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

مقدمة:
الهدف النهائي للقيادة هو إنجاز األمور من خالل التأثير الفعال على اآلخرين وقيادتهم. 
المؤسسة.  وصحة  الوظيفي  المسار  من  لكل  قصوى  أهمية  له  القدرة  هذه  امتالك 
عبر  اختبارها  تم  عملية  بأدوات  المشاركين  الدورة  هذه  ستزود   ، الدورة  هذه  خالل 
من  وهما  وقيادتهم  اآلخرين  على  التأثير  لضمان  المتطورة  السلوكية  والعلوم  الزمن 
اهم الكفاءات األساسية، و بالمهارات واالستراتيجيات واألدوات الالزمة لالرتقاء إلى 

مسؤوليات القيادة الموسعة وتوجيه مؤسساتهم بفعالية.

والتأثير  القيادة  "سيكولوجية  المكثفة  الدورة  هذه  في  المتقدمة  األدوات  باستخدام 
االستراتيجي الفعال"، سوف تستكشف كيفية تعيين االتجاه وتوصيله،  تحسين ذكائك 
العاطفي من خالل تحديد عواطفك وإدارتها بشكل أفضل، التأثير في اآلخرين، توليد 
للمؤسسة،  استثنائية  قيمة  خلق  التغيير،  هندسة  االبتكار،  ودفع  التنظيمية،  المواءمة 
وإنشاء استراتيجية لتحويل مجموعة عمل إلى فريق عالي األداء، التقنيات التحفيزية 
وتحديد متى تستخدمها،  وتطبيق أساليب القيادة الحديثة ، وتعزيز التواصل  ومع نهاية 
الدورة ، ستكون مستعدا لتطبيق هذه األدوات والمنهجيات والممارسات على مؤسستك. 

أهداف الدورة:
سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

فهم المفاهيم والممارسات الحديثة للقيادة الملهمة والمؤثرة�	
تطوير عقلية استراتيجية  وحل المشاكل المعقدة�	
اتفان القيادة بالتميز: توصيل الهدف والرؤية، وإلهام المؤسسة لتنفيذ هذه الرؤية�	
دور القادة في توجيه المنظمة في ظل عدم اليقين�	

معرفة المستويات الثالثة التكميلية للتأثير االستراتيجي في بيئة العمل�	
تحقيق التوازن بين التفكير التحليلي والتفكير الحدسي للنجاح في المرونة �	

االستراتيجية
توظيف للذكاء العاطفي في القيادة الفعالة والتاثير�	
التعرف على كيفية إجراء تخطيط السيناريو  ووضع األهداف والغايات الرئيسية �	

للرؤية المستقبلية
االرتقاء باألساليب القيادية المؤثرة في قيادة فرق العمل�	
وضع استراتيجيات لتخطيط وهندسة التغيير التنظيمي ومبادرات االبتكار�	
إتقان مفاهيم المرونة االستراتيجية لخلق طرق جديدة ومبتكرة إلدارة األعمال �	

والعمليات في بيئة اليوم
التواصل بشكل مقنع في سياقات معقدة ومتنوعة ومتغيرة من أجل تحقيق أهداف �	

العمل
 تنفيذ أفكار جديدة بنجاح في جميع أنحاء المؤسسة  باستخدام الخرائط الذهنية �	

والذاكرة الصورية وغيرها

المنهجية:
تتميز هذه الدورة باستخدام األنشطة الجماعية وتمارين التقييم الذاتي، وتستخدم أيضا 

دراسات الحالة، تليها مناقشات جماعية.

الفئات المستهدفة:
تم تصميم هذه الدورة  للمدراء التنفيذيون وكبارالمديرين ورؤساء األقسام وقادة الفرق 

والمسؤولين والمرشحين لمناصب عليا.

المحتويات األساسية:

خلق تأثري الرؤية :
 القائد كرؤية �	
 قوة الرؤية اإلبداعية �	
 تأثير القائد على الثقافة  �	
 كيف يسهل القائد الطريق إلى ثقافة التميز �	
 تنفيذ نهج التواصل القيادي  �	

جدارة القيادة العالمية وحتديات المستقبل:
القيادة في ظل المتغيرات العالمية.�	
المهارات الداعمة للقيادة االستراتيجية الفعالة .�	
القيادة ... والقدرات العقلية، والذهنية  .�	
القيادة الفعالة ... وتحديات التغيير التنموي والتطويري.�	
أهمية تطوير القادة ،وحتمية مواكبة المتغيرات العالمية.�	
قيادة المستقبل، والتعامل مع تحديات المستقبل .�	
االستراتيجيات الحديثة الفعالة لصناعة القائد العالمي .�	
نظم المعلومات وأهميتها في ممارسة مهام القائد�	
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تطوير الفرص: رؤية ترسم مالحم المستقبل: 
 التمييز بين المبادرات والفرص �	
 تعلم خرائط الرؤية للتفكير غير الخطي حول المستقبل �	
 تعرف على كيفية إجراء تخطيط السيناريو �	
 وضع األهداف والغايات الرئيسية للرؤية المستقبلية �	

