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يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
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برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام

اإلدارة واإلبداع القيادي في
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اإلدارة واإلبداع القيادي في بيئة االعمال المتغيرة ®

المقدمة:
المســؤوليات الوظيفيــة تتغيــر. ويتعيــن علــى المســؤولين بوصفهــم أفــرادا وأعضــاء فــي 
الفريــق اإلداري للمنظمــة، أن يعــدوا أنفســهم للتكيــف بنجــاح مــع بيئــة األعمــال التــي 
تتغيــر بســرعة. يهــدف هــذا البرنامــج التدريبــي " اإلدارة واإلبــداع القيــادي فــي بيئــة 
االعمــال المتغيــرة " إلــى إكســاب  المشــاركين بالمهــارات المتقدمــة الالزمــة لتطبيــق 
وتنفيــذ االســتراتيجيات الفعالــة  لتتفــوق والتميــز فــي األداء تحــت الضغــوط واالوقــات 
المضطربــة وبيئــة االعمــال المتغيــرة و وضــع مقاييــس للتميــز فــي تحقيــق األهــداف 
وتخطــي العقبــات والســيطرة علــى هــذه الضغــوط وتجنــب األخطــاء الشــائعة واتخــاذ 
القــرارات الســلوكية والتحليليــة. بحيــث يتمكــن المشــاركون مــن اتخــاذ القــرارات 
الجيــدة تحــت الضغــوط و اســتخدام مبــادئ االبتــكار فــي التصميــم النتــاج بدائــل أفضــل 
وكســب مبــادئ اإللتــزام الحقيقــي للتنفيــذ الفعــال فــي مراحــل إدارة وقيــادة األداء و اتّخاذ 

القــرارات الّصائبــة وتطويــر وتعزيــز عقليــة إبداعيــة لتحقيــق نمــو جديــد ومســتدام.

أهداف البرنامج:
اتقان مهارات وجدارات اإلدارة واإلبداع القيادي في بيئة االعمال المتغيرة 	
صياغة استراتيجية عمل قوية وتعزيز مهارات التواصل الشاملة 	
تنميــة الوعــي لــدى المشــاركين بالتحديــات التــي تواجههــم فــي عصــر الضغــوط  	

ــة ــات المضطرب واالوق
تزويــد المشــاركين بالمهــارات الالزمــة للتعامــل مــع االزمــات داخــل بيئــة العمــل  	

علــى نحــو فعــال
اتقان التعامل  مع ضغوط العمل بكفاءة وفاعلية 	
تطبيق اآلليات واألساليب العلمية والعملية الحديثة لإلدارة الفعالة للوقت 	
التعرف على القواعد الذهبية للتفويض الفعال 	
اإلدارة الفعالة لالجتماعات االستراتيجية 	

المحتويات البرنامج:

مهارات وجدارات اإلدارة واإلبداع القيادى ىف بيئة األعمال المتغرية:
أنماط التفكير فى العقل البشرى )الخريطة الذهنية( 	
أساسيات التفكير اإلبداعى  	
سمات المبدعين وأثرها على ريادة األعمال 	
المهارات العقلية للقيادات اإلستراتيجية اإلبداعية  	
كيفية تحقيق اإلدارة المتميزة والمبدعة في ظل بيئة األعمال المتغيرة 	
أسس التفكير اإلبداعى وتطبيقه في مجاالت العمل 	
أساليب التفكير اإلبداعى  	
التفكير اإلبداعي وأثره على عملية التخطيط اإلدارى 	
فهم الشخصية الفردية والجماعية والعقلية اإلبداعية  	
مراحل ومكونات ومحددات وعناصر التفكير اإلبداعى  وطرق قياسه 	
مقاييس القدرة على اإلبداع  	
أساليب التفكير اإلبداعى للقادة اإلستراتيجيين وكيفية تطبيقه وإشراك القائمين على  	

