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مقدمة
صمم هذا البرنامج التدريبي للقادة
واملهنيني الذين يرغبون في تطوير
مهاراتهم من خالل تزويدهم باألدوات
واالساليب التي تساعدهم على
االبداع القيادة واالستفادة من ابداعات
فرق العمل لديهم  .انها فرصة
الستكشاف الذات ومن ثم االنطالق
للتميز في تطوير األعمال من خالل
قيادة االخرين باحترافية عالية.
سيكون التركيز في هذا البرنامج
على التفكير بطرق مختلفة غير
تقليدية حيث سيأخذ املشاركني
الى اساليب جديدة كليا ً من االلهام
واالتصال القيادي لتحقيق الرؤية
اإلبداعية.
هدف العام
التعرف على مفهوم القيادة اإلبداعية
واإلبداع في العمل املؤسسي
الأهداف التف�صيلية
9 9ربط االبداع باألداء املؤسسي
9 9ق��درة الق��ادة في كل املس��تويات
على تطوير وتوصيل رؤيتهم
9 9حتفيز القادة ألعضاء فريق عملهم
9 9التركي��ز عل��ى األه��داف البعيدة
واحتياجات العمالء
9 9تركيز القادة على األفعال والنتائج
اكثر من التنظير

املو�ضوعات احللقة
-1االفتتاح وتنمية روح الفريق
-2القيادة اإلبداعية
-3اإلبداع في العمل املؤسسي
الفئة امل�ستهدفة
هذا البرنامج مصمم للقادة اإلداريني
في اإلدارة العليا وقادة فرق العمل
واالشخاص املسؤولني عن منو
املؤسسة من خالل االفكار واالساليب
اجلديدة ،كذلك هذا البرنامج مناسب
للمهتمني بالتدريب و املوارد البشرية
واألشخاص الراغبني في تطوير
أنفسهم للفرص الوظيفية.
مدة احللقة التطبيقية
(  ) 20ساعة تدريبية موزعة على ( ) 5
أيام  ،بواقع (  ) 4ساعات يومياً.
التكلفة املالية
 2009 9ري��ال للفرد ( .عند ترش��يح 3
مش��اركني س��يتم من��ح مقعد
مجاني)
9 9تش��تمل التكلفة أدبي��ات احللقة
( كمل��ف املتدرب وامل��ادة العلمية
والشهادة ) واإلفطار.
9 9يحصل املشارك بعد نهاية احللقة
على ش��هادة معتمدة من معهد
اإلدارة العامة.

ملخ�ص ال�سرية الذاتية:

د .صالح لطفي
•حص��ل د .صالح لطفي آل هارون عل��ى بكالوريوس إدارة أعمال بتقدير جيد جدا
مع مرتبة الشرف عام 2000م ،وماجستير إدارة املوارد البشرية من كلية التجارة
اخلارجي��ة و إدارة األعم��ال بجامعة حلوا ع��ام2006م مبرتبة الش��رف ،و دكتوراه
التنمية الدولية من كلية الدراسات الدولية بجامعة كوريا عام 2010م بتقدير
امتياز.
•ق��دم د .ص�لاح العديد م��ن االستش��ارات و البرام��ج التدريبي��ة و أوراق العمل
باملؤمت��رات ف��ي أكثر من  12دولة ح��ول العالم في مجاالت التطوير املؤسس��ي
واحلوكمة املؤسسية واملوارد البشرية والتدريب.

