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مقدمة:

في ظل الحديث عن معايير الجودة في اإلدارة ومن خالل سعى المجتمعات والمؤسسات إلى التميز على المستوى المحلى والعالمي في كافة الجوانب ، ولما كان الجانب اإلداري 
يمثل العقل المفكر والمبدع في سبيل التطوير والتجويد ، كان لزاما على كل من يعمل في مجال اإلدارة ، أن يكون على وعى بمفهوم  االبداع القيادي المستدام والقيادة المتميزة ، 
توفر الدورة للمشاركين إيضاحاً شامال عن مفاهيم اإلبداع القيادي المستدام ومهارات اإلدارة نحو المستقبل من خالل تزويدهم باألدوات والمهارات والسلوكيات التي تدعم المهارات 

القيادية واإلبداع واالبتكار وتوفير البيئة المالئمة لذلك لتسييراألعمال بكفاءة وتميز.

اهداف البرنامج:

هيدف هذا الدورة إىل إكاسب الماشركني المعارف والمهارات التالية:

تطبيق أفضل الممارسات القيادية االبتكارية في المؤسسات الحكومية والخاصة.�	
تحقيق الصفات الفكرية اإلبداعية لممارسة الدور القيادي�	
تسخير أدوات ومعايير التميز لبناء منظومة األداء اإلبداعي لفرق ومجموعات العمل.�	
تطبيق أفضل الممارسات القيادية في تشجيع روح المنافسة والتعاون في بيئة العمل.�	
بناء صفات قيادية إبداعية وصقل الصوت القيادي األصيل .�	
التمييز بين األساليب القيادية وكيفية استخدامها بكفاءة وفاعلية .�	
تعميق المهارات القيادية المؤثرة  في بيئات األعمال المختلفة بالتميز والجودة .�	
اكتساب الممارسات القيادية والتي من شانها تحقيق النتائج والوصول الى األهداف .�	
التمتع  بفكر قيادي  واداري متطور قائم على االبداع واالبتكار .�	
اعداد قيادات ذات فكراستراتيجي متسلحة بالمهارات والمعارف وفق أعلى المعايير العالمية .�	
اعداد قيادات متميزة في التفكير والتنفيذ اإلستراتيجي .�	
اتقان الكفاءات والجدارات في  اإلبداع القيادي المستدام واإلدارة نحو المستقبل .�	
استخدام تقنيات وأدوات مختلفة لتوليد أفكار إبداعية ومبتكرة�	
اتخاذ القرار الجيد عبر تحقيق الموازنة بين الدقة والسرعة والمخاطرة عند اتخاذ القرار .�	

المنهجية:

تتميز هذه الدورة باستخدام األنشطة الجماعية وتمارين التقييم الذاتي، وتستخدم أيضا دراسات الحالة، تليها مناقشات جماعية والمحاكاة.

الفئات المستهدفة:

تم تصميم هذه الدورة لقادة األعمال الحاليين الذين يحرصون على تحسين مهاراتهم القيادية مثل القادة ورؤساء األقسام وكبار المدراء والمشرفين وقادة الفرق. والمرشحين لشغل 
مناصب قيادية.

المحتويات األساسية:

 أن تصبح قائدا قويا:

 تعريف القيادة �	

كفاءات وجدارات القادة الفعالين �	

 إنشاء بيان الرؤية والرسالة والقيم )االتجاه االستراتيجي( �	
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 تعريف نفسك كقائد :

 تقييم أسلوب القيادة الخاصة بك �	
 تحديد أنماط اتصال مختلفة �	
 الحضور التنفيذي القيادي�	
 تحديد خصائص القائد الموثوق به �	
 ترسيخ المصداقية واألصالة مع اآلخرين �	
 التعرف على العوامل التي تؤثر على الثقة�	

مهارات القيادة االبداعية والشخصية القيادية المتمزية:

التركيز على المستقبل الذي يميز القادة عن غيرهم�	
 القدرة على اإلبداع وصياغة المستقبل.�	
وضع أهداف فعالة وقابلة للتنفيذ وتحقيق نتائج إبداعية.�	

الفكر االسرتاتيجي للقادة:

