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القيادة المبتكرة وجودة العمل الجماعي

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

القيادة المبتكرة، هي قدرة القائد على دعم األفكار المبتكرة داخل فريقه. ومع ذلك، لكي تكون قائداً عظيماً ، يجب أن تكون لديك أفكار مبتكرة لدفع فريقك إلى األمام . هذا البرنامج 

التدريبي يتيح للمشاركين تجربة معرفية وعملية ألدوات القيادة االبتكارية ومهارات قيادة العمل الجماعي   الملهمة التي تستطيع االرتقاء ببيئة العمل والتعامل مع التحديات واتخاذ 

القرارات المالئمة في الظروف الطارئة، ويركز على تقديم رؤى ومهارات وأدوات لتمكين المشاركين من أن يكونو أكثر إبداعاً ومرونًة في هذا العصر الذي تزداد تعقيداته.

هذا البرنامج المكثف يتناول مفهوم القيادة المبتكرة وأهميتها، باإلضافة إلى الجوانب المختلفة للقيادة الناجحة، والمتعلقة بشخصية القائد وِسَماته النفسية وسلوكياته، مروراً بدور 

العاملين في المؤسسة وكيفية تحفيزهم وإشراكهم في عملية اتخاذ القرار والتأثير اإليجابّي عليهم، وصواًل إلى قيادة المجموعات وفرق العمل وقيادة عملية التغيير في الشركات 

والمؤسسات والمنظمات.

اهداف   الدورة : 

سيتمكنالماشركونيفهنايةالدورةمن:

فهم وممارسة القيادة المبتكرة  والمؤثرة 	

 تسخير ذكائهم العاطفي إلطالق العنان لإلبداع في مكان العمل 	

 اكتساب رؤى حول نقاط القوة والضعف الخاصة بهم وأساليب القيادة 	

 تطوير الكفاءات العاطفية مثل المرونة واإلبداع والقصد والعالقات الشخصية 	

التخطيط والتفكير اإلبداعي واإلدارة بطريقة استراتيجية 	

تحقيق  القيادة عالية اإلنجاز وبناء استراتيجيات مبتكرة 	

االلمام بكيفية بناء فرق العمل وادارتها 	

التمييز بين األساليب القيادية وكيفية استخدامها بكفاءة وفاعلية 	

تأصيل مهارات اإلبداع والتفكير االبتكاري 	

قيادة القادة وإدارة المدراء  وفق معايير التميز وافضل الممارسات العالمية 	

ممارسة النفوذ اإلداري من أي مكان في المنظمة )قائد 360 ͦ ( 	

االبتكار واإلبداع في حل المشكالت واتخاذ القرارات اإلدارية بكفاءة 	

المنهجية :    

تتميز هذه الدورة باستخدام أنشطة الفريق والمناقشات الجماعية ودراسات الحالة والمحاكاة ، فضاًل عن استخالص المعلومات بشكل جماعي والتقييم الذاتي الذي يهدف إلى مساعدة 

المشاركين على اكتشاف واستخدام التشكيالت القيادية المختلفة.

الفئات   المستهدفة : 

المدراء والقادة ورؤساء األقسام والمشرفين وجميع الموظفين المهتمين بتحسين مهاراتهم القيادية.

          المحتويات الرئيسية:
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مهارات   القيادة   احلديثة : 

أحدث نظريات القيادة الحديثة 	

القيادة الخالقة الملهمة 	

القيادة التحويلية 	

القيادة اإلبداعية 	

القيادة 360 درجة 	

قائد الـ 360 درجة و خطوات تطوير تأثيرك 	

حاالت وتطبيقات عملية 	

اسرتاتيجيات   اإلبداع   يف   قيادة   بيئة   العمل : 

التعرف على الطاقات القيادية وصقلها لصنع التميز في بيئة العمل 	

المهارات القيادية المتقدمة والقدرة على فهم وتحليل المتغيرات 	

مهارات   االتصال : 

فهم عملية التواصل 	

خلق التواصل الشفهي الفعال 	

فهم العالقة بين التواصل اللفظي وغير اللفظي 	

استخدام تقنيات االستماع النشط 	

التعامل مع صعوبات التواصل 	

تحليل أنماط االتصال: العدوانية، السلبي والحازم 	

حاالت وتطبيقات عملية 	

تطوير   مهارات   الذكاء   االسرتاتيجي : 

أنواع الذكاء 	

مفهوم االستراتيجية 	

مفهوم الذكاء االستراتيجي 	

خصائص القادة االذكياء استراتيجيا 	

مجاالت االستثمار والنجاح في الذكاء االستراتيجي 	

نماذج قياس الذكاء االستراتيجي 	

القيادة   والذكاء   العاطفي / الوجداين : 

محاور وأبعاد الذكاء الوجدانى 	

لماذا القيادة بالذكاء الوجدانى 	

كيفية استخدام الذكاء الوجدانى فى التاثير على اإلخرين من جانب القيادات 	

ما الفرق بين الذكاء الوجدانى والذكاء العقلى والذكاء االستراتيجى 	

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؟ 	
حاالت وتطبيقات عملية 	

القيادة   المؤثرة      يف   صناعة   التمزي   يف   بيئة   العمل : 

القيادة الفعالة و اإليجابية في تحقيق األهداف 	
القيادة الفعالة و حل المشكالت وإتخاذ القرارات 	
آليات القيادة الفعالة على فهم وتحليل المتغيرات و صناعة المستقبل 	
القيادة الفعالة المفهوم العملي في خلق اإليجابية و السعادة 	
حاالت وتطبيقات عملية 	

قيادةالعملاجلماعيالملهمة : 

مهارات القيادي الفعال في فرق العمل 	
قيادة المواقف الصعبة بفرق العمل 	
دور القيادة الفاعلة في تحقيق التمكين النفسي لألفراد الفريق 	
القيادة الفاعلة في حل الصراع وتفعيل نتائج الفريق 	
الخصائص الخمسة لفريق العمل الناجح من خالل فكر اإلدارة الفاعلة 	
حاالت وتطبيقات عملية 	

القيادة   المؤثرة   يف   خلق   وحتفزي   بيئة   عمل   فعالة   وفاعلة : 

القيادة المؤثرة في التخطيط والتنظيم و المتابعة وتقييم األداء 	
القيادة المؤثرة في التفكير اإلبداعي وخلق بيئة عمل إبتكارية 	
القيادة المؤثرة في التوجيه و التحفيز 	
القيادة المؤثرة وسيكولوجية صنع القرار الذكي ومهارات التفكير الحيوي 	
حاالت وتطبيقات عملية 	

تعزيز   آداء   الموظفني   و   تطوير   العمل   اجلماعي : 

مهارات القائد المدير الفعال في فرق العمل 	
قيادة المواقف الصعبة بفرق العمل 	
أثر المهارات القيادية في تحقيق التمكين النفسي للموظفين 	
القيادة الفاعلة في حل النزاعات وتفعيل نتائج الموظفين 	
الخصائص الخمسة لفريق العمل الناجح من خالل فكر القيادة الفاعلة 	
أثر فرق العمل في تطبيق آليات بيئة العمل الفعالة 	
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

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

)القيادة المبتكرة وجودة العمل الجماعي(
تعميق المهارات القيادية المؤثرة في بيئات األعمال المختلفة بالتميز والجودة

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.


