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 القيادة االبتكارية وبناء الفرق ذات الكفاءات العالية

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

مقدمة:

 االبتكار هو المفتاح لتعزيز النمو وزيادة القدرة التنافسية وتوفير فرص عمل جديدة. وبدون االبتكار والقيادة لدفعه إلى األمام ، لن تتمكن المؤسسة من البقاء على قيد الحياة في بيئة 

األعمال العالمية اليوم. تجمع قيادة االبتكارية بين أساليب القيادة المختلفة للتأثير على الموظفين إلنتاج وتنفيذ األفكار والمنتجات والخدمات اإلبداعية لتحقيق األهداف التنظيمية. 

 القيادة االبتكارية، لديها تأثير قوي على األداء التنظيمي، وبالتالي فإن مهارات وخبرات القادة المبتكرين لزراعة ثقافة االبتكار داخل المنظمة ، مطلوبة بشدة. ستستكشف هذه 

الدورة، قيادة االبتكار واإلبداع،على مستوى األعمال وستمكن األفراد والفرق من البحث عن حلول مبتكرة. وعالوة على ذلك، سيركز على األساليب المبتكرة لخلق القدرة على 

توليد األفكار، وتحديد ما يعنيه أن تكون قائدا ومبدعا. في هذه الدورة الديناميكية ، سوف تتعلم القيادة من المعرفة الذاتية واإلبداع ، وتعزيز قدرتك على بناء الفرق والمنظمات 

بثقافة االبتكار. 

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

	wتحديد أفضل ممارسات القادة وكيفية تطبيقها اليوم

	wتطبيق مجموعة من أساليب القيادة االبتكارية التي على تحقيق رؤيتك

	wتوجيه الممارسات للقيادة من أجل اإلبداع

	wنشاء وقيادة فرق عالية األداء ضمن ثقافة االبتكار

	wاكتساب المهارات العملية والتقنيات والمعرفة لتوليد وتنفيذ األفكار اإلبداعية

	wاكتساب فهم متعمق لنهج القيادة اإلبداعية الفعالة لدفع االبتكار

	wالتعرف على المزيد حول األطر واألنشطة المفيدة التي بمكن ممارستها مع فرق العمل

	wتطوير االستراتيجيات والثقافات والهياكل التي تشجع اإلبداع واالبتكار من وجهة نظر القائد

	wاتقان الطرق اإلبداعية واالبتكارية للتميز في حل مشكالت العمل

	wتنمية مهارات الذكاء العاطفي للقيادة الفعالة واإللهام والتأثير بفرق العمل إلنجاز األعمال

المنهجية:

جلسات بناءة تتركز حول األداء التنفيذي لتشجيع بزوغ األفكار الجديدة والحلول اإلبداعية ألفضل الممارسات في القيادة واإلدارة ، وتستند الجلسات إلى التعلّم التجريبي وتتضمن 

القادة تصور تصرفات أصحاب  فيها  يتعلم  تعليمية  أداة  األعمال وهي  ونتائجها. ومحاكاة تخطيط سيناريو  قراراتهم  آثار  لمالحظة  للمشاركين  الفرصة  عمليات محاكاة إلتاحة 

المبادئ من خاللها  البرنامج واستقصاء  الفعلي لحاالت ذات صلة بموضوع  بالتحليل  المشاركون  يقوم  الحالة  السيناريوهات ودراسات  المصلحة والشركات من خالل تخطيط 

والتمارين الجماعية لترسيخ مواضيع البرنامج.

الفئات المستهدفة:

تم تصميم هذه الدورة  للمدراء التنفيذيون والمديرين  والقادة ورؤساء األقسام وقادة الفرق والمشرقين والمسؤولين والمرشحين لمناصب عليا.
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 القيادة االبتكارية وبناء الفرق ذات الكفاءات العالية

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

المحتويات البرنامج:

خلق تأثري الرؤية :

	w القائد كرؤية 
	w قوة الرؤية اإلبداعية 
	w  تأثير القائد على الثقافة 
	w كيف يسهل القائد الطريق إلى ثقافة التميز 
	w  تنفيذ نهج التواصل القيادي 

تطوير قوة القيادة الداخلية :

	w دليل لمعرفة نقاط القوة القيادية الخاصة بك 
	w كيف يستخدم القادة ذكائهم العاطفي 
	w فهم قاعدة القادة للسلطة 
	w فهم الديناميكية الروحية الداخلية الخاصة بك 
	w تأثير القادة على الناس 
	w  إدارة جسمك وعقلك بفعالية 

