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المفاهيم الحديثة لإلبداع:

المداخل النظرية لتفسير االبداع§	
الدماغ البشري وأنواع التفكير§	
اإلبداع وخصائص العمل اإلبداعي ودورها في §	

تطوير أساليب وطرق أداء العمل
مناهج التفكير االبتكاري المختلفة في حل وصياغة §	

المشكالت وابتكار الحلول
معوقات اإلبداع وكيفية التغلب عليها§	
استراتيجيات تطوير مهارات اإلبداع واالبتكار§	
كيف يكون االبداع واالبتكار مساعد لتحقيق أهداف §	

المنظمات

تحقيق التميز في البيئة اإلدارية الحديثة لمواجهة 
التحديات المعاصرة:

الفكر الحديث في اإلدارة§	
تحديات اإلدارة في بيئة األعمال والخدمات§	
مهارات المدير المعاصر§	
العملية اإلدارية ... ووظائف اإلدارة§	
التمكين اإلداري في المنظمات§	
الفعالية اإلدارية§	
الكفاءة اإلدارية§	
التميز اإلداري§	
منظومة األداء اإلداري المتميز§	
مركزية اإلدارة§	
المرونة والالمركزية§	
تطبيقات وورش عملية§	

القائد الذكي عاطفيًا:

نظرة عامة حول الذكاء العاطفي§	
الذكاء الكامن والذكاء التواصلي§	
الحاصل العاطفي مقابل حاصل الذكاء§	
إطار كفاءة الذكاء العاطفي§	
مهارات الذكاء العاطفي في القيادة اإلبداعية§	
مناقشة أمثلة واقعية§	

القيادة اإلبداعية المرنة:

االبداع واالبتكار§	
لتوجه نحو التغيير§	
القيادة االستراتيجية§	
التفكير التحليلي، وحل المشكالت بشكل فعال§	
اتخاذ القرارات السليمة§	

القيادة والتفويض والتمكين:

التفويض: التعريف، واألهداف، والقواعد§	
مستويات التفويض§	
لماذا ال يميل البعض إلى التفويض§	
توجيهات التفويض§	
أساليب اتخاذ القرارات في الخليج§	
التمكين: التعريف§	
طرق تمكين الموظفين§	
تطبيقات وورش عملية§	

بناء توافق اآلراء وااللتزام والتعاون:

القيادة األخالقية§	

المعضالت األخالقية التي يواجهها القائد§	

تحديد التقنيات لبناء توافق اآلراء§	

وصف كيفية الحصول على االلتزام والتعاون من §	

خالل مبادرات التغيير

اكتشاف مراحل إدارة التغيير بفعالية§	

تعزيز روح التعاون والتواصل بين اإلدارات §	

الداخلية

مقدمة :
القائد اإلبداعي هو القادر على جمع األفكار الجديدة مع بعضها البعض بطريقة فردية 
تنظم عالقتها غير المترابطة، وجعلها بؤرة إبداع، يهدف هذا البرنامج الرائد "القيادة 
اإلبداعية: المرونة الفكرية وقيادة الفرق لألداء الفعال" إلى تزويد المشاركين بالمعرفة 
وتعزيز المهارات المتصلة بمفاهيم القيادة اإلبداعية واالبتكار ، والعالقات االرتباطية 
بينهما وتزّود المشاركين فيها بنظرة عامة حول مفهوم اإلبداع واالبتكار، كما تستكشف 
النظريات والمنهجيات القيادية التي ترعى االبتكار مع التركيز على القيادة الظرفية، 
التفكير  التغيير وآليات  التفويض وإدارة  القائد في  تتناول دور  أنها  إلى  هذا باإلضافة 
والتخطيط االستراتيجي للقيادات االبداعية والمنهج االداري المتكامل وكيفية صياغة 
التنظيمي واالبداع في دعم واتخاذ  االهداف ووضع االستراتيجية والتغيير والتطوير 

القرارات،وبناء ثقافة تنظيمية تحفيزية لإلبداع واالبتكار.

وفى ضوء ما تقدم، فان يوروماتيك  تطرح هذا البرنامج التدريبي بأحدث الممارسات 
لتعليم  لعملية اإلدارة والقيادة  وهي مصممة  لفهم كامل وشامل  العالمية،  والمنهجيات 
كادر جديد من القادة المبدعين الذين يتمتعون بالمرونة الفكرية ويمكنهم تطبيق مناهج 
متعددة التخصصات للتقدم بحلول إبداعية للتحديات المعقدة وغير المنظمة والديناميكية 

التي نواجهها اليوم.

اهداف البرنامج :
بالمعارف  تزويدهم  خالل  من  قدراتهم  وتطوير  المشاركين  مهارات  وصقل  تأهيل 

واألساليب التي تمكنهم من القيادة الفعالة لمجريات العمل من خالل:
التعرف إلى اإلبداع الذاتي وإطالقه§	
تنمية وتعزيز المهارات الفكرية واالبداعية§	
تطبيق افضل الممارسات والمفاهيم الحديثة في القيادة اإلبداعية§	
تطبيق أفضل الممارسات القيادية في تشجيع روح المنافسة والتعاون في بيئة §	

العمل.
تحديد وتحليل العوامل التي تؤثر في أداء األخرين ومدى رضاهم ودافعيتهم §	

للعمل.
بناء البيئة المحّفزة على اإلبداع§	
عكس اإلبداع واالستحداث على مكان العمل§	
استخدام التفكيراالبتكاري في بيئة العمل§	
تطبيق مهارات وأساليب التفكير اإلبداعي ذات الصلة في العمل أو المواقف §	

الشخصية
ممارسة التفكير بطرق غير تقليدية من خالل”التفكير خارج الصندوق" وذلك §	

باستخدام الخرائط الذهنية والذاكرة الصورية وغيرها
التعّرف على أدوات التفكير اإلبداعي في استحداث أفكار مبدعة§	
 تحسين وتعزيز القدرات اإلبداعية لتتناسب مع متطلبات بيئة العمل المثالية§	
استخدام أدوات استخراج األفكار الخالقة بطريقة فعالة §	

الفئات المستهدفة:
والمشاريع  الفرق  وقادة  األقسام   ورؤساء  والمدراء  المشرفين  الدورة  هذه  تستهدف 

وجميع األفراد الذين يحتاجون إلى اعتماد نهج أكثر إبداعاً في العمل.



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 اإلبداعية: المرونة الفكرية وقيادة الفرق لألداء الفعال ®(

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.


