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القيادة التحويلية المرنة والمتكيفة وعالية األداء ®
تقنيات عملية للوصول الى قيادة قوية واستباقية بثقة وفاعلية

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام
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الممارسات الفعالة في القيادة التحويلية ®
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مقدمة:

القيادة التحولية ) Transformational leadership( هي نمط قيادي لديه رؤية واضحة عن مستقبل وأهداف محددة وواضحة يشجع المرؤوسين على المشاركة في صياغة 
رؤية طويلة األمد وتحديد أهداف واضحة وملموسة للمنظمة. ويسعى القائد التحويلي إلى إحداث التغيير والتطوير والتنمية اإلدارية باستمرار، على أن يتبنى أنظمة وأساليب مرنة 
تمكن المنظمة من التكيُّف والتأقلم مع التغيُّرات والتطورات الدولية، كما يهتم القائد التحويلي بالعمل الجماعي المنظم مع مرؤوسيه وبناء فرق العمل ويعمل على إيجاد بيئة عمل 

صحية وسعيدة  مبنية على الحوار والتفاهم والمشاركة بين جميع المستويات.

تم تصميم هذه الدورة المتقدمة لتدريب وتأهيل القادة والمدراء لتعزيز المعرفة، والصفات، والكفاءات، والمهارات، والعقلية التحويلية الخاصة ليصبحوا قادًة مرنين ومتكيفين . 
ن المشاركين من استكشاف المهارات األساسية الالزمة للقيادة بشكل ناقد في وقت يتسم بعدم اليقين واالضطرابات ويساعدهم على تطوير أنفسهم باعتبارهم قادة تحويليين  وهو يمكِّ
مرنين ومتبصرين. وسيتمكن المشاركون من تحديد ومناقشة معنى وأهمية مختلف المفاهيم والمبادئ األساسية للقيادة واإلدارة وتحديد وتحليل وتطوير إطار القيادة وخصائصها 
المناسبة لمؤسستهم من أجل زيادة إنتاجية موظفيهم إلى أقصى حد. كما سيتمتعون أيًضا بأفضل تجهيز لقيادة موظفيهم نحو المستوى التالي من األداء من خالل اعتماد إطار القيادة 

الفريد عالي األداء الذي أثبت كفاءته.

اهداف البرنامج:

سيتمكن الماشركون مع هناية الربناجم من:

	wتفهم الدور الديناميكي للقيادة
	wالوعي باستراتجيات القيادة الفعالة و تبني انسبها وفقا لطبيعة المواقف و االحداث المؤسسية
	wشرح المفاهيم األساسية في القيادة
	wرصد وتحليل خصائص القادة المتميزين
	wتطبيقات فنون القيادة
	wتطبيقات اختصاصات ومهام القادة اإلداريين
	wتطبيقات الجدارات الرئيسة للقادة التحويليين
	wاستراتيجيات تنمية الجدارات القيادية
	wاالبداع والتميز في إدارة المشاكل واألزمات المتعلقة بالعمل

المحاور التدريبية:

	wتحديد مفهوم القيادة التحويلية وعناصرها
	wأنماط القيادة التحويلية
	wالمهارات العقلية للقيادات اإلبتكارية
	wموقف القائد التحويلي من التحديات المستقبلية واإلبتكار
	wأهم المسببات الداخلية والخارجية التي تؤثر في عملية التغيير
	wتأثير عملية القيادة التحويلية على اإلبتكار داخل المؤسسات
	wطريق اإلدارة نحو االبتكار
	wالعالقـة بـين السـلوك القيـادي التحـويلي ومـدى تـوافر القـدرات اإلبداعية لـدى ً العاملين
	wدور القائد التحويلى فى االستثارة الفكرية وإستنباط األفكار اإلبتكارية

النتائج المتوقعة:

	wتنمية المهارات القيادية والسلوكية للمشاركين وتعميق المفاهيم اإلدارية والقيادية لديهم، وزيادة قدراتهم على تحمل مسئولياتهم اإلدارية والقيادية بكفاءة واقتدار
	wتعريف المشاركين بأسس التميز للقائد التحويلي الفعال في عمله والسلوك الفردي
	wصقل مهارات المشاركين في استخدام استراتيجيات العمل الجماعي وإرجاع األثر والتعامل مع المواقف اإلدارية والفعالية القيادية في العمل

الفئات المستهدفة:

