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مقدمة:

القيادة هي المحرك الرئيسي وراء نجاح كل مؤسسة أو شركة، ومن هنا تنبع أهمية رسائل الدورة ومخرجاتها، في تزويد المشاركين بمسارات لتطوير مهارات القيادة االستراتيجية 

والذكاء القيادي ، بحيث تعمل هذه الدورة على إحاطة المشاركين بالتحديات المعاصرة والمفاهيم الحديثة في العمل، ووضع تصور دقيق لمفاهيم القيادة الحديثة وأساليبها، ومن ثم 

الخروج بمنظور شامل للقيادة اإلستراتيجية وتطبيقاتها العملية، وبناء القدرات الرامية إلى تحفيز المرؤوسين والتأثير عليهم ايجابياً، باإلضافة إلى تمكين المشاركين من استخدام 

أدوات التخطيط اإلستراتيجي لدعم التوجه القيادي وتوليد التطوير الذاتي المستمر.

أهمية البرنامج:

االستراتيجي  القائد  الى  للوصول  العالمية  الممارسات  بأفضل  القيادية  المهارات  بصقل  سنقوم  اإلبداعي  والتنظيم   و  القيادي  والذكاء  اإلستراتيجية  برنامجنا  القيادة  خالل  من 

المتكامل  بخطوات علمية وعملية مختصرة خطوة بخطوة لتطوير ممارسات القيادة وتعزيز جودتها.

اهداف البرنامج:

	wالتعرف على أنماط القياديين

	w.المهارات الالزمة للقائد االستراتيجي المبدع

	wتعزيز افضل الممارسات المتقدمة للقائد االستراتيجي

	wتطبيق الممارسات القيادية في بناء المنهجيات وإدارة منظومة مقاييس األداء للوصول للتميز

	wاإلبداع القيادي االستراتيجي في التخطيط ومتابعة األعمال و تطوير استراتيجية ناجحة للعمل

	wاالستخدام األمثل للموارد واإلمكانات المتاحة وبما يحقق كفاءة األداء

	wالتميز في تنمية وسائل االتصال والعالقات اإلنسانية لضمان زيادة الدافعية نحو العمل

	wخلق بيئة عالية التحفيز، ومناخ ابداعي للعمل

	wالكفاءة في إدارة وبناء فرق العمل بطريقة فّعالة تحقق أهداف المنظمة

	wتحقيق الفعالية القيادة في تطوير فرق العمل والدافعية للتميز

	wقيادة و بناء روح الثقة بين فرق العمل المتعددة االختصاص

	wتحفيز فرق العمل على اإلبداع و طرح األفكار الجديدة ودعم االبتكار واالتصاالت المفتوحة

	wمواءمة أهداف األفراد وفرق العمل مع األهداف االستراتيجية للمؤسسة وضمان تمكينهم لتعظيم مساهمتهم

	wااللتزام القيادي بمبادئ النزاهة والمسؤولية  وروح المبادرة واإلبداع والجودة

	wالجدارة في التفكيراالبداعي والتمكين  والتفويض والتوجيه  والتحفيز

	wالكفاءة اإلبداعية في حل المشكالت واتخاذ القرارات

	wكفاءة القيادة االستراتيجية في حل الصراعات والمنازعات بين األفراد والمجموعات

	wتميز القيادة االستراتيجية في االتصال المؤسسي والمجتمعي

	wتحقيق أفضل نتائج األعمال من خالل  تميز القيادة االستراتيجية

	wمهارات القيادة االستراتيجية في تطبيق  مفاهيم الجودة واالبداع والتميز

	wاإلبداع القيادي االستراتيجي افي التخطيط ومتابعة األعمال

	wتحديد األهداف وتطبيق احدث المعايير في صياغة االستراتيجية، بكفاءة وتميز

	wكفاءة القائد في تحويل األفكار اإلبداعية إلى خطط تنظيمية
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المحتويات البرنامج:

الوحدة األولى:

مقدمة يف اإلسرتاتيجية

	wمفهوم اإلستراتيجية
	wالفكر اإلستراتيجي
	wمقدمة في اإلدارة اإلستراتيجية
	wأهداف اإلدارة اإلستراتيجية
	wخطوات اإلدارة اإلستراتيجية
	wمستويات اإلدارة اإلستراتيجية

الوحدة الثانية:

القيادة اإلسرتاتيجية

	wمفهوم القيادة اإلستراتيجية
	w أهمية القيادة اإلستراتيجية
	wأنماط القيادة اإلستراتيجية
	wالقيادة اإلستراتيجية و القيادة التقليدية
	wعوامل نجاح القيادة اإلستراتيجية
	wمتطلبات إعداد وتنمية القيادة اإلستراتيجية

الوحدة الثالثة:

القيادة اإلسرتاتيجية وإسترشاف المستقبل

	wاإلستراتيجية المدخل األمثل لمواجهة التحديات
	wالقيادة اإلستراتيجية والتعامل مع التغيير
	wالقيادة اإلستراتيجية والثقافة التنظيمة
	wالمناخ اإلستراتيجي الجديد و أثر التخطيط اإلستراتيجي
	wالتحول من أسلوب إدارة المستقبل إلى منطق صناعة المستقبل
	wاآلليات الحديثة لوضع وصياغة سيناريوهات المستقبل

الوحدة الرابعة:

حتليل الموقف التنافيس والقائد اإلسرتاتيجي

	wPorter إستراتيجيات بورتر
	wإستراتيجيات التنويع والتميز التنافسي
	wالنموذج المتكامل للبدائل اإلستراتيجية
	wإستراتيجيات التركيز
	wمن هو القائد اإلستراتيجي
	wالمعايير الواجب مراعاتها لنجاح القائد اإلستراتيجي
	wخصائص القادة اإلستراتيجيين

الوحدة الخامسة:

القيادة والتخطيط اإلسرتاتيجي وحتقيق األهداف

	wالفرق بين التخطيط اإلستراتيجي والتشغيلي والتفكير اإلستراتيجي
	wآليات تفعيل التخطيط اإلستراتيجي
	w.اإلستراتيجيات العشرة الحديثة للقيادة لتحقيق األهداف
	w معايير قياس فعالية القيادة اإلستراتيجية
	wالقيادة اإلستراتيجية و رؤية التحول اإليجابي

الوحدة السادسة:

القيادة اإلسرتاتيجية واإلبداع والتمزي المؤسيس

	w ،القيادة و التنسيق بين الموارد المعرفية الفردية، الذكاءات، القدرات الذهنية
المهارات الشخصية

	wمهارات القيادة اإلستراتيجية والقدرة على فهم وتحليل المتغيرات
	w تطبيق القيادة اإلستراتيجية في رفع األداء وتعزيز الفعالية وخلق المزايا

التنافسية
	wEFQM إستراتيجيات القيادة ومعايير التميز األوروبي
	wمهارات القيادة اإلستراتيجية في البيئة التنافسية المعاصرة
	wالقيادة اإلستراتيجية والتنسيق بين الذكاءات الفردية المتعددة لفريق العمل
	wالقيادة اإلستراتيجية وعملية إتخاذ القرارات و حل المشكالت



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 

	w00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

	wيوروماتيك 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

)القيادة االستراتيجية والذكاء القيادي والتنظيم اإلبداعي ®(
تحقيق نتائج فائقة من خالل تطوير مهارات القيادة االستراتيجية

التــاريــخ :........................

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

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

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

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

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.