 فهم التفكير االستراتيجي للقادة �	
 االستفادة من تحليل األعمال إلنشاء خطتك االستراتيجية �	
 وضع خطة استراتيجية تتماشى مع رؤيتك وأعمالك �	
 توصيل التوجه االستراتيجي مع أصحاب المصلحة�	

 بناء عقلية رشيقة ومرنة:

 تباين المنظمات المرنة مع المنظمات التقليدية �	
 تحسين الرشاقة والمرونة في المؤسسة�	
 تحفيز اآلخرين نحو العقليات والسلوكيات المرنة والرشيقة�	
 زيادة تطوير الرشاقة والمرونة الشخصية�	
قيادة األشخاص داخل المؤسسة:�	

النهج السلوكي للقيادة�	
دور السياق�	
منهجيات معاصرة في القيادة�	
السلطة والسياسة�	
دور األخالقيات والثقافات في قيادة اآلخرين�	
القيادة والثقافة المؤسسية :�	

فهم الهيكل المؤسسي�	
الهيكل والتغيير المؤسسي�	
فهم الثقافة�	
خصائص الثقافة المؤسسية�	
إنشاء والحفاظ على الثقافة المؤسسية�	
وضع ثقافة التغيير�	
دور األخالقيات والثقافات في تشكيل القيم المؤسسية�	

 االستفادة من الفعالية المهنية والتنفيذية :
 اتقان تقنيات اإلدارة الذاتية واإلنتاجية الشخصية �	
 تعزيز ذكائك العاطفي لتمييز نفسك كقائد عالي األداء �	
 تطوير المهارات الالزمة إلدارة مشاعرك أثناء تعزيز العالقات �	
 التعرف على مشاعر اآلخرين واالستجابة الحتياجاتهم العاطفية�	

فن وعلم القيادة الملهمة :
 خلق بيئة تزدهر على تبادل األفكار والتعاون . �	
 تقييم كيف تحفز ممارساتك الحالية وأسلوب قيادتك اآلخرين وتثبطهم . �	
 تخصيص المكافأة واالعتراف لفريقك لزيادة االلتزام والفخر والصداقة الحميمة �	

القائد الذكي عاطفيًا:
نظرة عامة حول الذكاء العاطفي�	
الذكاء الكامن والذكاء التواصلي�	
الحاصل العاطفي مقابل حاصل الذكاء�	
إطار كفاءة الذكاء العاطفي�	
مهارات الذكاء العاطفي الثمانية عشر�	
مناقشة أمثلة واقعية�	

القيادة والتفويض والتمكني:
التفويض: التعريف واألهداف والقواعد�	
مستويات التفويض�	
ما سبب عدم شيوع التفويض�	
إرشادات حول التفويض�	
أساليب اتخاذ القرار في دول الخليج�	
التمكين: التعريف�	
الطرق العشرة لتمكين الموظفين�	
هل مؤسستك مستعدة للتمكين؟�	

اختاذ القرارات يف األوقات المضطربة والمهبمة:
كيفية التعامل مع الغموض عند اتخاذ القرار�	
المواقف األربعة تجاه الغموض�	
أين تكمن الخطورة عند اتخاذ القرار�	
كيفية تركيز الجهود لتقليل الخطورة واتخاذ القرار بشكل أسرع�	
تسريع اتخاذ القرار ومعرفة كيفية التعامل مع المواقف التي يمكن التنبؤ بنتائجها�	
المواقف المستقبلية التي يمكن تحديد النتائج فيها�	
أهم اإلجراءات واألفكار فيما يتعلق باتخاذ القرار عندما يوجد طيف من النتائج �	

المحتملة
اتخاذ القرار على مراحل واتباع إجراءات مختلفة في المواقف التي يلفها غموض �	

تام
اتخاذ القرار الجيد عبر تحقيق الموازنة بين الدقة والسرعة والمخاطرة عند اتخاذ �	

القرار
أهمية تقسيم القرارات الكبيرة إلى قرارات صغيرة لمواجهة الغموض�	



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

)اإلبداع القيادي المستدام واإلدارة نحو المستقبل(

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

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

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

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

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

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


