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مقدمة:
هذا البرنامج للتدريب على تطوير القيادة في المنظومة الشرطية تم تصميمه على غرار مفهوم التدريب للقيادة اإلبداعية لكل ضابط قائد، ويقدم مفاهيم ونظريات العلوم السلوكية 
الحديثة المصممة بشكل فريد لبيئة إنفاذ القانون. تعلم الدورة المشاركين المستويات القيادية للتميز في األداء القيادي باستخدام األساليب التالية:  التعلم التطبيقي:  الدورة تفاعلية للغاية، 

وذلك باستخدام دراسات حالة جماعية صغيرة، وأشرطة الفيديو، ولعب األدوار، والتدريبات العملية لتعزيز التعلم.  ترجمة النظرية إلى الممارسة.

  يتعلم المشاركون نظريات العلوم السلوكية مع تطبيق في العالم الحقيقي لفهم أفضل لكيفية قيادة األفراد والمجموعات والمنظمات.  استراتيجيات القيادة العملية:  يتعلم المشاركون 
استراتيجيات للتأثير على السلوك البشري لزيادة الحافز والرضا واألداء في جميع أنحاء المؤسسة . وتعمل هذه الدورة  التدريبية المكثفة على رفد المشاركين بالكفاءات والمهارات 
اإلدارية والقيادية، والتي سيكون لها انعكاسات ايجابية على طبيعة ادائهم الوظيفي في المستقبل، إضافة الى اكساب المشاركين أساليب حديثة لقيادة مؤسساتهم األمنية وابتكار الحلول 
للمشاكل التي يمكن ان تواجههم في ظل المتغيرات المتسارعة. وذلك من أجل الرقي بمستوى األداء األمني وتحقيق اإلبداع والتميز المؤسسي في كافة المجاالت األمنية واإلدارية 

بكفاءة واقتدار في ظل التغيرات والتطورات على الساحة األمنية.

اهداف الدورة:
يفهنايةالدورة،يكونالماشركنيقادرينعىل:

	w .  فهم وتطبيق العلوم السلوكية الحديثة ونظريات القيادة التي تؤثر على الدافع البشري والرضا واألداء في تحقيق األهداف التنظيمية 
	w . تعلم األطر لترجمة المعرفة والخبرة إلى أعمال قيادية فعالة 
	w . دمج  منهجيات التميز في ممارسات القيادة اليومية 
	wإلهام التزام مدى الحياة لدراسة وممارسة القيادة الفعالة 
	w. استخدام تقنيات وأدوات مختلفة لتوليد أفكار إبداعية ومبتكرة

مخرجات الدورة:
	w. فهم الصفات الشخصية والمهارات القيادية المطلوبة للقائد
	w. القدرة على إحداث التميز القيادي في المنظومة الشرطية
	w. فهم البيئة اإلبداعية وكيفية خلق هذه البيئة في المنظومة الشرطية
	w. اتقان مهارات التفكير اإلبداعي  والتحليلي واالستراتيجي للقائد الفعال

المحتويات األساسية:

خصائصاإلبداعيفالعملالقيادي:
	w.االنفتاح نحو التغيير
	w. الرغبة في التعرف على المشكالت والقضايا الداخلية
	w.القدرة على التحكم في البيئة التي يعيش فيها
	w. الثقة في قدرة غيره على اإلنجاز وتحمل المسؤولية
	w. احترام اختيارات الغير
	w. تقدير إنجازات اآلخرين
	wالتوجه نحو استشراف المستقبل

