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اهداف البرنامج   :

التخطيط والتفكير االبداعي واإلدارة بطريقة استراتيجية . �

إنجاز األعمال بكفاءة و فعالية بما يحقق أهداف المؤسسة ويساعدها على النمو في األسواق المحلية و الدولية. �

تحقيق  القيادة عالية االنجاز ومهارات ادارة االرتقاء الشامل �

تأصيل مهارات اإلبداع والتفكير االبتكاري . �

مراجعة و تحليل الوضع القائم للمؤسسة، ووضع الخطط االستراتيجية إلصالح الوضع الحالي. �

تطبيق ممارسات اإلدارة المثالية حسب المنهجيات والمفاهيم الحديثة . �

إدارة ضغوط العمل والتعامل مع األزمات والصراعات. �

إيجاد الحلول للمشكالت اإلدارية الداخلية و الخارجية. �

الكفاءة في تنظيم العالقات بين مختلف األقسام في المؤسسة. �

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

تطبيق األدوات والتقنيات اإلبداعية للتأثير على اآلخرين . �

الوصول الى ذروة االداء الشخصي واللياقة الذهنية المتميزة . �

تعزيز اخالقيات العمل الجوهرية وتنمية الوالء المؤسسي. �

التميز في التخطيط والتفكير االستراتيجي وتفويض السلطات. �

اإلبتكار واإلبداع في حل المشكالت واتخاذ القرارات اإلدارية بكفاءة. �

تحقيق النتائج عن طريق اإلدارة باألهداف. �

تحقيق وتطوير التفكير اإلبتكاري واإلبداع الوظيفي. �

تعزيز مهارات التفكير االستراتيجي وصياغة األهداف �

الوحدة األولى :

خصائص ومهارات القائد المتميز

افضل ممارسات القيادة  المتميزة �
المدير القائد �
� visionary leadership مفهوم القيادة الرؤية
األدوار التي يلعبها المديرون والقادة �
المهارات الفنية والتخصصية ، واإلنسانية للقائد االدارى �
المهارات التنظيمية والفكرية للقائد االستراتيجي اإلبداعي �

الوحدة الثانية :

قوة قيادة األعمال االستراتيجية

التقييم االستراتيجي : تقييم الوضع الراهن �
التطوير االستراتيجي : األهداف المشتركة �
التنفيذ االستراتيجي : االنتقال باالستراتيجية إلى عالم الواقع �

الوحدة الثالثة :

التخطيط االستراتيجى االبتكاري المؤسسات
مراحل التخطيط اإلداري �
دراسة البيئة الداحلية والخارجية بالمؤسسة �
مرتكزات االدارة االستراتيجية فى المؤسسات �
التحليل اإلستراتيجى �
الرؤية االستراتيجية كثقافة تنظيمية �
االلتزام التنظيمي �
المرونة فى السياسات وأليات العمل االستراتيجى �
التوجة بالنتائج ومؤشرات االداء الرئيسية �

الوحدة الرابعة :

الرؤية االستراتيجية
خصائص ومهارات الرؤية االستراتيجية �
مفهوم الرؤية االستراتيجية كصورة للمستقبل المرغوب به �
مفهوم الرؤية االستراتيجية على أنها البوصلة التى تحدد إتجاه كل طاقات  �

وجهودات وأمكانيات المنظمة نحو اتجاه معين
مفهوم الرؤية االستراتيجية كمغناطيس يجذب اليه جميع أهداف اإلدارات  �

والوحدات التنظيمية ودفعها فى نفس االتجاه
ترجمة الرؤية االستراتيجية واالهداف الى برامج ومشروعات وخطط تنفيذية  �

لتحقيق األهداف
الرؤية االستراتيجية كمفهوم رسم الحلم الكبير Big Dream والصورة الكبير  �

Big Picture
أمثلة وحاالت عملية تطبيقية �

     المحتويات الرئيسية:
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الوحدة الخامسة :

