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مقدمة:
القيادة هي عصب االقتصاد وأهم أسباب ازدهاره، وهي المحور األساسي لنجاح العمل الجماعي وتطور األداء. ولقد شهدت العشرون سنة الماضية زيادة واضحة في دراسة ظاهرة 
القيادة والسلوك القيادي الذي يجب أن يكون عليه المديرون، ذلك باعتبار قائد العمل هو المحرك الرئيسي لكل مراحل التنمية االقتصادية بكل ما يتضمنه هذا المعنى من أبعاد،  
المنظمات في وقتنا الحالي تسعى الى توافر القائد الموهوب ذو الكاريزما القيادية العالية والشخصية القوية المؤثرة، من يستطيع أن يحرك ويحفز ويقود العاملين بكفاءة واقتدار، 
من يملك فن ومهارة االتصال وطرق إصدار األوامر بالشكل الذي يجعل من حوله يسمعون له ويتعلمون منه ويقدمون له أفضل ما لديهم من أداء دون تذمر أو كلل. وتأسيساً على 
ما سبق فإن للقادة تأثيراً مباشراً وقوياً على سلوك مرءوسيهم وعلى ذلك فإنهم يؤثرون تأثيراً واضحاً وملموساً على القدرات االبتكارية للمرءوسين، وبالتالي فإن درجة التفاوت 

في الجودة والتطوير بين المنشآت غالبا ما ترجع إلى االختالفات الموجودة بين القادة، كأسلوبهم في العمل وإدارة الفريق.

أهداف البرنامج:
هيدف الربناجم التدريىب التعرف عىل:

	wأنماط المديرين فى التخطيط عند إتخاذ القرارات
	wفهم ومعرفة فنون القيادة واإلدارة اإلبداعية 
	wأهمية القيادة واإلدارة اإلبداعية للتنفيذين
	wتحديد صفات القائد االمبدع
	wتجارب ونماذج وأدوات عملية وواقعية من واقع قادة عالميين
	wالفرق بين القيادة التقليدية والقيادة اإلبداعية
	wالتفويض والتمكين اإلدارى للقيادات التنفيذية
	wخصائص القيادات ذوى التخطيط االستراتيجى
	wمشتمالت التخطيط االستراتيجى
	wمهارات االتصال الفعال وفهم اآلخرين
	wمهارات إدارة فريق العمل
	wمهارات تحليل المشكالت وأسبابها واقتراح الحلول المناسبة
	w) مهارات الذكاء العاطفى للقيادة التنفيذية ) معرفة الذات ومعرفة اآلخرين
	wالمتطلبات األساسية لصياغة الرؤيا المستقبلية ودورها فى التخطيط الناجح للمنظمة
	wبناء فرق ومجموعات العمل
	wمحاور التميز اإلدارى
	wالتمكين اإلدارى وإدارة المواهب
	wالمهارات اإلدارية والقيادية من أجل تشجيع اآلخرين على التغيير اإليجابى فى اآلداء
	wالتطبيق الفعال ألفضل الممارسات فى مجال القيادة واإلدارة اإلبداعية للتنفيذين
	wاإلبداع فى تحديد األولويات والمهام وإدارة الوقت
	wمهارات اإلبدع للقيادة واإلدارة اإلبداعية للتنفيذين
	wالقيادة اإلبداعية وإدارة ضغوط العمل

الفئة المستفيدة:
	wالمدراء التنفيذين
	wجميع رؤساء األقسام ومدراء اإلدارات بالمؤسسة
	wمسؤولى التطوير اإلدارى والوظيفى
	wمن يتم إعدادهم لشغل الوظائف القيادية فى المستقبل
	wمن له إهتمام بتلك الموضوعات الهامة
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المحتويات البرنامج:

مهارات وفنون القيادة
واإلدارة اإلبداعية للتنفيذيين - 10 ايام ®

الوحدة األولى :

