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مقدمة:
القيادة هي إحدى أسرار نجاح المنظمات باختالف أنواعها، خاصة وعامة، فالمهارات 
القيادية تزيد من فرص النجاح والتميز، وتساعد على تعزيز وتكوين اتصاالت فاعلة 
أحد  هو  االستراتيجي  القائد  أن  وبما  المشترك،  الحوار  لغة  وتعزيز  اآلخرين،  مع 
المصادر الرئيسة لنجاح المنظمة وتميزها، فهذا البرنامج يوفر المعرفة التي تبني هذا 

القائد وتؤهله من خالل المعرفة التي توفرها الميادين المتنوعة ذات الصلة. 

السياسة  على  التأثير  على  يركز  متقدم   قيادي  هي  برنامج  التدريبية  الدورة  هذه    
التنظيمية والتنقل فيها. ليس فقط لتحقيق اإلمكانات الكاملة لقدرتك على التأثير، ولكن 
أيضا لتطوير مهاراتك القيادية لتعزيز المصداقية الشخصية وبناء الثقة وتسخير الدعم 
يجب  والجدارات  التي  المهارات  أيضا  الدورة  هذه  تصف  العمل.   مكان  في  الحاسم 
وسلوكياتهم  االخرين  أفكار  في  التأثير  يستطيع  كي  االستراتيجي  القائد  يمتلكها  ان 

والحصول على أفضل أداء منهم لصالح المنظمة.

ومن هذه المهارات: مهارات االتصال والتواصل مع االخرين )افراد او وحدات إدارية 
او منظمات( سواء داخل التنظيم او خارجه، مهارات التنسيق والتوجيه، حل النزاعات 
والصراعات الحاصلة داخل التنظيم او مع المحيط الخارجي، التحفيز بأشكاله المختلفة، 
القادة، العمل في ظل الضغوطات، والقدرة على حل  لدى  التفاوضية  القدرات  تعزيز 
الدورة  تقدم  كما  االستراتيجية.  او  منها  التكتيكية  سواء  القرارات  واتخاذ  المشكالت 

الوسائل واألدوات التي يمكن توظيفها إلكساب القادة المهارات القيادية الالزمة.

اهداف الدورة:
سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

	w. اتقان القيادة االستراتيجية واألدوار الرئيسية لها
	w. كيفية بناء فرق قادرة على التنظيم الذاتي للمشاريع التي تحتاج إلى مرونة

	w تعزيز الممارسات القيادية بشكل جيد في حاالت عدم اليقين والتعقيد
واالضطراب .

	w. التعريف بالمفاهيم واألسس العلمية للتميز واالبتكار اإلداري
	w. معرفة أساليب القيادة االستراتيجية وقوة صنع القرار
	w توظيف التفكير االبتكاري في حل المشكالت وصنع القرارات ذات الجودة العالية

.
	w. التفكير بشكل استراتيجي ، والتنافس بنجاح ، واغتنام فرص النمو
	w القيادة بشكل أصيل وأخالقي على جميع المستويات وتعزيز ثقافة المساءلة في

جميع أنحاء المنظمة .
	w. بناء الثقة في نفسك كقائد وصانع قرار ومفاوض
	w. اتقان الممارسات القيادية لخلق بيئة عمل تشجع على اإلبداع واالبتكار
	w. توظيف الذكاء العاطفي في القيادة االستراتيجة
	w رفع أداء األشخاص والفرق للفوز بالتعاون والتعاون واإلبداع واالبتكار وتحمل

المسؤولية - باستخدام تقنيات قيادة القيمة. 

 المنهجية: 
سيقدم   التميز،  مفهوم  على  النتائج  نحو  والموجه  للغاية  العملي  البرنامج  هذا  يستند 
من  الموضوعات  فهم  على  المشاركين  يساعد  ثم  المدخالت  من  الكثير  المستشار 
األدوار  ولعب  قصيرة  ملهمة  عروضا  يتضمن  وهو  والممارسة.  المناقشة  خالل 
من  متسع  هناك  سيكون  الدورة،  مفاهيم  لتعزيز  الممارسات  من  والمحاكاة  والكثير 
الوقت لألسئلة واألجوبة ، والمناقشات مع تخطيط عمل "العودة إلى العمل". ستعزز 

الدورة المفاهيم األساسية في بيئة تعليمية ملهمة وجذابة. 

الفئات المستهدفة:
تم تصميم هذه الدورة التدريبية للمدراء ورؤساء األقسام ومساعدوهم والمشرفين وقادة 

الفرق والمرشحين لمناصب قيادية.

