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القيادة التنفيذية
وبناء ثقافة تنظيمية فعالة - 10 ايام

مقدمة:

إذا كانت القيادة يف تعريفها البسيط هي “توجيه األفراد نحو الهدف” فهي يف عامل األعامل قيادتها كمنظومة إىل تحقيق األهداف التي أسس من أجلها الكيان من تحقيق لألرباح ومنو 

لألعامل , ولعل من أبرز التحديات التي تواجه األعامل اليوم يف ظل العوملة وانفتاح األسواق عىل املنافسة هو وجود القيادة الكوفئة التي تستطيع من خالل سامتها الشخصية وخلفياتها 

املعرفية و خرباتها العملية تجاوز العقبات التي تواجه الكثري من األعامل واملشاريع والوصول بها إىل تحقيق األهداف املرسومة لها. واىل وجود الرؤية الواضحة و النظرة اإلسترشافية 

للمستقبل التي متكنهم من وضع االسرتاتيجيات املناسبة التي تعمل بها رشكاتهم.

سريكز هذا الربنامج التدريبي ، عىل محاور عدة منها : التفكري االسرتاتيجي، القيادة اإلبداعية واالبتكارية، النظريات واملامرسات القيادية واإلدارية الحديثة، وإدارة التغيري والتطوير، 

والتمكني والتفويض، وإدارة املشاريع واألزمات والكوارث، والتخطيط املؤسيس واستخدام املوارد، ومهارات االتصال والتواصل والعمل الجامعي، ومهارات اإلبداع واالبتكار يف العمل إىل 

جانب مهارات استرشاف املستقبل. وقيادة االعامل.

أهداف البرنامج:

إدراك املفهوم الحديث للقيادة و أمناطها و فنون تطبيقها�	

التفكري بطرق إبداعية و إبتكارية�	

األخذ باإلبداع و اإلبتكار كمنهج متميز يف العمل�	

التفكري خارج األطر املعتادة وكرس املألوف�	

تعلم األطر واألدوات والتقنيات الالزمة لقيادة عجلة التغيري وكذلك تطوير االسرتاتيجيات واملفاهيم املبتكرة لألعامل�	

تحديد دور القائد ومراجعة أسلوب اإلدارة املؤسسية الحايل, باإلضافة إىل النظر يف املجاالت املحتملة لتطوير عملية القيادة يف املستقبل�	

االملام بتاريخ وأدوات ومنهجيات استرشاف املستقبل�	

منهجية تطبيق فعاليات التفكري اإليجايب و اإلبداعي و تأثريه الفعال عىل بيئة العمل اإليجابية.�	

التعرف عىل املفاهيم الحديثة إلسرتاتيجيات اإلبداع يف القيادة و قرارات صنع املستقبل يف ظل التحديات�	

كيفية توليد األفكار اإلبتكارية لقرارات القائد العرصي ذاتيا من خالل فرق العمل.�	

مامرسة الفكر اإلبداعي يف قيادة فرق العمل و تعزيز اإليجابية يف بيئة العمل�	

مامرسة املهارات القيادية و األساليب اإلبتكارية واإلبداعية�	
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مختوى البرنامج:

التفكري و مهاراته و حتفزي اإلبداع:

التفكري و أساسيات اإلبداع�	

مهارات التفكري و القيادة اإلبداعية�	

معوقات تعليم مهارات التفكري�	

تصنيف BLOMيف تحديد معايري التفكري�	

معوقات تعليم مهارات التفكري�	

خصائص التفكري الفعال�	

تقنيات اإلبداع يف القيادة:

القيادة و اإلبداع�	

القيادة ... و بناء ثقافة التميز�	

التعرف عىل الطاقات القيادية و صقلها لصنع املستقبل.�	

املهارات القيادية املتقدمة والقدرة عىل فهم وتحليل املتغريات.�	

وصياغة �	 اإلبداع  عىل  والقدرة  غريهم  عن  القادة  مييز  الذي  املستقبل  عىل  الرتكيز 

املستقبل.