استراتيجيات تنمية مهارات اإلبداع والتفكير

التقكير االبداعى وخصائص المخ البشري �
االساليب المختلفة لدعم قدرات التفكير اإلبداعى �
خصائص مديري األعمال ذوي السمات اإلبتكارية �
) مقياس هيرمان ( التفكير العالمي �
طريقة دلفاي كإسلوب مساعد على اإلبتكار �
اسلوب التفكير العكسى االبداعى �
العصف الذهني �
العالقات اإلجبار �

الوحدة السادسة :

االستراتيجيات القيادية لبناء الفريق

نظام ميريديث بلبين لتصنيف أدوار الفريق  �
كشف المهارات  �
األدوار التسعة للفريق المتوازن  �
الخصائص ونقاط الضعف فى فريق بلبين  �
أسس ومهارات العمل الجماعي  �
مراحل بناء فريق العمل الناجح  �

بعض أنواع التعامل اإليجابي والسلبي فى مجموعات العمل  �

الوحدة السابعة :

"ورشة عمل" دور القيادة فى بناء فريق العمل الناجح 

العوامل التي تساعد على دفع عمل الفريق  �
فاعلية مهارات القيادة على بناء فريق العمل  �
القدرات القيادية وانجازات الفريق الفعال  �
اثر القيادة فى تفعيل مهارات اإلتصال داخل الفريق  �
مهارة القائد فى تحفيز دوافع وتشجيع الفريق  �
أسرع عشر طرق ألحباط أعضاء الفريق  �
مهارة قيادة اإلجتماعات  �
مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخالقيات الوظيفة العامة  �

الوحدة الثامنة :

"ورشة عمل" التميز القيادى االستراتيجي فى ادارة االزمات 
إدارة األزمات  �
ادارة االزمات واالدارة االستراتيجية  �
األزمات االدارية التى تواجه المؤسسات  �
اهمية إعداد السيناريو فى ادارة االزمات  �
أساليب إدارة األزمات اإلدارية بالمؤسسات  �
عملية اتخاذ القرارات �
االسلوب العلمى فى اتخاذ إقرار  �

الوحدة التاسعة :

"ورشة عمل" القدرات القيادية والتحكم فى االجهاد والضغوط
اسباب وعالمات التوتر والضغوط فى العمل  �
ظاهرة االحتراق النفسي  �
اآلثار المترتبة على الضغوط  �
استراتيجيات مواجهة التوتر والضغوط  �
المداخل والتكتيكات الفردية للتعامل مع الضغوط  �
السياسات التنظيمية للتعامل مع الضغوط  �
اسس دعم وتحسين اللياقة الذهنية  �

الوحدة العاشرة : 

استراتيجيات اإلدارة الفعالة للوقت
مبدأ باريتو  �
تخطيط وجدولة األنشطة اليومية وتحديد األولويات  �
كيف تستخدم التليفون بفاعلية  �
كيف تفوض  �
تخلص من المهام غير الضرورية . �
تعامل بإيجابية مع الزائرين دون موعد سابق  �
قلص حجم األعمال الورقية  �

الوحدة العاشرة : 

"ورشة عمل" القدرات القيادية إلدارة الصراع والتعامل مع السلوكيات 
السلبية
مفهوم الصراع  �
الصراع ومحددات السلوك التنظيمي  �
الصراع التنظيمي  �
و المنافسة الصراع  �
مراحل الصراع  �
اآلثار المترتبة على الصراع التنظيمي  �
إدارة الصراع  �
أساليب التعامل مع الشخصيات السلبية �
الوحدة الثانية عشر : قيادة التغيير واالبداع �
التغير يمثل كل شيء �
التغلب على المشاكل التي تقف في وجه التغيير �
قيادة منهج التغيير �
علم نفس التغيير �
استخدام اإلبداع من أجل النجاح �
قيادة اإلبداع في مؤسستك. �
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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

التــاريــخ :........................)الدبلوم التدريبي في ادارة االعمال االحترافية ®( 

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 5400 دوالر أمريكي للشخص الواحد

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


