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المحتويات البرنامج:

مقدمة:

مع تسارع التغيير فى شتى المجاالت تظهر الحاجة الماسة للقيادات المبتكرة و التي تسعى لمواكبة التغييرات فى البيئة من حولها والتي تستطيع بفضل نظرتها استشراف المستقبل 
واتخاذ الخطوات المناسبة للواقع. وال يتحقق التقدم الذي نشهده حالياً فى العالم من حولنا إال من خالل اإلبداع والتفكير االبتكاري والنظرة الشمولية والمتجددة لألمور لذلك البد من 

استمرار اإلبداع واالبتكار الخالق المتجدد.

أهداف الدورة:

يف هناية الدورة سيتمكن الماشركون من:

	w. تطبيق أفضل الممارسات القيادية االبتكارية في المؤسسات الحكومية والخاصة
	w.تطبيق أفضل الممارسات القيادية اإلقليمية و العالمية
	wتعريف المشاركين بكيفية قياس مدى توافر األبعاد الخمسة للقيادة لديهم : البعد العقلي ، البعد االبتكاري ، البعد العاطفي، والتفكير الفعال
	w.التدريب على مهارة القيادة االبتكار واالبداع وخلق بيئة عمل تتسم بالتحدي
	w. تحقيق الصفات الفكرية اإلبداعية لممارسة الدور القيادي
	w. تسخير أدوات ومعاييرالتميز لبناء منظومة األداء اإلبداعي لفرق ومجموعات العمل
	w.تطبيق أفضل الممارسات القيادية في تشجيع روح المنافسة والتعاون في بيئة العمل
	w.تحديد وتحليل العوامل التي تؤثر في أداء األخرين ومدى رضاهم ودافعيتهم للعمل
	w.تحسين وتعزيز القدرات اإلبداعية لتتناسب مع متطلبات بيئة العمل المثالية
	w. تحفيز األخرين على اإلبداع طرح األفكار الجديدة
	w.تعزيز مهارات التواصل واالتصال والعمل الجماعي
	w. اإلرتقاء باألداء المؤسسي والمساهمة في دعم األداء للتميز واالبداع
	w.وضع الخطط المستقبلية ألعمال مؤسساتهم، ورسم االتجاهات الصحيحة لتحقيق أهداف هذه الخطط
	wكفاءة القيادة االبتكارية في تحقيق النجاح واالستمرارية اإلبداعية في بيئات العمل المتغيرة

الوحدة األولى:
معايري القوة للشخصيات القيادية اإلبتكارية

	w.ما هي صفات القائد المتميز؟
	wالعالقة بين اإلدارة والقيادة وكيفية التفريق بينهما؟
	w.مفاهيم القياس المتاحة بين الحاجة لإلدارة مقارنة بالحاجة للقيادة
	wما هي معايير األداء الذاتي المتميز للقائد الفز؟ وكيفية اكتسابها؟
	w.العقبات الشخصية التي تواجه القادة وكيفية التخلص منها
	w.معايير التخصص الوظيفي والقيادي الناجح للقادة
	wماذا تفعل عندما ال تكون مدركاً ألفضل الخيارات بعد؟
	w.وسائل وآليات نجاح القادة مع ذوي الطباع الصعبة
	w.صفات الشخصيات الكاريزمية ومهاراتها في التفوق
	w.مهارات القيادة في السيطرة على عقول األخرين
	wكيف تحدد نمطك الشخصي في القيادة؟
	wحاالت وتطبيقات عملية
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الوحدة الثانية:

