
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج وورش عملية لمدة 5 أيام حول 

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

® This programme is registered under EuroMaTech and is copyright© protected. Any usage or 

reproduction of the contents in any medium or format will result in we pursuing legal action against 

the user.

القيادة االفتراضبة للعصر الرقمي
افضل الممارسات والمنهجيات ®

إتقان استراتيجيات القيادة الرقمية في قطاعات األعمال



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

القيادة االفتراضبة للعصر الرقمي
افضل الممارسات والمنهجيات ®

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

مقدمة:
غيّر مكان العمل الرقمي اليوم الطريقة التي يحتاجها القادة والمديرون لقيادة وإدارة القوى العاملة, لم تعد الفرق موجودة في نفس المكتب أو المبنى. إن االضطرار إلى قيادة وإدارة 

هذه القوى العاملة ، يتطلب منا القيام بذلك عبر المسافات والمناطق الزمنية والثقافات واستخدام التقنيات الرقمية واالفتراضية المختلفة لتحقيق النتائج.

التواصل هو مفتاح الفرق الناجحة، ولكن الطريقة التي نتواصل فيها تتغير بسرعة، وبما أن العالقات تكون أكثر طبيعية وجهاً لوجه، يحتاج قادة الفرق االفتراضية إلى االنخراط 
في الممارسات التي تشجع على بناء الفريق والصداقة المتينة. تجهزك هذه الدورة بالمعارف والمهارات الالزمة للوصول إلى هذا المستوى من التواصل الفعال.

وكقائد أعمال ومدير ومشرف ، تحتاج إلى تطوير طالقة افتراضية - القدرة على االتصال والتواصل والتعاون بشكل افتراضي مع فرق افتراضية وموظفين عن بُعد. لم يعد 
بإمكانك االعتماد على المهارات األساسية التي تتطلبها الفرق المشاركة في الموقع - تتطلب الفرق االفتراضية والموظفون عن بُعد نهًجا مختلًفا ووضوًحا ومشاركة إذا أرادوا 

األداء بشكل متميز .

 يهدف برنامج القيادة االفتراضية إلى تزويد القادة بمجموعة من النُُّهج التي تسّهل هذه العملية، وسيبيّن مستشار الدورة  للقادة كيفية المحافظة على عالقات عمل جيدة وبناء الثقة 
بصرف النظر عن المسافة بين المرؤوسين والتكنولوجيا. وذلك عنصر حاسم للقيادة اليوم في أماكن العمل التكنولوجية المتباعدة، وعنصر رئيسي في نجاح أعمال المؤسسات ذات 

التركيز العالمي. واطالعهم على أفضل الممارسات والتجارب العالمية في ممارسات التميز القيادي في عصر التحول الرقمي.

أهداف الدورة:
	w اإللمام بمتغيرات بيئة األعمال التى تفرض التحول من القيادة التقليدية للقيادة االفتراضية
	w.تطوير الطالقة االفتراضية لقيادة الفرق االفتراضية وإدارة العمال عن بعد
	w.التعرف على كيفية االتصال والتواصل والتعاون بشكل فعال في مكان العمل الرقمي
	w.إنشاء فرق افتراضية عالية األداء وإشراكها
	w.تحديد األدوار واالتفاقيات واألنظمة األساسية لدعم الفرق االفتراضية والموظفين عن بعد
	w. التغلب على تحديات القيادة واإلدارة بشكل افتراضي
	wاإللمام بأفضل الممارسات والتجارب العالمية فى التميز القيادى فى عصر التحول الرقمى
	wتجهيز القادة للتعامل مع الفرق في مواقع جغرافية متعّددة

الفئات المستهدفة:
المدراء والقادة والمشرفيين  والمهنيون ورجال األعمال واألفراد الذين يرغبون بإتقان أدوات وأساليب القيادة االفتراضية في عالم مليء بالتغييرات.

