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المقدمة:

تم تصميم هذه الدورة التدريبية للمدراء والمدراء التنفيذيين والمشرفين على جميع المستويات الذين يرغبون في تحقيق مستويات أعلى من االبتكار واإلبداع من خالل تكييف أسلوب 

القيادة الذكية الفعال الذي يجلب أفكاراً جديدة لالعمال ويلهم منتجات وخدمات وأنظمة جديدة. سيتعلم المشاركون كيفية تعزيز الدافع اإلبداعي في كل فرقهم ومؤسساتهم من خالل 

استخدام الذكاء المتعدد، وتحديد األشخاص المبدعين وتحفيزهم، والقيام بعملية إبداعية لتطوير االبتكار وتطويره.

المعرفة والمهارات المكتسبة:

	w.ستبني نظرة عامة على نظام القيادة الذكية واألدوار الرئيسية: قائد الفريق وعضو الفريق

	w.ستتعلم كيفية بناء فرق قادرة على التنظيم الذاتي للمشاريع التي تحتاج إلى مرونة

	w.القيادة وقوة صنع القرار

	w.علم صناعة القرار واالستدالل الخاص بالعقل البشري

	w.أساليب وتقنيات التفاوض

	w.)EQ( التحكم في التحيز ألحد األفكار أو اآلراء من خالل الذهن والذكاء العاطفي

	w.أدوات صنع القرار لمديري المشاريع المرنين

       المحتويات   الرئيسية : 

الوحدة األوىل : أفضل مماراست اإلدارة والقيادة الذكية  ىف األعمال الناجحة

	wالممارسات العالمية الحديثة فى فنون اإلدارة
	wاإلتجاهات الحديثة فى التطوير اإلدارى
	w"المفهوم التقنى الحديث لمصطلح "اإلدارة والقيادة المتميزة
	wشروط بيئة العمل ومظاهر العالقات الداخلية والخارجية
	wمراحل وخطوات اإلدارة االستراتيجية وفق نماذج التميز
	wدور اإلدارة في مجال التميز المؤسسى
	wمرونة اإلدارة وقدرتها على التغيير بفاعلية
	wبناء وتعزيز ثقافة التميز لدى الموارد البشرية بجميع مستوياتها
	wإدارة المعلومات والمعرفة لدعم اتخاذ القرارات بصورة فعالة وبناء قدرات المؤسسة
	wمفهوم اإلدارة والقيادة الذكية
	wممارسات اإلدارة والقيادة الذكية فى تبسيط وتحديد األولويات وبناء االفكار
	wالكفاءات اإلدارية والقيادية في التعامل مع االختالفات الثقافية والبشرية في بيئة العمل
	wجدارة تنوع الفكر واالبداع واالبتكار في االدارة والقيادة الذكية
	wمناقشة أثر اإلدارة والقيادة الذكية في تطوير العمل ،حفز الهمم ، وتحقيق النتائج
	wاثراء المعرفة بأفضل الممارسات العالمية في كفاءات وجدارات االدارة والقيادة الذكية
	wتعزيز القادة بالمهارات القيادية من اجل تحفيز االخرين على التغيير االيجابي في االداء
	wحاالت وتطبيقات عملية
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الوحدة الثانية: مماراست القيادة الذكية ىف إدارة التغيري 
المؤسىس

	wاإلدارة الحديثة و مفهوم إدارة التغيير
	w)أسباب التوجه إلدارة التغيير )طبيعة التغيير المؤسسي - األسباب والتحديات
	wأنواع التغيير المؤسسي و عوامل التغيير
	w تأثير القيادات اإلستراتيجية الذكية فى التكيف اإلدارى مع حاالت التغيير

المؤسسي
	wالقيادة اإلستراتيجية الذكية وإدارة ثقافة التغيير فى المنظمة
	w)كيفية قياس أثار ما بعد التغيير على )األفراد، اإلدارة، التنظيم
	wدور القيادة اإلستراتيجية الذكية واألفراد أثناء وبعد عملية التغيير
	wاستراتيجيات إدارة التغيير
	w نماذج التخطيط للتغيير
	wKotter الخطوات الثمانية لنموذج كوتر
	wADKAR نموذج التغيير
	wتحديد وتصميم بدائل التغيير
	wمراحل عملية التغيير
	wإعداد القيادة إلستراتيجية التغيير
	wتنفيذ عملية التغيير
	wتقييم وتقويم عملية التغيير
	w) Kotter أسباب مقاومة التغيير وطرق التعامل معه ) منهج
	wمراحل وأشكال ونماذج مقاومة التغيير
	wنموذج اإلدارة باألهداف واستراتيجية التغيير والتحسين المستمر
	wجوانب الخطر فى التغيير المؤسسي
	wأخطاء شائعة في التعامل مع تغيير ثقافة موجودة
	wالقيادة اإلستراتيجية الذكية وإبقاء التغيير فى ثقافة المؤسسة
	wحاالت وتطبيقات عملية

