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مقدمة:

في ظل الحديث عن معايير الجودة في اإلدارة ومن خالل سعى المجتمعات والمؤسسات إلى التميز على المستوى المحلى والعالمي في كافة الجوانب ، ولما كان الجانب اإلداري 
يمثل العقل المفكر والمبدع في سبيل التطوير والتجويد ، كان لزاما على كل من يعمل في مجال اإلدارة ، أن يكون على وعى بمفهوم القيادة المتميزة ، وكذلك أن يميز بين دوره 
كقائد ودوره كإداري ، وانطالقاً من الوعي بحقيقة المفهوم وصفات القائد يمكننا أن نحكم على الواقع الذي تمارس من خالله أنماط القيادة ، إلى أي مدى ينسجم المفهوم مع التطبيق .

تتناول محاور هذه الدورة سمات القائد المتميز وأهمية القيادة في تحويل الطاقات واالمكانيات الى سلوكيات من خالل االبداع القيادي والتحفيز على االبتكار، وتطبيق نموذج متطور 
في االداء المتميز بحيث تكون نتائج اآلداء ثابته وقابلة للتطوير من حيث التوقعات واألهداف القابلة للتطبيق، الى جانب اكساب المشاركين المهارات الالزمة لتحقيق الشخصية 

القيادية المطلوبة، وقواعد تكوين فرق اإلدارة الذاتية. 

وتهدف هذه الدورة إلى إكساب المشاركين مهارات عالية في مجال إدارة التفكير وإتخاذ القرارات والقدرة على إدارة فرق العمل والمساهمة في تشكيل الشخصية القيادة القادرة 
على التوازن الفكري وإدارة حاالت التفكير المنهجي المتوازي بما يؤدي إلى إلى إدارة السلوك وتحقيق النجاح.

أهداف البرنامج:

	w.تكوين شخصيات قيادية متميزة تتصف بروح العمل الجماعي
	w.تأهيل الشخصيات القيادية إلحتراف التفكير اإلبداعى واإلبتكاري
	wتوظيف القيادات الفطرية وكذلك تدريب القيادات األخرى إلحتراف مجاالت األعمال فى بيئة متغيرة
	w.دراسة علمية وعملية للمهارات القيادية المختلفة من تحليل الشخصيات ونماذج التعامل اإلحترافي معها
	wصقل مهارات المشاركين لفعاليات القيادة التنظيمية داخل المجاالت المختلفة فى بيئة العمل

المحتويات األساسية:

الوحدة األولى:
خصائص اإلبداع ىف العمل القيادى ىف بيئة أعمال متغرية

	wاإلنفتاح نحو التغيير
	wالرغبة في التعرف على المشكالت والقضايا الداخلية
	wالقدرة على التحكم في البيئة التي يعيش فيها -
	wالثقة في قدرة غيره على اإلنجاز وتحمل المسؤولية
	wاحترام اختيارات الغير
	wتقدير إنجازات اآلخرين
	wالتوجه نحو المستقبل
	wالقيادة اإلدارية في ظل المتغيرات العالمية
	wالمهارات الداعمة للقيادة االستراتيجية الفعالة
	wالقيادة المتميزة والقدرات العقلية والذهنية
	wأهمية تطوير القادة ،وحتمية مواكبة المتغيرات العالمية
	wحاالت وتطبيقات عملية
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الوحدة الثانية:

صفات ومهارات القائد المتمزي

	wإتساع األفق والتعرف على الفرص، ومدى إمكانية تحقيقها
	wالبحث الدائم عن أفضل أساليب تنفيذ األعمال
	wاإلحساس بالمشكالت والشعور بالمسؤولية، قبل وأثناء اتخاذ القرار
	wالتجديد الدائم واالبتكار المستمر
	wالبحث عن الفرص المتاحة، وتجنب غير الممكنة وغير المالئمة
	wاإلهتمام المستمر بالتنمية الذاتية، وصقل المهارات المختلفة له وللعاملين
	w المناسبة لها، من خالل توقع األحداث المستقبلية واالستعداد لها، بوضع الحلول 

متابعة العمل ومعرفة مجاالت النجاح واإلخفاق
	wالعدل في تقويم المواقف الخاصة به شخصيا وبالعاملين تحت رئاسته
	wالمرونة والفاعلية في التعامل مع اآلخرين، وبناء عالقة طيبة معهم
	wقيادة المستقبل، والتعامل مع تحديات المستقبل
	wاإلستراتيجيات الحديثة الفعالة لصناعة قيادة المستقبل
	wنظم المعلومات وأهميتها في ممارسة مهام القائد
	wحاالت وتطبيقات عملية

الوحدة الثالثة:

التفكري اإلبداعي وكفاءة االتزان يف اإلدارة والقيادة

	wالمرتكزات الفكرية والذهنية لمهارات التفكير اإلبداعي
	wمقومات ومهارات التفكير التحليلى والتفكير اإلبداعى
	wمهارات التفكير العليا وتنمية اإلبداع المتزن
	wالمهارات الذهنية الفعالة لتفعيل التفكير اإلبداعى
	wمراحل التفكير اإلبداعي المتقدم في ظل بيئة األعمال المتغيرة
	wالخصائص األساسية للتفكير اإلبداعى المتزن فى اإلدارة والقيادة
	wإستراتيجيات التفكير اإلبداعي والذكاء العاطفي
	wالمعوقات اإلدراكية والنفسية لعملية التفكير اإلبداعى
	wحاالت وتطبيقات عملية

الوحدة الرابعة:

جدارة صياغة اخلطط والتفكري القيادى اإلبداعى واالبتكارى

	wالتخطيط االستراتيجي احد األدوار الجديدة للقيادة اإلبداعية واالبتكارية

	wالمهارات اإلدارية الداعمة لصياغة الخطط االستراتيجية

	wمهارات تحويل الخطط إلى برامج واقعية فعالة

	wكفاءة الخطط الذكية وأساليب تفعيلها

	wالكفاءة التنظيمية لصياغة الخطط الذكية

	wآليات إدارة العوامل البشرية أثناء عملية التنفيذ، والتغيير داخل المنظمة

	wحاالت وتطبيقات عملية

الوحدة الخامسة:

قيادة وحتفزي التفكري اإلبداعى واالبتكارى لفرق العمل

	wأجزاء فرق العمل الثالثة األساسية

	wفرق العمل كتطبيق فعال لمبادئ الجودة الشاملة

	wالمهارات الشخصية ألعضاء فرق العمل

	wدور القيادى المتميز في فرق العمل

	wقيادة المواقف الصعبة بفرق العمل

	wالقيادة اإلبداعية واالبتكارية لفرق العمل عالية اإلنجاز

	wالقيادة المتميزة وتحقيق التمكين النفسى والتحفيز لفرق العمل

	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

التــاريــخ :........................)اإلبداع القيادي وفنون القيادة المتميزة ®( 

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.


