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مقدمة:

يعد الذكاء االستراتيجي،  بمثابه الدرع الواقي للمؤسسة إذ يلعب دوراً مهما في كل مرحلة من مراحل استراتيجيات وعمليات المؤسسة، ويبرز دور هذا النمط  الذكاء  في جغل 

المؤسسة قادرة على التعامل مع التحديات المستقبلية  وهذا ما يؤشر الى دور الذكاء االستراتيجي الى جانب غيره من أنواع الذكاء في ترسيخ السمات القيادية، في ظل تزايد أهمية 

القيادة للمؤسسات، واالعتماد على سمات )الذكاء، والعقل، والشخصية (، فضاًل عن حاجة القادة الى التمتع بأنماط مختلفة من الذكاء وتوظيفها في التكيف مع التكنلوجيا الجديدة، 

وبروز أنماط جديدة من القيادة كالقيادة )االستراتيجية، والمعلوماتية، والفرقيه، والمعرفية، والوظيفية، والشبكية(، والتي اوجبت تنوع أنماط الذكاء التي توسم بها تلك القيادات.

فضاًل عن أن الذكاء االستراتيجي هو الذي يطور الرؤية ثم تنفيذها وتحويل االبتكار الى صناعة وبما يؤشر دور الذكاء في توقع التغير وإدارته، واتخاذ القرارات الصائبة حول 

أي تغيير أو أزمة قد تواجه المؤسسة، وبالتالي تستطيع المؤسسة التكيف مع هذه التغييرات.

أهداف البرنامج:

اإللمام بمفاهيم التفكير والذكاء اإلستراتيجى وأهميته لقيادات المنظمة فى إدارة المستقبل �	

التعرف على ممارسات التفكير اإلستراتيجى لقيادات المنظمة والمهارات المطلوبة له �	

صقل مهارات قيادات المنظمة فى التخطيط اإلستراتيجى إلدارة المستقبل �	

اإللمام باألساليب اإلبداعية واإلبتكارية فى العمل لقيادات المنظمة ذوى التفكير اإلستراتيجى�	

كيفية تأهيل وإعداد قيادات المنظمة للتفكير اإلستراتيجى وتحقيق األداء المتميز�	
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المحتويات األساسية:

الذكاء االستراتيجي
والمهارات االبتكارية واالبداعية إلدارة األعمال ®

مدخل ومفاهيم حول التفكري والذكاء اإلسرتاتيجى:

مفهوم الذكاء وأنواعه�	

مفهوم التفكير والذكاء اإلستراتيجى�	

مداخل تفسير التفكير والذكاء اإلستراتيجى �	

مبادىء التفكير والذكاء اإلستراتيجى�	

أهمية التفكير والذكاء اإلستراتيجى�	

مجاالت اإلستثمار فى التفكير والذكاء اإلستراتيجى�	

أدوار التفكير والذكاء اإلستراتيجى�	

حاالت وتطبيقات عملية�	

مماراست التفكري والذكاء اإلسرتاتيجى للقيادات والمهارات المطلوبة 
له:

مفهوم وأهمية التفكير والذكاء اإلستراتيجى للقيادات �	

المهارات المطلوبة للتفكير والذكاء اإلستراتيجي للقيادات �	

خصائص القيادات ذوى التفكير والذكاء اإلستراتيجى �	

المعوقات والتحديات التى تواجه التفكير االستراتيجى للقيادات�	

أهمية وفوائد وتطبيقات التفكير والذكاء اإلستراتيجى للقيادات�	

حاالت وتطبيقات عملية�	

المهارات اإلبتكارية واإلبداعية للقيادات إلدارة األعمال:

التعرف على المهارات العقلية للقيادة واتقانها�	

اتقان المهارات الجسدية الخاصة بالقادة اإلحترافيين.�	

التخصص العميق في دراسة الحاالت النفسية للقيادات الخاصة�	

مقارنة أنواع التفكير العامة بطبيعة التفكير اإلبداعى واإلبتكارى�	

التكيف مع السلوك القيادي�	

العمل تحت الضغوط�	

توجيه ورئاسة فرق العمل�	

التعرف على مهارات التفكير اإلدارى واتقانها�	

التدرب على مفهوم القدرة على اتخاذ القرار وعالقته بالتفكير اإلدارى�	

تدريبات على وضع الخطط اإلستراتيجية للقادة�	

التخطيط الممنهج للمراحل التنفيذية.�	

مهارات التفويض اإلحترافية وطبيعة إلقاء األوامر اإلدارية.�	

حاالت وتطبيقات عملية�	

القيادة اإلبداعية واإلبتكارية وفرق العمل عالية األداء:

كيفية تقييم الحقائق واختيار المساعدين.�	

مهارات اإلجراءات الوظيفية والتعرف على طبائع الموظفين.�	

أهمية وضع أهداف مادية وخطط إجرائية للموظفين.�	

تطبيق أساليب فعالة في تبني الفكر اإليجابي و المبتكر.�	

التعرف على الفرق بين المفكر و القائد المفكر.�	

تطبيق اإلبتكار في تحليل األفكار و تحويلها إلى خطط عمل�	

مهارات الحس اإلبداعي وانعكاسها على القيادة الناجحة.�	

مفهوم فريق العمل�	

األنماط المختلفة لفرق العمل�	

قواعد السلوك الناجح لفريق العمل�	

إدارة الخالفات داخل فرق العمل�	

السلوكيات اإليجابية والسلبية لفرق العمل�	

أسباب نجاح أو فشل فرق العمل�	

حاالت وتطبيقات عملية�	

التفوق اإلسرتاتيجى للقيادة اإلبداعية واإلبتكارية إلدارة األعمال:

تحقيق مستويات متميزة من األداء الجماعي�	

التعرف على كيفية بناء فريق عمل متكامل و فعال�	

إدارة فرق العمل )إدارة الخالفات/القدرات والمهارات الالزمة(�	

أسباب نجاح أو فشل فرق العمل�	

تحديد األهداف اإلستراتيجية البعيدة المدى�	

مهارات وضع أهداف المجموعة على محك اهتمام فرق العمل�	

أدوار األداء االستراتيجي ومقارنته بدور القائد االستراتيجى�	

كيف يتحول المدير إلى عضو بفريق اإلدارة العليا؟�	

رؤية أعمق في منهجية القادة لتطوير مستقبلهم الوظيفي�	

المشاركة العملية في وضع وتخطيط سياسات الشركة العليا�	

الخيارات االستراتيجية وطرق وطاقات التفكير االستراتيجي�	

المبادئ المرشدة ألداء القيادات اإلدارية المسئولة عن فعالية إدارة التغيير�	

إعادة رسم خرائط إدارة التغيير اإلستراتيجي للمؤسسة�	

حاالت وتطبيقات عملية�	

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:

Partner

MEMBER



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 :........................)الذكاء االستراتيجي والمهارات االبتكارية واالبداعية إلدارة األعمال ®(

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.


