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مرتكزات القيادة اإلبداعية والقائد المبدع في العمل

مقدمة:
يتمتع القادة المبدعون بالقدرة على النظر إلى األشياء بطرق جديدة وحل المشكالت من خالل رؤية أشياء ال يفعلها اآلخرون. تشمل مرادفات اإلبتكار كلمات مثل اإلبداع 
تقترح  كما  ومزاياها.  اإلبداعية وخصائصها  القيادة  مفهوم  الضوء على  التدريبية  الدورة  هذه  تلقي  الحصر.  ال  المثال  سبيل  واألصالة  على  والتقدم  والرؤية  والخيال 

استراتيجيات للقادة للتحسين والنمو كقادة مبدعين.

تركز هذه الدورة " مهارات القيادة اإلبداعية والقائد المبدع في العمل " على حزمة من المعارف والمهارات والتوجهات اإليجابية الفّعالة لتعزيز وتنمية إمكانات المشاركين 
وتنظيم  األفراد  وإدارة  التفويض  وكذلك  ومشاركتهم،  اآلخرين  تحفيز  وتقنيات  الفّعال  التواصل  مهارات  تعزيز  أساليب  الدورة   محاور  وتتضمن   القيادية،.  وقدراتهم 
مسؤولياتهم، الجدارة االبداعية لبناء وقيادة الفرق ، ووضع األهداف وإدارة األداء بفاعلية، والتعريف بدور القادة العملي في تعزيز القيم في المنظمات وخلق بيئة إيجابية 

للعمل، وكيفية مواجهة القادة للتحديات واتخاذ القرارات بحيادية.

أهداف الدورة:
سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

معرفة أهمية القيادة اإلبداعية في العصر الحالي للمنظمات الديناميكية §	
 بناء وتوسيع القدرة القيادية بطريقة مقنعة §	
 مناقشة نقاط التحسين في قادة األعمال في العصر الحديث من خالل التخلي عن طرق صارمة للعمل §	
 تطوير منظور للنظر إلى األشياء بطرق مبتكرة لتحفيز الحل اإلبداعي للمشاكل §	
إنشاء البيئة الصحيحة التي ترعى وتعزز اإلبداع واالبتكار لدى اآلخرين§	
استخدام تقنيات وأدوات مختلفة لتوليد أفكار إبداعية ومبتكرة§	
 تمهيد الطريق لبيئة عمل تعاونية وإبداعية §	
التعرف على مكونات العملية التخطيطية وطرق تطبيقها وتقييمها§	
تطبيق المفاهيم والمبادئ األساسية للتخطيط االستراتيجي اإلبتكاري وإدارة األهداف§	

المنهجية:
تستخدم الدورة العروض التقديمية والتمارين الجماعية ودراسات الحاالت والمحاكاة التي تثري الحصيلة المكتسبة لدى المشاركين.

الفئات المستهدفة:
تستهدف هذه الدورة التدريبية المشرفين والمدراء وقادة الفرق ورؤساء األقسام  ومدراء المشاريع والمرشحين لشغل مناصب قيادية وجميع األفراد الذين يرغبون في تبنّي 

أسلوب إبداعي في مكان العمل؛  وتطوير إمكاناتهم اإلبداعية وتعزيز قدراتهم االبتكارية.

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

المحتويات األساسية:

المقومات المنطقية للقيادة اإلبداعية:

مفهوم القيادة والقائد §	
اهمية وضرورة القيادة في ظل تحديات القرن الحادي والعشرين §	
القيادة االبداعية ونظريات القيادة §	
المشكالت المتعلقة بالقيادة االبتكارية §	
سبل مواجهة مشكالت القيادة وصناعة قادة المستقبل ) فيلم تدريبي(§	
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مرتكزات القيادة اإلبداعية والقائد المبدع في العمل
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االلزتام بالسمات القيادية:

مصادر قوة الشخصية §	

افضل السمات العقلية §	

تعزيز القدرة على الخطابة والكالم §	

نقل الرؤية لآلخرين §	

تطوير نقاط الجذب في شخصيتك §	

وضع الرؤية القيادية موضع التنفيذ §	

ادارة التغيير بفعالية §	

ادارة الصراعات في العمل §	

االدارة باالهداف والنتائج §	

تمرين عملي§	

خصائص اإلبداع يف العمل القيادي:

االنفتاح نحو التغيير§	

الرغبة في التعرف على المشكالت والقضايا الداخلية§	

القدرة على التحكم في البيئة التي يعيش فيها§	

الثقة في قدرة غيره على اإلنجاز وتحمل المسؤولية§	

احترام اختيارات الغير§	

االندفاع نحو التعلم واستخدام الثقافة§	

تقدير إنجازات اآلخرين§	

التوجه نحو المستقبل§	

جدارة القيادة الفعالة وحتديات المستقبل:

القيادة اإلدارية 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 قيادة المستقبل§	

نظم المعلومات وأهميتها في ممارسة مهام القائد§	

التفكري اإلبداعي وكفاءة االتزان يف اإلدارة والقيادة:

المرتكزات الفكرية، والذهنية لمهارات التفكير اإلبداعي§	

مقومات ومهارات التفكير التحليلي، والتفكير اإلبداعي§	

مهارات التفكير العليا، وتنمية اإلبداع المتزن§	

المهارات الذهنية الفعالة لتفعيل التفكير اإلبداعي§	

مراحل التفكير اإلبداعي المتقدم في ظل الفكر الريادي التنموي§	

الخصائص األساسية للتفكير اإلبداعي المتزن§	

استراتيجيات التفكير اإلبداعي والذكاء العاطفي§	

المعوقات اإلدراكية والنفسية لعملية التفكير اإلبداعي§	

قيادة وحتفزي التفكري االبتكاري واإلبداعي لفرق العمل:

أجزاء فرق العمل الثالثة األساسية§	

فرق العمل كتطبيق فعال لمبادئ الجودة الشاملة§	

المهارات الشخصية ألعضاء فرق العمل§	

دور القيادي المتميز في فرق العمل§	

قيادة المواقف الصعبة بفرق العمل§	

القيادة االبتكارية لفرق العمل عالية اإلنجاز§	

القيادة، وتحقيق التمكين النفسي والتحفيز لفرق العمل§	

دبلوماسية القيادة اإلبداعية يف ادارة مجاعات فرق العمل:

مهام وأعمال القائد االبتكاري §	

المقومات االساسية الدارة االبداع واالبتكار §	

طرق وفنون التفكير االبتكاري الجماعي ) استقصاء( §	

استخدام التقكير االبتكاري واالبداعي في قيادة فرق العمل §	

تمارين عملية§	

تطوير اخلطط التشغيلية وحتقيق األهداف:

من الرؤية إلى خطة العمل§	

معايير خطط العمل الفعالة§	

تطوير المبادرات االستراتيجية§	

وضع خطط لألقسام§	

إدارة وتنفيذ االستراتيجية§	

منهجية التحكم§	

لوحة قيادة مؤشر األداء الرئيسي§	



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

)مرتكزات القيادة اإلبداعية والقائد المبدع في العمل(
اإللمام بالمهارات القيادية والفكر االبتكاري واالبداعي واستراتيجيات التميز

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.


