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مقدمة:

إن جوهر القيادة  أن يكون لدى القائد رؤية . يجب أن تكون رؤية تعبر عنها بوضوح وبقوة في كل مناسبة، قادة األعمال المتميزون يخلقون رؤية ، ويصورون الرؤية ، ويمتلكون 
الرؤية بعاطفة ، ويقودونها بال هوادة إلى االكتمال، وعندما يشارك القادة رؤيتهم القوية وينظمون مكان العمل ويوظفوه إلنجازه ، في ديناميكية قوية تدفع بأداء الموظفين. وعندما 
يسير القادة في كالمهم ، يكون محفًزا واضًحا للناس. عندما يشارك القادة رؤيتهم القوية ، يتدفق الموظفون عليها . والتفكير النقدي هو واجب التطبيق كلما دعت الحاجة إلى مواجهة 
التحديات، المنظمات عالية األداء تعتمد على قادتهم في التفكير وذلك كما أكدت من قبل اآلخرين, يحدد التفكير الناقد باعتباره احد أهم المهارات للقادة والمديرين في جميع المنظمات.

  يعتمد نجاح المنظمة وقادتها عادة على كيفية فهمهم للتأثيرات النفسية وعملية التفكير ، وهو نوع من التفكير "خارج الصندوق" الذي يقومون به. وبما أنه من الواضح بشكل حاسم 
أن الموظفين هم بعد مهم جدا في نجاح المنظمة، فإن التحدي هو تحويلهم  إلى قوة عاملة حاسمة وخالقة يمكن أن تعطي المنظمة ميزة تنافسية.  تساعد هذه الدورة المشاركين على 
الرؤية والتفكير والتصرف بشكل مختلف للحصول على نتائج أفضل. وسيطور المشاركون تقديراً أعمق لمهاراتهم اإلبداعية واالبتكارية في  القيادة والتفكير، وسيتمكنون من 

تطبيقها على بيئة العمل من خالل فهم كيفية استخدام التفكير "النقدي" اإلبداعي ومن ثم تطبيقها في صنع القرار والتواصل الذي يحقق نتائج ملموسة. 

اهداف البرنامج:

المعرفة بمفهوم القيادة  اإلبداعية�	
القدرة على التكيف وقيادة اآلخرين بشكل استباقي إلى نتائج متميزة�	
المعرفة بالوسائل التي يستخدمها القائد الفعال�	
فهم التفكير النقدي والتحليلي واإلبداعي�	
تعزيز التفكير النقدي كعملية قيمة في مكان العمل�	
استخدام مهارات التفكير النقدي عند اتخاذ قرارات األعمال واإلجراءات�	
 استخدام نظم التفكير التحليلي وتقنيات التفكير اإلبداعي�	
زيادة معرفة الذكاء الوجداني للقائد�	
تنمية المهارة اإلدارية في طرق اتخاذ القرار�	
القدرة على التعامل مع الدوافع والحوافز والسلوك�	
زيادة المعرفة بأنواع الحوافز التي يستخدمها القائد إليصال الرؤية وتحقيق األهداف�	

الفئات المستهدفة:

المدراء التنفيذيون ومدراء األقسام وقادة الفرق والمدراء والمشرفين والراغبون في تعزيز مهارات القيادة والتفكير الناقد واالبداع واالبتكار لتحقيق المزيد من النجاح في جميع 
مستويات المؤسسة.

المحتويات األساسية:

كسب المصداقية كقائد:

تحديد خصائص القائد الفعال�	
تأسيس مصداقيتك بحزم�	
المصادر الخمس لقوة أي قائد�	
بناء صورة مهنية ايجابية للقائد داخل المؤسسة�	
تغيير نمط التواصل حسب أعضاء الفريق والحالة�	
التحفيز من خالل التواصل�	
انشاء بيئة االشراك في العمل�	
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كسب قلوب وعقول الناس:

ادارة توقعات الموظفين�	

بيع أفكارك للجمهور�	

إنشاء رسالة مقنعة تثير العواطف الصحيحة�	

إعادة كتابة الرسالة من السلبية إلى اإليجابية�	

إعادة كتابة الرسالة من غير الموضوعية إلى الموضوعية�	

تعديل رسالتك لتلبية احتياجات ورغبات وأسلوب العمل�	

القيادة والتواصل خالل األزمات�	

القائد الذكي عاطفيًا:

نظرة عامة حول الذكاء العاطفي�	

الذكاء الكامن والذكاء التواصلي�	

الحاصل العاطفي مقابل حاصل الذكاء�	

إطار كفاءة الذكاء العاطفي�	

مهارات الذكاء العاطفي�	

مناقشة أمثلة واقعية�	

التفكري النقدي يف األعمال:

تعريف التفكير النقدي�	

وصف خصائص المفكرين النقديين الفعالين�	

ربط دور التفكير النقدي في مواجهة تحديات األعمال�	

تحديد مجاالت المهارة في عملية التفكير النقدي�	

التعرف على المهارات التي تدعم عملية التفكير النقدي واستخدامها�	

تقييم تفكريك النقدي:

التعرف على قيمة اكتساب التبصر في مهارات التفكير النقدي�	

مراجعة المالحظات على مخزون "أنماط تفكيري"�	

فهم العالقة بين أسلوب تفكيرك الفردي ونهج RED للتفكير النقدي �	

تطبيق مهارات التفكري النقدي واألدوات:

الممارسة باستخدام مهارات التفكير النقدي والتقنيات في مواجهة التحديات�	

تحديد المواقف الشخصية التي يمكن استخدام التفكير النقدي فيها�	

حدد أدوات الستخدام مهارات التفكير النقدي�	

توقع المزالق التي قد تواجهها كمفكر نقدي�	

أمناط التفكري اإلبداعي:

 فهم كيفية عمل التفكير اإلبداعي �	

 اإلبداع وشخصية القائد �	

 مرونة إبداعية للقيادة الفعالة �	

 أهمية اإلدراك �	

 افتراضات صعبة �	

 اإلبداع والقائد الكلي �	

توليد اإلبداع يف القيادة :

القائد اإلبداعي�	

 فهم التغيير من خالل عيون اآلخرين �	

 التقليل من مقاومة التغيير واالبتكار �	

 تمييز مراحل العملية اإلبداعية �	

 التعرف على الكتل العقلية�	

العمل اجلماعي المبتكر :

 القيادة المبتكرة  �	

التواصل والعمل الجماعي �	

ممارسة اإلبداع في العمل �	

 تشجيع مناخ العمل اإلبداعي  �	

مشاركة المعلومات في فرق  �	

تطوير اإلمكانات اإلبداعية في الفرق �	



 

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 والتفكير النقدي واإلبتكار وخلق التمَيز في بيئة العمل ®( 

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي
c 1800 دوالر أمريكي للشخص الواحد ) اون الين (

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.


