الفريق
	w تهيئة واعداد االفراد للتفاعل الجماعي داخل فرق العمل
	w االدوار التي يتطلع بها االفراد في الفريق
	w اعداد االفراد لالتصال الفعال داخل فرق العمل
	w) حاالت وتطبيقات عملية ) فيلم تدريبي

دبلوماسية القيادة االبتكارية يف ادارة مجاعات فرق العمل:

	w مهام وأعمال القائد االبتكاري
	w المقومات االساسية الدارة االبداع واالبتكار
	w )طرق وفنون التفكير االبتكاري الجماعي ) استقصاء
	w استخدام التقكير االبتكاري واالبداعي في قيادة فرق العمل
	wتمارين عملية

اراشدات ااسسية للقيادة الفعالة لفرق العمل:

	w المبادئ السبعة لبناء فريق عمل ناجح
	w كيف تجعل فريقك منتجا
	w كيف تتعامل مع من يفضلون العزلة
	w كيف تتعامل مع منازعات اعضاء الفريق
	w ) مختبر عمل ) حول مهارات االدارة الفعالة لفرق العمل
	wفيلم تدريبي



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

)اإلدارة والقيادة االبتكارية المؤثرة والفعالة ®(
القيادة عالية األداء واالبداع الفكري وتحقيق النتائج

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.