القائدالذكيعاطفيًا:
	wنظرة عامة حول الذكاء العاطفي
	wالذكاء الكامن والذكاء التواصلي
	wالحاصل العاطفي مقابل حاصل الذكاء
	wإطار كفاءة الذكاء العاطفي
	wمهارات الذكاء العاطفي الثمانية عشر
	wمناقشة أمثلة واقعية
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جدارةالقيادةالفعالةوحتدياتالمستقبل:

	wالقيادة في ظل المتغيرات العالمية
	wالمهارات الداعمة للقيادة االستراتيجية الفعالة
	wالقيادة ... والقدرات العقلية، والذهنية
	wالقيادة الفعالة ... وتحديات التغيير التنموي والتطويري
	wقيادة المستقبل، والتعامل مع تحديات المستقبل
	wاالستراتيجيات الحديثة الفعالة في قيادة االفراد
	wنظم المعلومات وأهميتها في ممارسة مهام القائد

صفاتومهاراتالقائدالمبدعوالمتمزي:

	w.اتساع األفق والتعرف على الفرص، ومدى إمكانية تحقيقها
	w. البحث الدائم عن أفضل أساليب تنفيذ المهام
	w.اإلحساس بالمشكالت والشعور بالمسؤولية، قبل وأثناء اتخاذ القرار
	w.التجديد الدائم، والبتكار المستمر
	w.البحث عن الفرص المتاحة، وتجنب غير الممكنة وغير المالئمة
	w لها، من خالل المناسبة  الحلول  بوضع  لها،  واالستعداد  المستقبلية  األحداث  توقع 

متابعة العمل ومعرفة مجاالت النجاح واإلخفاق.
	w.المرونة والفاعلية في التعامل مع اآلخرين، وبناء عالقة طيبة معهم
	w بث روح الخطاب األخوي، والمرح العملي بهدف تلطيف أجواء العمل، وتنشيط

العمل الجاد
	wصفات القائد الساحر. القائد يؤثر ويتأثر

التفكرياإلبداعيوكفاءةاالتزانيفاإلدارةوالقيادة:

	w.المرتكزات الفكرية، والذهنية لمهارات التفكير اإلبداعي
	wمقومات ومهارات التفكير التحليلي ،والتفكير اإلبداعي
	w.مهارات التفكير العليا، وتنمية اإلبداع المتزن
	w.المهارات الذهنية الفعالة لتفعيل التفكير اإلبداعي
	w.مراحل التفكير اإلبداعي المتقدم في ظل الفكر الريادي التنموي
	w.الخصائص األساسية للتفكير اإلبداعي المتزن
	w.استراتيجيات التفكير اإلبداعي والذكاء العاطفي
	wالمعوقات اإلدراكية والنفسية لعملية التفكير اإلبداعي

جدارةصياغةاخلططوالتفكريالقيادياالبتكاري:

	w.اإلدارة االستراتيجية، والخطط االستراتيجية
	w.التخطيط االستراتيجي احد األدوار الجديدة للقيادة االبتكارية
	w.المهارات اإلدارية الداعمة لصياغة الخطط االستراتيجية
	wكيف تمتلك مهارات تحويل الخطط إلى برامج واقعية فعالة؟
	w.كفاءة الخطط الذكية، وأساليب تفعيلها
	w.الكفاءة التنظيمية لصياغة الخطط الذكية
	wآليات إدارة العوامل البشرية أثناء عملية التنفيذ، والتغيير داخل المنظمة

ايصالالرؤيةبطريقةابداعية:

	wمفهوم االتصال الفعال
	wABX عملية االتصال - نموذج
	wمراحل عملية االتصال وانواعه
	wأنماط شبكات االتصال
	wاساليب التعامل وجها لوجه
	w لغة الجسد

عواملجناحالقائد:

	wأداء األفراد: الكفاءة وااللتزام، طرق رفع األداء وزيادة االلتزام
	wالقيادة الموقفية: بعدي التوجيه والتعاون
	w ،والتشخيص الهدف،  وتحديد  وتخطيطه،  األداء،  على  التعرف  وأساليب  طرق 

واالتصال
	wتمرينات، فعاليات، ومناقشات



 

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 :........................)القيادة االبداعية في المنظومة الشرطية ®( 

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.