منوذج مقارنة اإلنتاجية يف القيادة�	

مهنجيات اإلبداع و اإلبتكار يف القيادة المتمزية:

الطريق إىل اإلبداع.�	

أساليب اإلبداع واإلبتكارات.�	

خصائص القادة املبدعني.�	

القائد املبدع وتوليد األفكار.�	

األساليب الحديثة لتوليد األفكار الجديدة.�	

مهارات تقديم وترتيب األفكار الجديدة�	

اإلبداع و اإلبتكار يف القيادة كمعيار أاسيس للتمزي:

اإلبداع و اإلبتكار�	

اإلبداع و اإلبتكار يف القيادة كمعيار للتميز�	

إجراءات و مقومات اإلبداع و اإلبتكار يف قيادة األعامل�	

مبادئ القيادة اإلبداعية واإلبتكارية املتقدمة�	

املهارات القيادية و اإلبداعية الالزمة لتحقيق الفعالية الكاملة.�	

الفعالية والدافعية وتحفيز الطاقات البرشية املتكاملة.�	

القيادة والعمل الجامعي لزيادة فعالية األداء املتميز�	

القيادة اإلبتكارية وجودة و متزي اآلداء:

مفهوم القيادة اإلبتكارية وأهميتها.�	

القيادة اإلبتكارية، الذكاءات، القدرات الذهنية، املهارات الشخصية�	

مهارات القيادة اإلبتكارية والقدرة عىل فهم وتحليل املتغريات.�	

تطبيق القيادة اإلبتكارية يف رفع األداء وتعزيز الفعالية وخلق املزايا التنافسية.�	

إسرتاتيجيات القيادة اإلبتكارية ومعايري التميز الفعال.�	

القيادة اإلبتكارية يف البيئة التنافسية املعارصة.�	

القيادة اإلبتكارية والتنسيق بني الذكاءات الفردية املتعددة لفريق العمل.�	

القيادة اإلبتكارية وعملية إتخاذ القرارات و حل املشكالت�	

القيادة اإلبداعية و آليات التمكني و التطوير:

املفهوم الحديث لعملية التمكني�	

النامذج املتقدمة للتمكني�	

أهمية التمكني الوظيفي لالفراد واملؤسسات�	

التمكني كإسرتاتيجية قيادية فعالة�	

متطلبات التمكني الوظيفي الناجح�	

التحديات املؤثرة عىل نجاح التمكني الوظيفي�	



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

ISO 29990 : 2010 Certified

ISO 29990

ISO 9001 : 2015 Certified

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:

Partner

MEMBER

القيادة التنفيذية
وبناء ثقافة تنظيمية فعالة - 10 ايام

القيادة اإلبداعية يف تطوير و متزي العمل اجلماعي:
مهارات القيادي الفعال يف فرق العمل�	

قيادة املواقف الصعبة بفرق العمل�	

دور القيادة الفاعلة يف تحقيق التمكني النفيس لألفراد الفريق�	

القيادة الفاعلة يف حل النزاعات وتفعيل نتائج الفريق�	

الخصائص الخمسة لفريق العمل الناجح من خالل فكر القيادة الفاعلة�	

القيادة اإلبتكارية يف خلق وحتفزي بيئة عمل فعالة فاعلة:
القيادة يف التخطيط والتنظيم و املتابعة وتقييم األداء�	

القيادة يف الرقابة واملتابعة بالتخطيط.�	

القيادة اإلبتكارية و التفكري اإلبداعي وخلق بيئة عمل إبتكارية�	

القيادة اإلبتكارية يف خلق تفعيل الدافعية و التحفيز�	

القيادة وسيكولوجية صنع القرار الذيك�	

أدوات ومهنجيات استرشاف المستقبل:
املفهوم اللغوي و العلمي ملصطلح "استرشاف امُلستقبل"�	

فرضيات استرشاف امُلستقبل�	

أدوات إسترشاف املستقبل�	

مراحل استرشاف املستقبل�	

آليات إعداد و تنفيذ و تطوير الدراسات االسترشافية�	

التحليالت املستقبلية واالسترشاف االسرتاتيجي�	

فكر استرشاف املستقبل يف تطوير االسرتاتيجيات و املبادرات.�	

شمولية استرشاف املستقبل�	

قيادة األعمال و ختطيط السيناريوهات و إسترشاف المستقبل:
تصميم السيناريوهات وأدوات التحليل املستقبيل يف إسترشاف املستقبل�	

املناهج الفعالة السترشاف املستقبل وفقاً ملنهجية تخطيط السيناريوهات�	

التوجهات االسرتاتيجية السترشاف املستقبل�	

آليات وضع االسرتاتيجيات يف مستقبل متغري مرن�	

أداوات التفكري بالسيناريوهات السترشاف املستقبل�	

الخطوات املنهجية الستخدام أسلوب السيناريوهات يف التخطيط املستقبيل�	

قدرات مسترشيف املستقبل يف تصميم و تخطيط السيناريوهات�	



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 :........................)القيادة التنفيذية وبناء ثقافة تنظيمية فعالة - 10 ايام ®(

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.


