
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام

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

® This programme is registered under EuroMaTech and is copyright© protected. Any usage or 

reproduction of the contents in any medium or format will result in we pursuing legal action against 

the user.

القيادة الملهمة : القيادة مع الحس االبداعي
المفاهيم والمهارات إللهام اآلخرين وإشراكهم من أجل األداء واالبتكار واالبداع



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

القيادة الملهمة : القيادة مع الحس االبداعي

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

مقدمة:

 يتمتع أفضل القادة بالقدرة على مشاركة رؤيتهم بشغف والتزام ، مما يمنح موظفيهم هدفا وتحديا هم على استعداد الحتضانه واالستمرار فيه لتحقيق نتائج مذهلة.   سيمكنك هذا 

البرنامج التدريبي القائم على النشاط لمدة خمسة ايام كقائد في إبراز أفضل ما في نفسك واآلخرين من خالل استكشاف أهم عوامل النجاح للقيادة القوية،  التي ستساعدك على جمع 

موظفيك معا وتحفيزهم وتنشيطهم وإلهامهم إلى أقصى إمكاناتهم لتحقيق أشياء غير عادية. 

تم تصميم دزرة  " القيادة الملهمة " بناء على موضوعات القيادة واإلدارة األكثر طلبا من قبل المنظمات في جميع أنحاء العالم. هذه هي المهارات والكفاءات التي تساعد القادة 

على التميز واالبداع، ال يساعد نهجنا في هذه الدورة المكثفة على تحسين األداء فحسب ، بل يوفر للقادة نهجا جديدا إللهام أنفسهم وفرقهم وكل شخص يؤثرون فيه بطريقة حقيقية. 

   وتمنح هذه الدورة أيضا المشاركين الخبرة الالزمة لبناء ثقافة عالية األداء والثقة العالية، والمساعدة  على التحول من قيادة من أعلى إلى أسفل، إلى قيادة مفتوحة قائمة على الثقة 

والمعنى، و خلق بيئة عمل تعاونية لتحقيق نتائج مستدامة أسرع .

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

 توظيف وتطبيق السلوكيات القيادية التي تبني الثقة والتأثير�	

اتقان مهارات  القيادة والتحفيز واإللهام�	

 تعلم لغة القيادة واإلدارة الملهمة�	

 فهم ادوارهم ومسؤولياتهم كقادة ملهمين�	

 كيفية استخدام مهارات التأثير والتفاوض للتعامل مع النزاعات�	

 تطبيق الذكاء العاطفي بشكل فعال وفوري�	

 خلق بيئة عمل تعاونية لتحقيق نتائج مستدامة أسرع �	

 فهم العناصر الرئيسية لعقلية القائد الملهم�	

اتقان التفكيرالنقدي لتحليل وتشخيص والتصرف وفقا للموقف �	

 إلهام اآلخرين باالستخدام الصحيح للذكاء العاطفي�	

 أدوات عملية لتحديد الفرص والحد من التعرض للمخاطر�	

توسيع أفاق النجاح والتأثير واستغاللها بالطريقة الصحيحة�	

المنهجية:

تعتمد هذه الدورة على المشاركة الفعالة كنشاط أساسي ودراسة الحاالت للتعرف الى المعلومات والمهارات الحاسمة المتعلقة بالقيادة والتأثير وااللهام واالبداع ، تستخدم الدورة 

مزيج من التقنيات التفاعلية مثل العروض التقديمية المختصرة من قبل المشاركين ولعب األدوار والتمارين الفردية والجماعية وانشطة المحاكاة والتقييمات الشخصية.

الفئات المستهدفة:

 تم تصميم دورتنا التدريبية لألشخاص الذين يرغبون في تطوير إمكاناتهم القيادية الكاملة ولألفراد في األدوار القيادية ، بما في ذلك المديرين التنفيذيين والمديرين والقادة على جميع 

المستويات ومديري المشاريع وقادة الفرق والمشرفين.  ورؤساء األقسام الذين يرغبون في تعزيز مهاراتهم وقدراتهم إللهام اآلخرين ، والمهنيون الجدد في هذا الدور .
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القيادة الملهمة : القيادة مع الحس االبداعي

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

المحتويات البرنامج:

