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الماجستير التنفيذي في
القيادة واالستراتيجية والتحول اإليجابي

 The Executive Master in
Leadership, Strategy &

Positive Transformation

Mini MBA

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج وورش عملية لمدة 10 أيام حول 

www.euromatech-me.com

https://euromatech-me.com/فئة-البرامج/الإدارية-والقيادية-وتطوير-الذات
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Copyright © EuroMaTech

مـحـتـــويـات الرئيسـيـــة

المقــدمة :

يوروماتيك   قبل  المقدم من  البرنامج  أي وقت مضى.   أكثر من  التنفيذيين في كل مكان  المدراء  تواجه  التي  التحديات  تزداد   ، التغيير  في  بالعولمة والسرعة  يتسم  في عالم 
االتجاهات الحديثة في اإلدارة العامة التنفيذية,  هو برنامج تنفيذي للتطوير المهني ، الذي يركز على تطوير القدرات القيادية واإلدارية  في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا. 
ويجمع البرنامج – الذي يمتد لعشرة أيام – بين أفضل الممارسات الدولية مع رؤى األعمال والدقة العملية. سيتاح للمشاركين فرصة تبادل األفكار والمناقشة والتحاور والتفكير 
بشكل مختلف في مواضيع عديدة بما في ذلك الرؤى الشخصية وفلسفة القيادة لدى القياديين وإدارة المواهب وتدريب اآلخرين. كما ستتيح الفرص كذلك للمشاركين باكتساب 
مهارات جديدة في بناء الفريق والثقافة العالية األداء ، وقيادة التغيير المؤسسي وقيادة االبتكار والتميز.  سيكون البرنامج عمليا وتطبيقيا، لينعكس بذلك على اعمال المشاركين.

التطوير  خالل  اإلداري  من  والتميز  القيادي  اإلبداع  في  والجدارة  والكفاءة  األداء  وتحسين  زيادة  " الى  التنفيذية  العامة  اإلدارة  في  الحديثة  االتجاهات  برنامج  "  يسعى 
المكثف لقدرات الملتحقين، ويتم استهداف المهارات والمعارف والسلوكيات المطلوبة لمواجهة التحديات المستقبلية والتميز على الصعيد المحلي والدولي.

المحاور الرئيسية للبرنامج:

w المحور األول: اإلدارة الحديثة والقيادة االحترافية

w المحور الثاني: طرق القيادة االحترافية والتاثير االبجابي

w المحور الرابع: التميز في اإلدارة االحترافية والقيادة التوجيهية

w المحور الخامس: الذكاء االنفعالي وفن التفاوض واالقناع

w المحور السادس: القيادة الفاعلة وإدارة المعرفة

w  المحور السابع: مهارات التعامل مع الضغوط والصراعات

w المحور الثامن: تخطيط وإدارة المشاريع

w المحور التاسع: حل المشكالت واتخاذ القرارات

الوحدة االولى:
الممارسات العالمية في كفاءات وجدارات القيادة الذكية

w مفهوم القيادة الذكية
w القيادة الذكية وقوانين القيادة العالمية
w ممارسات القيادة الذكية في تبسيط وتحديد األولويات وبناء االفكار
w الكفاءات القيادية في التعامل مع االختالفات الثقافية والبشرية في بيئة العمل
w جدارة تنوع الفكر واالبداع واالبتكار في االدارة والقيادة
w مناقشة أثر القيادة الذكية في تطوير العمل ،حفز الهمم ، وتحقيق النتائج
w  اثراء المعرفة بأفضل الممارسات العالمية في كفاءات وجدارات االدارة والقيادة

الذكية
w  تعزيز القادة بالمهارات القيادية من اجل تحفيز االخرين على التغيير االيجابي

في االداء
w تحقيق ابداع الذكاء العاطفي والمهارات االجتماعية

الوحدة الثانية:
أفضل ممارسات االدارة العالمية واستراتيجيات االعمال الناجحة " ورشة عمل "

w . الممارسات العالمية الحديثة في فنون االدارة
w . االتجاهات الحديثة في التطوير االداري
w . المفهوم التقني الحديث لمصطلح االدارة المتميزة
w . شروط بيئة العمل ومظاهر العالقات الداخلية والخارجية
w . مراحل وخطوات االدارة االستراتيجية وفق نماذج التميز
w . دور االدارة العالمي في مجال التميز المؤسسي والتنافسية العالمية
w . مرونة االدارة وقدرتها على التغيير بفاعلية
w . بناء وتعزيز ثقافة التميز لدى الموارد البشرية بجميع مستوياتها
w . ادارة الموارد التقنية لدعم تنفيذ االستراتيجية
w  ادارة المعلومات والمعرفة لدعم اتخاذ القرارات بصورة فعالة وبناء قدرات

المنظمة
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الوحدة الثالثة:

خصائص ومهارات القائد المعاصر " ورشة عمل "

w . مفهوم وتعريف القيادة الذكية
w .  المدير القائد في عصر التكنولوجيا الحديثة
w . االدوار التي يلعبها المديرون والقادة في عصر االدارة الذكية
w . المهارات الفنية والتخصصية ،واالنسانية  العاطفية للقائد االداري
w . المهارات التنطيمية والفكرية للقائد

w .أنماط ونظريات القيادة االدارية الحديثة

الوحدة الرابعة:

التخطيط االستراتيجي االبتكاري والمؤسسات " ورشة عمل "

w . مراحل التخطيط االداري
w . دراسة البيئة الداخلية والخارجية بالمؤسسة
w . مرتكزات االدارة االستراتيجية في المؤسسات
w . التحليل االستراتيجي
w . الرؤية االستراتيجية كثقافة تنظيمية
w . االلتزام التنظيمي
w . المرونة في السياسات وآليات العمل االستراتيجي
w . التوجه بالنتائج ومؤشرات االداء الرئيسية