فنون القيادة واإلدارة اإلبداعية للتنفيذين  ) المفاهيم – األهمية – 
النظريات (

	w.فهم ومعرفة فنون القيادة واإلدارة اإلبداعية

	w.أهمية القيادة اإلبداعية

	w. تحديد صفات القائد االمبدع

	wتجارب ونماذج وأدوات عملية وواقعية من واقع قادة عالميين

	wالفرق بين القيادة التقليدية والفيادة اإلبداعية

الوحدة الثانية :

اإلدارة اإلبداعية للتنفيذين ومهارات التمزي اإلدارى 

	wأهمية اإلبداع فى مؤسساتنا العربية

	wمفهوم ومبادىء التميز اإلدارى

	w شروط اإلبداع

	wكيف نعد الثقافة التنظيمية المدعمة لإلبداع والتميز

	wأسلحة التميز اإلدارى

	wمحاور المنظمة المتميزة

الوحدة الثانية :

مهارات الذكاء العاطفى للقيادة واإلدارة اإلبداعية للتنفيذين

	wمهارات االتصال الفعال وفهم اآلخرين

	wمهارات اإلبداع

	wمهارات إدارة فريق العمل

	wمهارات تحليل المشكالت وأسبابها واقتراح الحلول المناسبة

	w) مهارات الذكاء العاطفى ) معرفة الذات ومعرفة اآلخرين

الوحدة الرابعة :

اإلدارة اإلبداعية للتنفيذين ومهارات التخطيط االسرتاتيجى

	wمفهوم وأهمية التخطيط االستراتيجى

	wدور القيادات التنفيذية فى نجاح التخطيط االستراتيجى للمؤسسة

	wمكونات التخطيط االستراتيجى

	wممارسات القيادات فى وضع رؤية ورسالة وأهداف المؤسسة

	wخصائص وسمات القيادات ذوى التخطيط االستراتيجى

الوحدة الخامسة :

القيادةاإلبداعية وإدارة المواهب

	wمفهوم الموهبة وأهمية الموهوبين
	wخصائص الموهوبين
	wتصنيف المواهب داخل المنظمة
	wاستراتيجيات إدارة المواهب
	wخطوات إدارة المواهب
	wدور اإلدارة فى االستفادة من المواهب البشرية

الوحدة السادسة :

افضل المماراست ىف جمال القيادة واإلدارة اإلبداعية للتنفيذين

	w المهارات اإلدارية والقيادية من أجل تشجيع اآلخرين على التغيير اإليجابى فى
اآلداء

	wالتطبيق الفعال ألفضل الممارسات فى مجال القيادة واإلدارة اإلبداعية للتنفيذين
	wالفكر واالبتكار فى اإلدارة والقيادة
	wاإلبداع فى تحديد األولويات والمهام وإدارة الوقت
	wالقيادة الذكية وإدارة ضغوط العمل
	wإدارة رأس المال البشرى
	wالتفويض والتمكين اإلدارى

الوجدة السابعة :

مهارات اإلدارة اإلبداعية للتنفيذين ىف إدارة التغيري بنجاح

	wمفهوم وأهمية التغيير
	w) متطلبات التغيير ) كيف يتم التغيير بنجاح لصالح المؤسسة
	wمقاومة التغيير وكيفية العالج
	wمهارات قيادة عملية التغيير فى المنظمات ونظرية القيادة التحويلية
	wمرونة اإلدارة وقدرتها على التغيير
	wدور اإلدارة اإلبداعية  فى التغلب على األخطاء اإلدارية الثالثة عشر
	wمصفوفة التغيير

الوحدة الثامنة :

القيادة األخالقية ومهارات المتابعة والتحفزي

	w مفهوم وأهمية القيادة األخالقية
	w أبعاد القيادة األخالقية
	wمهارات المتابعة
	wمهارات التحفيز
	wمهارات تقييم أداء الموظفين
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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

التــاريــخ :........................)مهارات وفنون القيادة واإلدارة اإلبداعية للتنفيذيين - 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.