القيادة الملهمة: 
 فهم مبادئ القيادة �	
 التعرف على الصفات الرئيسية للقادة الملهمين وكيف يختلفون عن القادة �	

التقليديين 
 تحدي القيادة – كوزيس وبوسنر �	
 تطوير الذكاء العاطفي لزيادة التعاطف �	

 خلق رؤية مشرتكة: 
 تطوير رؤية واضحة للمنظمة �	
 بناء خطة لتوصيل الرؤية من خالل جميع طبقات المنظمة �	
 خلق ثقافة الثقة لبناء الثقة في اآلخرين �	
 تنفيذ الرؤية المشتركة لخلق القبول �	
 المراقبة المستمرة لمستويات الطاقة للفرق والمؤسسة من أجل مواءمة الرؤية �	

 اإلبداع واالبتكار: 
 فهم كيفية ارتباط اإلبداع واالبتكار ارتباطا جوهريا �	
 خلق بيئة تشجع وتطور اإلبداع واالبتكار على حد سواء �	
 مراحل التفكير الناجح �	
 اإلنشاء واالختيار والتنفيذ �	
 تسهيل وتقديم حلول إبداعية / مبتكرة ناجحة �	

 العمل اجلماعي والماشركة: 
 تعزيز العمل الجماعي والتعاون خارج قاعة االجتماعات �	
 تطوير اإلبداع كنشاط جماعي يمارس بانتظام �	
 أنواع الدوافع وكيفية استخدامها �	
 الثناء على جميع المستويات وتقديم مالحظات بناءة منتظمة على جميع �	

المستويات 
 LBWA – القيادة من خالل التجول �	

 قيادة التغيري: 
 قيادة وإدارة مبادرات التغيير �	
 تنفيذ عملية كوتر المكونة من 8 خطوات لقيادة التغيير �	
 أن تكون عامال إيجابيا للتغيير �	
 تعزيز الثقة واالطمئنان وااللتزام التنظيمي واالنفتاح على التغيير �	

بناء العالقات والتواصل:
العناصر الثالثة للتواصل�	
أهمية مساعدة االخرين في اعداد وتنظيم األفكار�	
لماذا األسلوب الحازم؟ - االيجابيات والسلبيات�	
بناء العالقات في العمل�	
عامل الطبع الخلوق والوّدي واإليجابي في بناء العالقات�	

الذكاء العاطفي وفن اإلقناع:

مفهوم الذكاء.�	
	�.)IQ( والذكاء الذهني والعقلي )EQ( الذكاء العاطفي
مكونات الذكاء العاطفي.�	
دبلوماسية الذكاء العاطفي في اإلقناع و الـتأثير الفعال�	
إستراتيجيات الذكاء العاطفي في مواجهة المؤثرات السلبية لعملية اإلقناع.�	

فن احلوار والنقاش المتمزي:

المفاهيم والمبادئ األساسية للحوار.�	
المكونات األساسية للحوار اإليجابي الفعال.�	
مهارات الحوار اإليجابي.�	
أليات التعامل مع اإلختالف في األراء أثناء الحوار.�	
مهارة الحوار في عمليات التفاوض.�	
أساليب فن إنهاء الحوار.�	

قوة اإلقناع وكيفية التأثري يف اآلخرين؟

التعريف العلمي واإلداري لمصطلح "التأثير"�	
العالقة بين اإلقناع والتأثير الفعال.�	
أدوات التأثير في اآلخرين�	
مهارة لغة الجسد للتأثير اإليجابي في اآلخرين�	
معوقات وأسباب فشل التأثير في اآلخرين�	

التأثري.. ومهارات القيادة الفعالة:

تعريف القيادة�	
المبادئ األساسية للقيادة�	
كيف تصبح شخصية قيادية مؤثرة؟�	
مهارة التأثير القيادي في التوجيه والتحفيز.�	
الطرق األربعة الكتساب مهارات القيادة والتأثير في اآلخرين�	
مهارات اإلقناع وإدارة الحوار الفعال في قيادة فرق العمل�	



نمـــــوذج التسجيــــــل

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

:  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

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: 

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

)القيادة الملهمة : القيادة مع الحس االبداعي(
المفاهيم والمهارات إللهام اآلخرين وإشراكهم من أجل األداء واالبتكار واالبداع

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.