التحفزي القيادي:
النظريات القائمة على الحاجة�	
النظريات القائمة على عملية اإلجراءات�	
القيادة نحو بيئة عمل محفزة�	
التحفيز من خالل تصميم الوظائف�	
التحفيز من خالل تحديد األهداف�	
التحفيز من خالل تقييمات األداء�	
التحفيز من خالل حوافز األداء�	
دور األخالقيات والثقافات�	

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

القيادة اإلبداعية:
القيادة ) تعريف القيادة والقائد (�	
متطلبات القيادة وعناصرها�	
التعرف على العالقة بين سمات القائد وتوافر االبداع اإلداري لدى الموظفين�	
التعرف على خصائص وسمات القادة لدى القيادات في المؤسسة�	
عالقة الذكاء العاطفي واالجتماعي مع القيادة اإلبداعية.�	
القيادة اإلبداعية في مواجه التغيير وإدارة التغيير.�	
اثر القيادة اإلبداعية في اتخاذ القرار�	

االبداع واالبتكار:
تعريف االبداع واالبتكار�	
سمات القائد المبدع�	
إدارة الذات وارتباطه باالبداع�	
حل المشكالت بالطرق اإلبداعية�	
صنع واتخاذ القرار باألدوات اإلبداعية�	
تأسيس وتحفيز ونشر ثقافة االبداع واالبتكار�	
إدارة فرق العمل اإلبداعية�	
تقييم المبادرات اإلبداعية�	

بناء فرق العمل االبتكارية:
مراحل تكوين فرق العمل اإلبداعية�	
إدارة النزاع�	
التفويض�	
تمكين االفراد وتعزيز األفكار الخالقة�	

الراشقة والمرونة للقائد:

الجوانب الرئيسية للرشاقة والمرونة للقائد�	
فهم أهمية الرشاقة والمرونة  لتحقيق النجاح�	
دور القائد  في األوقات الصعبة�	
التطوير والتحسين المستمر لإلدارة الرشيقة .�	
دور القائد في تحسين المؤسسة وقدرة الموظفين على التكيف مع المتغيرات �	

العالمية
اآلثار المترتبة على اإلدارة والقيادة الرشيقة والمرنة�	
أهمية التنبؤ بالتغيير والتكيف معه بمرونة ورشاقة�	
 حاالت وتطبيقات عملية�	

قيادة وادارة االبتكار:

التعاون في صياغة المستقبل�	
مشاركة أصحاب المصلحة المعنيين�	
منهجيات حل المشكالت�	
إيجاد حلول مبتكرة�	
منهجيات التفكير�	
تحسين الممارسات الحالية�	
استخدام Lean في تحسين الممارسات�	
استخدام سداسية سيجما في تحسين الممارسات�	

نفيذ القيادة المبتكرة إلدارة األداء:

 تطبيق العمل الجماعي لالبتكار في مكان العمل �	
 تقنيات حل المشاكل اإلبداعية �	
 تنمية مكان عمل إبداعي  �	
 تسخير اإلبداع في المرؤوسين من خالل القيادة الفعالة�	
 وضع معايير لتنفيذ األفكار المبتكرة �	
 مهارات الدعوة لتنفيذ األفكار المبتكرة في مكان العمل �	
 الريادة في إدارة األداء �	
حاالت وتطبيقات عملية�	

اإلسرتاتيجيات الالزمة لتوليد األفكار اإلبداعية واإلبتكارية:

سمات الفكرة اإلبداعية واإلبتكارية ومتطلبات توليدها�	
كيفية توليد األفكار اإلبداعية واإلبتكارية�	
المتطلبات األساسية لتطبيق األفكار اإلبداعية واإلبتكارية فى الواقع العملى�	
المراحل التنفيذية لألفكار اإلبداعية واإلبتكارية فى الواقع العملى�	
مقومات نجاح تطبيق األفكار اإلبداعية واإلبتكارية فى الواقع العملى�	
أساليب تنمية المهارات الالزمة لتطبيق األفكار اإلبداعية واإلبتكارية فى الواقع �	

العملى
حاالت 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:

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

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.

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

) سيكولوجية القيادة والتأثير االستراتيجي الفعال(

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

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

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

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

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