المهارات المهنجية والعقلية للقيادات اإلبتكارية

	w.التعرف على المهارات العقلية للقيادة واتقانها

	w.اتقان المهارات الجسدية الخاصة بالقادة اإلحترافيين

	w.التخصص العميق في دراسة الحاالت النفسية للقيادات الخاصة

	w.مقارنة أنواع التفكير العامة بطبيعة التفكير اإلبداعي

	w.التكيف مع السلوك القيادي

	w.العمل تحت الضغوط

	w.توجيه ورئاسة فرق العمل

	w.التعرف على مهارات التفكير اإلداري واتقانها

	w.التدرب على مفهوم القدرة على اتخاذ القرار وعالقته بالتفكير اإلداري

	w.تدريبات على وضع الخطط اإلستراتيجية للقادة

	wالتخطيط الممنهج للمراحل التنفيذية

	w.مهارات التفويض اإلحترافية وطبيعة إلقاء األوامر اإلدارية

	wحاالت وتطبيقات عملية

الوحدة الثالثة:

القيادة اإلبتكارية وفرق العمل عالية األداء

	w.كيفية تقييم الحقائق واختيار المساعدين

	w.مهارات اإلجراءات الوظيفية والتعرف على طبائع الموظفين

	w.أهمية وضع أهداف مادية وخطط إجرائية للموظفين

	w.تطبيق أساليب فعالة في تبني الفكر اإليجابي و المبتكر

	w.التعرف على الفرق بين المفكر و القائد المفكر

	wتطبيق اإلبتكار في تحليل األفكار و تحويلها إلى خطط عمل

	w.مهارات الحس اإلبداعي وانعكاسها على القيادة الناجحة

	wمفهوم فريق العمل

	wاألنماط المختلفة لفرق العمل

	wقواعد السلوك الناجح لفريق العمل

	wإدارة الخالفات داخل فرق العمل

	wالسلوكيات اإليجابية والسلبية لفرق العمل

	wأسباب نجاح أو فشل فرق العمل

	wحاالت وتطبيقات عملية

الوحدة الرابعة:

التفوق اإلسرتاتيجى للقيادة اإلبتكارية

	w.تحقيق مستويات متميزة من األداء الجماعي

	w.التعرف على كيفية بناء فريق عمل متكامل و فعال

	w.)إدارة فرق العمل )إدارة الخالفات/القدرات والمهارات الالزمة

	w.أسباب نجاح أو فشل فرق العمل

	w.تحديد األهداف اإلستراتيجية البعيدة المدى

	w.مهارات وضع أهداف المجموعة على محك اهتمام فرق العمل

	wأدوار األداء االستراتيجي ومقارنته بدور القائد االستراتيجي

	wكيف يتحول المدير إلى عضو بفريق اإلدارة العليا؟

	w.رؤية أعمق في منهجية القادة لتطوير مستقبلهم الوظيفي

	w.المشاركة العملية في وضع وتخطيط سياسات الشركة العليا

	wالخيارات االستراتيجية وطرق وطاقات التفكير االستراتيجي

	wالمبادئ المرشدة ألداء القيادات اإلدارية المسئولة عن فعالية إدارة التغيير

	w.إعادة رسم خرائط إدارة التغيير اإلستراتيجي للمؤسسة

	w.تدريب فريق العمل على اإلحالل والتجديد من العمليات اإلجراءية

	wحاالت وتطبيقات عملية

الوحدة الخامسة:

مهارات القيادة ىف التأثري واإلقناع لفريق العمل

	w.الصياغات اللغوية اإلحترافية إللقاء األومر

	w.فن إلقاء األسئلة وفعالية التأثير على األداء

	w.المتابعة المتخصصة ألفراد الفريق باستخدام نظريات التفوق

	wتحفيز فريق عالي األداء بإستخدام سيكولوجيا اإلقناع

	wفن حل الصراعات والنزاعات والخالفات في مكان العمل

	wمهارات وأساليب عمليات إلقاء األوامر القيادية وكيفية متابعتها؟

	w.بناء قدرات غير محدودة

	wالطريق إلى القمة ونجومية األداء الوظيفي

	w.تطوير المهارات الذهنية للقائد الفذ

	w.تطوير المهارات العملية والجسدية للثقة بالنفس الخاصة بالقائد

	wاقتناص الفرص وأساليب الحصول عليها

	wحاالت وتطبيقات عملية



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

)® 5X التــاريــخ :........................)خماسية القوة القيادية االبتكارية

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.