القيادات اإلدارية العليا والوسطى  والمشرفين ورؤساء األقسام ومن في حكمهم  في مختلف الـمـنـظـمات الـحكومـية والخاصة .
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محتوى البرنامج:

الممارسات الفعالة في القيادة التحويلية ®

افضل مماراست القيادة:

	w اسس القيادة: االختالفات بين المنظمات القائمة على التبعية والمنظمات التعاونية

وكيفية االنتقال بين هذه الدول 

	w نظرة عامة على وجهات نظر القيادة وكيفية ترابطها

	w النماذج واألساليب المتبعة في تطوير صورة شخصية للقيادة

	w قيادة نفسك: التحفيز والتطلعات والقيم والمرونة

	w أبعاد القيادة: الخصائص األساسية لقائد جيد

	w الحكمة والقيادة والذكاء المتعدد

	wنظريات ونماذج التعاون األساسية

أسس القيادة التحويلية:

	w نظرة عامة على القيادة التحويلية 

	wمكونات القيادة التحويلية

	wعناصر القيادة التحويلية

	wأهداف القيادة التحويلية

	w إجراءات تطبيق القيادة التحويلية

	wاستراتيجيات عمل القيادة التحويلية

	w تحسين الفعالية التنظيمية من خالل القيادة التحويلية 

	wالقيادة التحويلية مقابل القيادة الظرفية  

القائد التحوييل:

	wمفهوم القائد التحويلي

	wخصائص وسمات القائد التحويلي

	wالتحديات التى تواجه لقائد التحويلي

	w.نمط تفكير القائد التحويلي

إعداد القائد التحوييل:

	w.أدوار القائد التحويلي

	w.إعداد القائد التحويلي

	w.مفهوم إدارة التغيير

	w.دور القيادة التحويلية في ادارة التغيير

قيادة التغيري ومفاهيم حديثة يف القيادة:

	wالتعاطي مع مقاومة التغيير والقيادة التحويلية و
	wالقيادة الصادقة والتغيير في الثقافة االجتماعية
	wًعملية القيادة وكيف تصبح قائداً ملهما

دور القائد يف التحول :

	w إنشاء مهمة قوية ورؤية والغرض واألهداف من أجل التحول التنظيمي 
	w وتجنب فعال  بشكل  التغيير  مبادرة  وإدارة  لقيادة  والتكتيكات  األدوات   اكتساب 

المزالق التحويلية 
	w تطوير المنهجيات والتقنيات لتحفيز أعضاء الفريق 
	wالتغلب على مقاومة التغيير من خالل تدريب أعضاء الفريق من خالل التحول 

التفكري اإلبداعي وكفاءة االتزان للقائد التحوييل:

	wالمرتكزات الفكرية، والذهنية لمهارات التفكير اإلبداعي
	wمقومات ومهارات التفكير التحليلي ،والتفكير اإلبداعي
	wمهارات التفكير العليا، وتنمية اإلبداع المتزن
	wالمهارات الذهنية الفعالة لتفعيل التفكير اإلبداعي
	wمراحل التفكير اإلبداعي المتقدم في ظل الفكر الريادي التنموي
	wالخصائص األساسية للتفكير اإلبداعي المتزن
	wاستراتيجيات التفكير اإلبداعي والذكاء العاطفي
	wالمعوقات اإلدراكية والنفسية لعملية التفكير اإلبداعي

جدارة صياغة اخلطط والتفكري القيادي االبتكاري للقائد التحوييل:

	wاإلدارة االستراتيجية، والخطط االستراتيجية
	wالتخطيط االستراتيجي احد األدوار الجديدة للقيادة االبتكارية
	wالمهارات اإلدارية الداعمة لصياغة الخطط االستراتيجية
	wكيف تمتلك مهارات 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
	wللتحليل والتوقع ANPRO التقنيات الحديثة في بناء نموذج

قيادة وحتفزي التفكري االبتكاري واإلبداعي لفرق العمل:

	wدور القيادي المتميز في فرق العمل
	wقيادة المواقف الصعبة بفرق العمل
	wالقيادة االبتكارية لفرق العمل عالية اإلنجاز
	wالقيادة ... وتحقيق التمكين النفسي والتحفيز لفرق العمل
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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

Mount Pleasant 109
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

)القيادة التحويلية المرنة والمتكيفة وعالية األداء ®(
تقنيات عملية للوصول الى قيادة قوية واستباقية بثقة وفاعلية

التــاريــخ :........................

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.