التنفيذ
معوقات وعقبات اإلبداع  	
إكتساب المهارات اإلبداعية لتحقق التميز اإلدارى فى العمل 	
عرض لبعض التجارب اإلبداعية والدروس المستفادة منها 	
حاالت وتطبيقات عملية 	

مهارات القيادة اإلسرتاتيجية ىف بناء بيئة عمل متغرية تنافسية:
القيادة اإلستراتيجية وصياغة الرؤية المستقبلية ومهارات التفكير اإلستراتيجى                                       	
تطوير رؤية ورسالة المنظمة 	
بناء ثقافة التميز للقيادات اإلدارية بالمنظمة 	
القيادة اإلستراتيجية وتأثيرها فى توفير بيئة محفزة على واإلبداع 	
ممارسات اإلدارة والقيادة اإلستراتيجية اإلبداعية المتميزة 	
دور القادة اإلستراتيجيين فى تعزيز ثقافة التميز لدى الموارد البشرية 	
الممارسات اإلدارية والقيادية لتوفير بيئة مشجعة على اإلبداع  	
إدارة معايير التميز للقيادات اإلستراتيجية 	
القيادة اإلستراتيجية الفعالة ومعايير التميز 	
قيادة المستقبل والتخطيط االستراتيجي 	
النماذج الثالثة القيادية إلدارة التميز 	
المهارات القيادية الداعمة لعملية التميز 	
حاالت وتطبيقات عملية 	

توليد األفكار اإلبداعية للتمزي ىف إختاذ القرارات حلل المشكالت ببيئة 
األعمال المتغرية:

أساسيات في إدارة اإلبداع لحل المشكالت وإتخاذ القرارات 	
التفكير االستراتيجى أهم االستمارات الحقيقية لتحقيق التميز  	
إستخدام التفكير اإلبداعى فى حل المشكالت وإتخاذ القرارات 	
تنمية القدرات االبداعية فى حل المشكالت وإتخاذ القرارات 	
معايير التميز فى حل المشكالت بأسلوب إبداعى  	
أنماط المديرين ودورهم فى مواجهة مشكالت العمل وتطوير األعمال 	
طرق تشجيع القدرات اإلبداعية واإلبتكارية لفرق العمل 	
حاالت وتطبيقات عملية 	

اإلبداع القيادى يف بناء فرق عمل ذات أداء عاىل لتحقيق التمزي ىف 
النتاجئ:
مؤشرات الحاجة إلى بناء فرق العمل 	
فوائد إدارة وبناء فرق العمل 	
خصائص فرق العمل الفعالة 	
مراحل تطوير فريق العمل 	
فوائد التفويض 	
لماذا يفشل التفويض 	
القواعد الذهبية للتفويض الفعال 	
كيف توزع الوظائف واألدوار على أعضاء الفريق 	
كيف يتم تقييم أعضاء الفريق 	
كيف تشجع أعضاء الفريق 	
مهارة التعامل مع التغيير 	
مهارة التعامل مع الصراعات والنزاعات 	
مهارة اإلتصال ألعضاء الفريق 	
مهارة إدارة الوقت 	
مهارة التفكير اإلبتكاري واإلبداعي 	
مصادر قوة المدير والقائد فى التأثير على أعضاء فريق العمل 	
مصفوفة أنواع المديرين ودورها فى تطوير المؤسسات لتحقيق التميز المستمر  	

فى األداء لفريق العمل
خصائص الفرق عالية األداء  	
مصفوفة أنوع التابعين ومصادر القوى التى يمكن للقائد إتباعها فى التأثير عليها 	
مفهوم الذكاء الوجدانى وأهميته لقائد فريق العمل 	
خصائص وأبعاد الذكاء الوجدانى لقائد فريق العمل 	
حاالت وتطبيقات عملية 	
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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

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 :........................)اإلدارة واإلبداع القيادي في بيئة االعمال المتغيرة ®( 

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

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

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

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

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي
)Overseas( 4500 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.