الوحدة الخامسة:

مهارات التميز القيادي في التفكيراالبداعي وادارة االزمات االدارية والمؤسسات " 
ورشة عمل " 

w . عملية اتخاذ القرارات وتحليل المشكالت واسباب االزمات بطرق ابتكارية
w . االسلوب العلمي في  حل المشكالت واتخاذ القرارت
w . ادارة االزمات واالدارة االستراتيجية
w . االزمات االدارية التي تواجه المؤسسات
w . أهمية اعداد السيناريو في ادارة االزمات
w . اساليب ادارة االزمات االدارية بالمؤسسات

الوحدة السادسة:

التطبيق الفعال ألفضل الممارسات في مجال القيادة واالستراتيجية " ورشة عمل "

w  المهارات االدارية والقيادية من اجل تحفيز االخرين على التغيير االيجابي في
االداء .

w . التفكير االستراتيجي والقدرة على التحليل واالتصال ومهارات االستماع
w  التطبيق الفعال الفضل الممارسات في مجال القيادة االستراتيجية واالدارة

والسياسات الذكية .
w  ممارسات االبداع في تنفيذ الرؤية االستراتيجية وتطوير العمليات وبناء عالقات

ايجابية .
w . جدارة تنوع الفكر واالبداع واالبتكار في االدارة والقيادة
w . االبداع في تحديد اولويات المهام وادارة الغموض
w .التعرف على دور القائد في اتخاذ القرارات االستراتيجية

w . ادارة تحدي التغييرات والتعامل مع الصراعات

الوحدة السابعة: 
أفضل الممارسات والمهارات االدارية واالنسانية " ورشة عمل "

w . السمات واالستراتيجيات االدارية واالشرافية العالمية وسمات كل منها
w : المفاهيم االساسية لنظم االستراتيجيات االدارية المعاصرة .. والتي تشمل

ادارة الجودة الشاملة . «
معايرة العمليات . «
اعادة بناء العمليات . «
االدارة باألهداف . «
التحرر الوظيفي والتمكين االدارية . «
ادارة المعرفة . «
المهارات االدارية لتحقيق االتصال الفعال . «
الجدارات التنفيذية والتخطيط المرن . «
االدارة االشرافية الفعالة لجماعات العمل وتوجيه وتنمية االفراد . «
تحقيق أفضل ممارسات االشراف التنفيذي . «

الوحدة الثامنة:
التطبيقات العالمية ومفاهيم الجودة والتميز المؤسسي " ورشة عمل "

w . التطور التاريخي الدارة الجودة الشاملة
w . متطلبات تطبيق ادارة الجودة الشاملة
w . مراحل تطبيق ادارة الجودة الشاملة
w . ادارة الجودة الشاملة ونظام ادارة الجودة  العالمية – اآليزو
w . الخطوات الفعلية للتطوير االدارية وفقا لتطبيق  الجودة الشاملة
w . مناهج واستراتيجيات البرامج المنافسة العالمية لتطبيق الجودة
w . خطوات تهيئة الثقافة التنظيمية الداعمة لتطبيق فكر الجودة الشاملة
w . ادارة الجودة الشاملة وعالقتها بتفعيل الكفاءة االدارية
w . تعزيز تطبيقات ومفاهيم الجودة والتميز المؤسسي كأفضل الممارسات االدارية
w . الكفاءة التنظيمية لصياغة الخطط الذكية

الوحدة التاسعة:
ورشة عمل  استخدامات علم دراسات المستقبل Futurology وأثره في االدارة 

والتخطيط االستراتيجي " ورشة عمل "

w  المفاهيم األساسية لعلم دراسات المستقبل )االستشراف( وعالقتها بالتخطيط
االستراتيجي.

w  ،األبعاد العلمية والمنهجية العلمية ألنماط وأساليب علم دراسات المستقبل
وأساليب التنبؤ العلمي.

w .أسس بناء السيناريوهات المستقبلية واالستفادة منها في صياغة االستراتيجيات
w .مثال تطبيقي لبناء نموذج علمي لدراسات المستقبل
w دراسة حالة لتجارب عربية سابقة في مجال استشراف المستقبل

الوحدة العاشرة:
بناء فريق عمل إيجابي وكفاءة مواجهة األخطار المحتملة التي تهدد فريق العمل 

w  مواجهات الصعوبات التي تنشأ بين أفراد الفريق الواحد وتولد العداءات
الوظيفية.

w .تنشيط الذكاء الوجداني والذكاء االنفعالي لبناء ثوابت القوة لفرق العمل
w .العولمة وثوابت المنافسة الداعمة لبناء الدعم اللوجستي لفرق العمل
w .براعة القيادة في األداء والتفتيش اإلداري
w .اإلجراءات اإلشرافية بتنسيق أعمال الرقابة والمتابعة لتنظيم الفريق
w  فاعلية بناء منهج إلدارة األزمات ومهارة بناء نموذج اإلنذار المبكر داخل فرق

العمل.
w  أثر منهجية القيادة في بناء الهدوء الخارجي والثقة الداخلية على فرق عمل عالية

األداء.
w .المهارات اإلجرائية لبناء فرق عمل عالية األداء وقيادة وظيفية رائعة التوظيف
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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:

w .لتحجز مكانا بشكل مؤقت اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

w 00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

w 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

)® Mini MBA - الماجستير التنفيذي في القيادة واالستراتيجية والتحول اإليجابي(
The Executive Master in Leadership, Strategy & Positive Transformation

التــاريــخ :........................

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.


