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المقدمة:
قياديين  تطوير  على  الشركات  مساعدة  هو  الكفاءة  العالي  القيادة  برنامج  من  الهدف 
قادرين على مواجهة تحّديات العالم المعّقد المتغّير. نحن في آيكون نؤمن بأنَّ تطوير 

القيادة يجب أن يتمَّ على ثالثة محاور لضمان نجاح المؤّسسة.

عن  التميُّز  على  القيادات  لمساعدة  ُمعدٌّ  البرنامج  الشخصية هذا  عامل  الذات..  قيادة 
طريق تحديد الرؤية والهدف، باإلضافة لقواعد التعامل مع اآلخرين وتطوير الوعي 

والنضوج الذاتي التي تؤدِّي مجتمعًة التِّخاذ القرارات السليمة.

قيادة الفريق.. عامل المسؤولية هذا البرنامج يتيح للقياديين اكتساب الحكمة والمهارات 
لخلق بيئة تتَّسم بالفعالية العالية وااللتزام. والتي تصبُّ لصالح تحقيق أهداف المؤسسة.

ن القياديين من  قيادة المؤّسسة )القيادة المؤّسسية(.. عامل اإلنتاجية هذا البرنامج ُيمكِّ
الالزمة  التدابير  المؤّسسة ووضع  لتطوير  نظرة شمولّية  إعطائهم  التأثير عن طريق 

لتعريف االّتجاه، باإلضافة لبناء ِقوام ومناخ إيجابي.

اهداف البرنامج:
فى  � المنظمة  لنجاح  منهما  كل  أهمية  وعلى  واإلدارة  القيادة  مبادئ  على  التعرف 

تحقيق أهدافها
التعرف على مبادئ التفكير االستراتيجي وعالقته بالتخطيط االستراتيجي واإلدارة  �

االستراتيجية
التعرف على سمات التفكير االستراتيجي والمهارات المطلوبة له �
التعرف على العوامل المؤثرة والتحديات التي تواجه عملية التفكير االستراتيجي �
التعرف على أهمية وفوائد وتطبيقات التفكير االستراتيجي �
تأهيل وإعداد قيادات المنظمة لكيفية إجراء عملية التفكيراالستراتيجي مع التطبيق �

الفئات المستهدفة:
جميع مدراء اإلدارات فى المؤسسة �
من يتم شغلهم لتولى المناصب القيادية �
من له رغبة فى التميز واإلبداع فى بيئة العمل �
قيادات المستقبل �

الوحدة األولى :
المهارات القيادية ودورها فى تحقيق أهداف المنظمة

مفهوم وأهمية القيادة اإلبداعية �
مبادىء القيادة واإلدارة وأهمية كل منهما فى تحقيق أهداف المنظمة �
قواعد اإلدارة الحديثة �
من هو القائد المبدع  �
الصفات الشخصية و القيادية لإلدارة الفعالة �
فن القيادة �

الوحدة الثانية :
مبادىء التفكير االستراتيجى والمهارات المطلوبة له

مفهوم وأهمية التفكير االستراتيجى للقيادات �
ما هى مبادىء التفكير االستراتيجى �
ماهى المهارات لمطلوبة للتفكير االستراتيجى �
خصائص القيادات ذوى التفكير االستراتيجى �
المعوقات والتحديات التى تواجه التفكير االستراتيجى �
أهمية وفوائد وتطبيقات التفكير االستراتيجى �

الوحدة الثالثة :
قيادة عالية األداء من خالل التخطيط االستراتيجى

مفهوم وأهداف التخطيط االستراتيجى �
لماذا تهتم المنظمات بالتخطيط االستراتيجى �
مكونات التخطيط االستراتيجى �
كيفية تحديد وكتابة الرؤية والرسالة �
كيف يتم وضع األهداف الذكية وإعداد الخطط الفعالة �

الوحدة الرابعة :
االساليب اإلبداعية للقيادة عالية اآلداء

الطرق اإلبداعية للقيادات لحل المشكالت وإتخاذ القرارات �
كيف يمكن للقيادات استخدام طرق التفكير اإلبداعى �
القيادة الذكية ومهارات اإلقناع �
كيفية التأثير فى اآلخرين لتحقيق آداء عالى �

الوحدة الخامسة :
تأهيل وإعداد قيادات المنظمة للتفكير االستراتيجى وتحقيق اآلداء المتميز

التفويض والتمكين وبناء قيادات المستقبل �
تجارب عملية �
كيف نعد قيادات إبداعية عالية اآلداء �
كيف ييمكن بناء جسور الثقة بين القيادات والموظفين �
نصائح ذهبية للقيادات عالية اآلداء �
أسس ومهارات التوجيه والقيادة الحديثة �



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

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

التــاريــخ :........................)القيادة عالية األداء : اإلستراتيجيات الحديثة واألساليب اإلبداعية ®( 

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

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

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

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

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: 

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

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.