كيف يطور القائد وحيفز االخرين:

	w أسرار إلشراك اآلخرين 
	w أفضل الممارسات للمرشدين والمدربين الفعالين 
	w القائد المحفز 
	w كيفية تحفيز نفسك واآلخرين 
	w فهم األنواع الرئيسية للتحفيز 
	w كيف يخلق القائد بيئة للتحفيز الذاتي 

مهارات القائد يف التفوبض والتمكني:

	w أفضل الممارسات التي يجب تفويضها بشكل فعال 
	w فوائد التفويض 
	w الحواجز التي تحول دون التفويض 
	w وضع استراتيجيات إعداد أهداف األداء القصوى 
	w تهيئة المناخ للتمكين 
	w كيفية استخدام إدارة الوقت والتخطيط وتحديد األولويات 

كيف يبين القائد ثقافة ذروة األداء:

	w القائد كمفكر مبدع 
	w بناء ثقافة االبتكار واألفكار الجديدة 
	w خصائص القائد عالي األداء 
	w وضع أفضل الممارسات موضع التنفيذ 
	w كيف تكون استباقًيا في عالقاتك 
	w دليل لبناء خطة القيادة الشخصية 

أفضل المماراست اإلدارية والقيادية لتفعيل القدرات اإلبداعية 
واإلبتكارية وصياغة خطط العمل:

	wالمفاهيم المعاصرة للقيادة اإلدارية
	wالجوانب السلوكية للقيادة واإلشراف
	wالقيادة اإلدارية وأساليب تحقيق فعاليتها
	wممارسات اإلدارة والقيادة اإلبتكارية واإلبداعية المتميزة
	wالمهارات اإلدارية والقيادية الداعمة لعملية التميز
	wدور القادة فى تعزيز ثقافة التميز لدى الموارد البشرية
	wالممارسات اإلدارية والقيادية لتوفير بيئة مشجعة على اإلبداع واإلبتكار

اإلسرتاتيجيات الالزمة لتوليد األفكار اإلبداعية واإلبتكارية:

	wسمات الفكرة اإلبداعية واإلبتكارية ومتطلبات توليدها
	wكيفية توليد األفكار اإلبداعية واإلبتكارية
	wالمتطلبات األساسية لتطبيق األفكار اإلبداعية واإلبتكارية فى الواقع العملى
	wالمراحل التنفيذية لألفكار اإلبداعية واإلبتكارية فى الواقع العملى
	wمقومات نجاح تطبيق األفكار اإلبداعية واإلبتكارية فى الواقع العملى
	w أساليب تنمية المهارات الالزمة لتطبيق األفكار اإلبداعية واإلبتكارية فى الواقع

العملى
	wحاالت وتطبيقات عملية

توليد األفكار اإلبداعية واإلبتكارية للتمزي ىف إختاذ القرارات حلل 
المشكالت بالعمل:

	wأساسيات في إدارة االبتكار واإلبداع لحل المشكالت وإتخاذ القرارات
	w التفكير االستراتيجى أهم االستمارات الحقيقية لتحقيق التميز
	wإستخدام التفكير اإلبداعى واالبتكاري في حل المشكالت وإتخاذ القرارات
	wتنمية القدرات االبداعية واإلبتكارية فى حل المشكالت وإتخاذ القرارات
	wمعايير التميز فى حل المشكالت بأسلوب إبداعى وإبتكارى

مهارات الذكاء العاطفى للقيادة الفعالة ودورها ىف اإللهام والتأثري 
بفرق العمل إلجناز األعمال:

	wمفهوم ومبادئ الذكاء العاطفى
	wمستويات الذكاء العاطفى وأثرها في ريادة األعمال
	wمهارات الذكاء العاطفى وأثره فى اإللهام والتأثير فى اآلخرين إلنجاز األعمال
	wتطبيق أساليب فعالة في تبنى الفكر اإليجابى و المبتكر
	wتطبيق التحليل النفسى في القيادة بطريقة الذكاء العاطفى
	wإستخدام الذكاء العاطفي في توجيه فرق العمل
	wمهارات الحس اإلبداعى واإلبتكارى وإنعكاسها على القيادة الفعالة
	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

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

) القيادة االبتكارية وبناء الفرق ذات الكفاءات العالية(
 تطوير رؤية فيادية ملهمة وتحفيز االخرين وبناء الفرق والتميز في قيادة االداء

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.