الوحدة الثالثة : جدارة القيادة الذكية ىف بناء فرق عمل عالية 
األداء
	wمؤشرات الحاجة إلى بناء فرق العمل
	wفوائد إدارة وبناء فرق العمل
	wخصائص فرق العمل الفعالة
	wمراحل تطوير فريق العمل
	wفوائد التفويض
	wلماذا يفشل التفويض
	wكيف توزع الوظائف واألدوار على أعضاء الفريق
	wكيف يتم تقييم أعضاء الفريق
	wكيف تشجع أعضاء الفريق
	wمهارة التعامل مع التغيير
	wمهارة التعامل مع الصراعات والنزاعات
	wمهارة اإلتصال ألعضاء الفريق
	wمهارة إدارة الوقت
	wمهارة التفكير اإلبتكاري واإلبداعي
	wمصادر قوة المدير والقائد فى التأثير على أعضاء فريق العمل
	wمصفوفة أنوع التابعين ومصادر القوى التى يمكن للقائد إتباعها فى التأثير عليها
	wحاالت وتطبيقات عملية

الوحدة الرابعة : التفكري التحليىل وحل المشكالت وإختاذ 
القرارات للقيادة الذكية

	wالتفكير التحليلى كمكون من مكونات التفكير التنسيقى للقيادة الذكية

	wموضع التفكير التحليلى فى نماذج صنع القرار ومراحل المنهج العلمى

	wتصنيف أساليب تنمية التفكير التحليلى

	wالتفكير التحليلى وعالقته بالتفكير الناقد

	wموضع التفكير التحليلى فى النماذج المتتابعة للحل اإلبداعى للمشكالت

	wموضع التفكير التحليلى فى النماذج المتضافرة للحل اإلبداعى للمشكالت

	wموضع التفكير التحليلى فى نماذج صنع القرار ومراحل المنهج العلمى

	wأساسيات في إدارة االبتكار واإلبداع لحل المشكالت وإتخاذ القرارات

	w التفكير االستراتيجى أهم االستمارات الحقيقية لتحقيق التميز

	w إستخدام القيادة الذكية التفكير اإلبداعى واالبتكاري في حل المشكالت وإتخاذ

القرارات

	wتنمية القدرات االبداعية واإلبتكارية فى حل المشكالت وإتخاذ القرارات

	wمختبر التطوير االستراتيجى واإلبتكارى

	wمعايير التميز فى حل المشكالت بأسلوب إبداعى وإبتكارى

	w:أهم طرق القيادة الذكية فى تشجيع القدرات اإلبداعية واإلبتكارية لفرق العمل

	wطريقة العصف الذهنى

	wطريقة دلفاى

	wطريقة المجموعة األسمية

	wطريقة التحليل المورفولجى

	wطريقة القبعات الستة

	wحاالت وتطبيقات عملية

الوحدة اخلامسة : دور الذكاء العاطفى للقيادة ىف رفع كفاءة 
وجودة أداء عمل الفريق

	wمفهوم ومبادئ الذكاء العاطفى

	wمستويات الذكاء العاطفى وأثرها في ريادة األعمال

	wخصائص وأبعاد الذكاء العاطفى للقائد اإلستراتيجى

	wالذكاء العاطفى وأهميته للقائد اإلستراتيجى لفريق العمل

	w مهارات الذكاء العاطفى  للقائد اإلستراتيجى ودورها باإللهام والتأثير باآلخرين

إلنجاز األعمال

	wتطبيق التحليل النفسى في القيادة اإلستراتيحية بطريقة الذكاء العاطفى

	wإستخدام القائد اإلستراتيجى الذكاء العاطفى في توجيه فرق العمل

	w كيفية إستخدام  القائد اإلستراتيجى للذكاء العاطفى فى تحقيق التمكين والرضا

الوظيفى والوالء التنظيمى لفريق 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

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

التــاريــخ :........................)القيادة الذكية: تحقيق االستراتيجية من خالل القيادة واالبتكار ®(

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.