       المحتويات   الرئيسية : 

أاسسيات القيادة الذكية:
	wمنظومة القيادة الحديثة والشبكات القيادية
	w)كيفية تحويل المدير إلى قائد “المدير القائد” )األدوات – األساليب
	w)صفات القائد الناجح )شخصية – قيادية مهارية
	wكيفية إختيار النمط القيادي المناسب في المواقف المختلفة

إسرتاتيجيات القيادة الذكية واإلبداعية:
	w)منظومة اإلبتكار واإلبداع )المفهوم واألبعاد
	w)الطريق إلى اإلبتكار واإلبداع )الخطوات – المهارات المطلوبة
	w أساليب اإلبداع واإلبتكار ومهارات اإلستخدام
	w أساسيات القيادة االستراتيجية اإلبداعية
	wخصائص القيادة االستراتيجية اإلبداعية
	wمقومات القيادة االستراتيجية اإلبداعية
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خصائص القادة المبدعني:

	wالقائد المبتكر والقائد المبدع وتوليد البدائل
	wأساليب توليد األفكار الجديدة
	wمهارات تقديم وترتيب األفكار الجديدة
	wكيفية ترجمة األفكار المبتكرة إلى خطط وبرامج عمل
	wدور القائد في تطوير ثقافة اإلبتكار
	wالقائد المبدع وإتخاذ القرارات اإلبتكارية

اإلسرتاتيجيات اإلدارية والقيادية احلديثة:

	wالسمات واإلستراتيجيات اإلدارية والقيادية الحديثة وسمات كل منها
	wالمفاهيم األساسية لنظم اإلستراتيجيات اإلدارية المعاصرة والتي تشمل
	wإدارة الجودة الشاملة
	wمعايرة العمليات
	wإعادة بناء العمليات
	wKPI مؤشر قياس األداء الرئيسية
	wBSC بطاقات األداء المتوازن
	wوالقيادة
	wالمهارات اإلدارية لتحقيق اإلتصال الفعال
	wاإلدارة اإلشرافية الفعالة لجماعات العمل وتوجيه وتنمية األفراد
	wمهارات تفويض السلطة ومتطلبات التفويض الفعال

مفهوم االبتكار واالبداع:

	wتعريف االبتكار من خالل السوق
	wالمجتمع االبتكاري
	wعلم نماذج االبتكار
	w.التفكير االبتكاري
	wدراسة وتحليل المتغيرات العالمية
	w المفهوم العلمي والعملي لتحقيق التميز وعالقته باالبتكار والتفكير االستراتيجي

اإلبداعي
	wمتطلبات تحقيق التميز من خالل االبتكار والتفكير االستراتيجي

اسرتاتيجيات التفكري اإلبداعي:

	wأدوات اإلبداع
	wScamper
	wSynectics
	wالذاكرة الصورية والتقنية الحيوية
	wالخرائط الذهنية
	wTRIZ 
	wاتخاذ القرار

	wتحليل المشكلة
	wالحواجز التي تحول دون اتخاذ القرار
	wخطوات حل المشكالت اإلبداعية

عملية بناء فريق عايل األداء:

	wالخطوات الخمسة لعملية بناء الفريق
	wتحديد األهداف
	wاالتفاق على االستراتيجيات
	wتحديد أدوار الفريق
	wتحفيز أعضاء الفريق
	wتقييم أداء الفريق
	wمؤشر بيلبين ألدوار الفريق
	wاألدوار التسعة لفريق العمل وفق نظرية بيلبين

ديناميكيات الفريق:

	wمراحل بناء الفريق
	wمرحلة التشكيل
	wمرحلة العصف
	wمرحلة االستقرار
	wمرحلة اإلنتاجية
	wمرحلة النهاية
	wحل المشاكل ضمن الفريق
	wالعوامل التي تشكل أداء الفريق
	wمراحل حل المشاكل ضمن الفريق
	wاتخاذ القرارات ضمن الفريق
	wبناء توافق في اآلراء
	wمتطلبات توافق اآلراء

حتديد سلوكيات وطرق تواصل الفريق الفعال:

	wقنوات التواصل
	wطرق التواصل
	wبناء العالقات
	wإدارة النزاع
	wتطبيق أساليب إدارة النزاع

مفاهيم قيادة الفريق:

	wتعريف القيادة
	wالقيادة مقابل اإلدارة
	wأنماط القيادة
	wاآلثار المترتبة على المواقف والشخصية
	wعشر طرق لتمكين المرؤوسين
	wالقيادة الظرفية
	wمستويات التطوير
	wأساليب التحفيز المختلفة



إدارةالتدريبوالتطوير
يوروماتيكللتدريبواإلستشاراتاإلدارية

ص.ب:74693دبيـاإلماراتالعربيةالمتحدة
تليفون:4571800  4  00971-فاكس:4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail:booking@euromatech.ae

يرجىإرسالاالستمارةعلىالعنوانالتالي:
U.K.Office

Mount Pleasant 109
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالكثالثةطرقسهلةللتسجيل:

	w.لتحجزمكانابشكلمؤقت اتصلبإدارةالتدريبعلىالرقم4571800  4  00971

	w00971  4  4571801إدارةالتدريب:  أرسلقسيمةالتسجيلبعدملئهاعلىالفاكسالتالي:

	wيوروماتيكللتدريبواإلستشاراتاإلدارية،ص.ب:74693دبي،اإلماراتالعربيةالمتحدة أكملقسيمةالحجزوأعدهامرفقةبشيكإلىالعنوانالتالي:

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 االستراتيجية لألعمال واألفراد (

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.


