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بناء الفكر القيادي والتأثير االبداعي
والعقل االبتكاري

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

مقدمة:

سيقوم هذا البرنامج التدريبي " بناء الفكر القيادي والتأثير االبداعي والعقل االبتكاري "، بتعزيز مهاراتك وملء الفجوات المعرفية،  واكتساب المهارات والمؤهالت الالزمة للتميز 

في القيادة وقوة اإلقناع والتأثير  وصنع القرار، تتناول هذه الدورة العملية والمكثفة، موضوع القائد وخصائصه، والتحليل العلمي لشخصيته، وأساليب تطوير االستعداد والمقدرة 

القيادية، وبناء الفكر القيادي المبدع، وألقاء الضوء على المستويات الخمسة للقيادة المبدعة التي يجب على القائد اتباعها، ليكون مميزاً. ويستكشف البرنامج أيضا  الجوانب األكثر 

موضوعية والقائمة على المهارات، والتي تشمل قوة اإلقناع، وصنع القرار باستخدام البيانات، والقيادة ، وتحليالت البيانات. سيمنحك برامجنا فهما جديدا وديناميكيا للقيادة ونهجا 

جديدا لصنع القرار.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

شرح أهمية القيادة  للمؤسسات�	

القيادة وقوة اإلقناع والتأثير  وصنع القرار�	

إنشاء استراتيجيات التواصل المرنة والمؤثرة لقيادة وتحفيز التغيير�	

تحديد االستراتيجيات لبناء وتعزيز المرونة والرشاقة الشخصية  �	

وصف اآلليات الذهنية لتطوير المرونة والرشاقة�	

تقييم قدرة  القيادية المتعلقة باألداء المرن�	

التعرف على افضل الممارسات في التميز القيادي�	

فهم أنماط القيادة و أثر استخدام كل منها�	

التعرف على النقاط الهامة لالبتكار واإلبداع في بيئة العمل�	

المقدرة القيادية، وبناء الفكر القيادي المبدع�	

االبداع  والتميز في صنع القرارات�	

المنهجية:

تتميز هذه الدورة باستخدام األنشطة الجماعية وتمارين التقييم الذاتي، وتستخدم أيضا دراسات الحالة، تليها مناقشات جماعية.

الفئات المستهدفة:

جميع الموظفين المهتمين بتحسين مهاراتهم القيادية.

المحتويات األساسية:
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بناء الفكر القيادي والتأثير االبداعي
والعقل االبتكاري

المحتويات األساسية:

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

مقدمة - نظرة جديدة عىل القيادة :

 إعادة تعريف االفتراضات حول القيادة �	
 االتجاهات الحالية - الدور المتطور وعقلية القادة �	
 تحديد ما تعنيه القيادة المثالية لك ولآلخرين�	

مطابقة القيادة مع إعدادات خمتلفة :

 طابق أسلوبك مع ثقافة الشركة وقيمها وتوقعاتها �	
 ضع نفسك كقائد مع أي جمهور �	
 تطبيق أنواع مختلفة من القيادة بناء على السياق �	

التعاون والتأثري واإللهام: 

 فهم السلوك البشري والمحفزات الرئيسية، وكيفية التأثير عليها �	
 اكتساب االلتزام وتعزيز تصور اآلخرين لك كقائد يتمتع بالنزاهة �	
 خلق رؤية تعزز التميز وتلهم الناس للعمل من أجل مستقبل واع�	

دبلوماسية اإلقناع:

ما هو اإلقناع؟ وما هي أنواعه؟�	
المهارات الفنية والشخصية في اإلقناع�	
طرق ووسائل اإلقناع�	
عوامل نجاح وفعالية وسائل اإلقناع�	
التقنيات الحديثة وأثرها على فعالية اإلقناع�	

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�	

اإلقناع الفعال و فض الزناعات والرصاعات:

مفهوم النزاع وطبيعته.�	
مراحل تطور النزاع�	
أنواع النزاعات داخل بيئة العمل�	
اآلثار السلبية واإليجابية للنزاعات�	
قوة دبلوماسية اإلقناع في فض النزاعات�	
اإلقناع وإدارة الحوار في مواجهة المؤثرات السلبية لعملية فض النزاعات.�	

القائد الذكي عاطفيًا:

نظرة عامة حول الذكاء العاطفي�	
الذكاء الكامن والذكاء التواصلي�	
الحاصل العاطفي مقابل حاصل الذكاء�	
إطار كفاءة الذكاء العاطفي�	
مهارات الذكاء العاطفي الثمانية عشر�	
مناقشة أمثلة واقعية�	

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؟�	

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�	



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

)بناء الفكر القيادي والتأثير االبداعي والعقل االبتكاري(
 الكفاءات الرئيسية لمواجهة تحديات القيادة 

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.