المحتويات األساسية:

متغريات بيئة األعمال الىت تفرض التحول من القيادة التقليدية للقيادة الرقمية:

	w)Alternative workplace ما هية بيئة األعمال عن بعد )البيئة اإلفتراضية
	wخصائص بيئة األعمال االفتراضية
	wآليات خلق بيئة األعمال اإلفتراضية
	wاألدوات األساسية في بيئات العمل االفتراضية
	wبناء فرق عمل البيئة اإلفتراضية
	wآليات توزيع المهام في بيئات العمل اإلفتراضية
	wمفهوم القيادة الرقمية ببيئات العمل اإلفتراضية
	wنظريات القيادة الرقمية فى بيئة العمل اإلفتراضية
	wالبناء الوظيفي للقيادة اإلفتراضية
	wمهرات بناء الشخصية و التواصل الفعال
	wمهارة التأثير عن بعد
	wمهارة إدارة النزاعات عن بعد
	wمهارة المتابعة الفعالة عن بعد
	wحاالت وتطبيقات عملية
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التمزي ىف إدارة المعلومات بالمنظمات المعارصة كأحد أهم مقومات 
جناح القيادة الرقمية:

	w  مفهوم نظم إدارة المعلومات

	wمصادر المعلومات وقيمتها للقيادة الرقمية

	wأهداف نظم المعلومات بالقيادة الرقمية

	wنظم المعلومات والمستويات اإلدارية

	wأنواع نظم المعلومات اإلدارية المبنية على الحاسب اآللى

	wOAS نظم تجهيز المكاتب آليا أونظم أتمتة المكاتب

	wDSS نظم دعم القرارات

	wEIS نظم معلومات اإلدارة العليا

	wES النظم الخبيرة

عنارص الذكاء اإلسرتاتيجى للقيادة الرقمية ودورها ىف إدارة 
المعلومات:

	wاإلستشراف

	wتفكير النظم

	w الرؤية المستقبلية

	w) الدافعية ) القدرة على تحفيز العاملين

	wالشراكة

	wنماذج قياس الذكاء اإلستراتيجى للقيادة الرقمية ودورها فى إدارة المعلومات

	wحاالت وتطبيقات عملية

خصائص القيادة الرقمية )الدور والتأثري اإلسرتاتيجى(:

	wالقيادة الرقمية وصياغة الرؤية المستقبلية ومهارات التفكير اإلستراتيجى

	wخصائص القيادة الرقمية وأثرها فى التغيير

	wالقيادة الرقمية و دورها فى إدارة التغيير ومواجهة مقاومة التغيير

	wالتأثير للقيادة الرقمية و دورها فى التكيف اإلدارى مع حاالت التغيير المؤسسي

	wالقيادة الرقمية ومهارات اإلشراف والتوجيه الفعال

	w)أسباب التوجه إلدارة التغيير )طبيعة التغيير المؤسسى األسباب والتحديات

	wأنواع التغيير المؤسسي و عوامل التغيير

	wالتأثير للقيادة الرقمية و دورها فى التكيف اإلدارى مع حاالت التغيير المؤسسى

	wالقيادة الرقمية وإدارة ثقافة التغيير فى المنظمة

	w)كيفية قياس أثار ما بعد التغيير على )األفراد، اإلدارة، التنظيم

	wدور القيادة الرقمية واألفراد أثناء وبعد عملية التغيير

	w عرض لممارسات وتجارب عالمية للدور والتأثير اإلستراتيجى للقيادة الرقمية

	wحاالت وتطبيقات عملية

الكفاءة القيادية الرقمية و دورها ىف العمل اجلماعى:

	wدراسة مقارنة لمفاهيم ومهارات القيادة واإلشراف فى اإلدارة الحديثة
	wسمات القيادة الرقمية الفعالة الصانعة والمستقطبة لصف ثاني من القادة
	w فاعلية وأثرها على  العمل  فرق  وتكوين  إدارة  فى  الرقمية  القيادة  أساليب  أفضل 

األداء
	wالقيادة الرقمية ومهارات التوجيه والتحفيز والتفويض والمتابعة لتحسين األداء
	w وتشكيل اإلقتراحات  إدارة  فى  الذهنى  العصف  ألساليب  الرقمية  القيادة  تطبيق 

المهارات اإلدارية المتكاملة
	wاإلجراءات االنضباطية و أثرها على فاعلية جماعات وفرق العمل
	w والقدرات السلوكية  المهارات  وتنمية  األزمات  إدارة  فى  الرقمية  القيادة  دور 

اإلبداعية
	w عرض لممارسات وتجارب عالمية لدور القيادة الرقمية فى بناء فرق عمل عالية

األداء
	wحاالت وتطبيقات عملية

صفات ومهارات القيادة الرقمية لتفعيل القدرات اإلبداعية 
واإلبتكارية ىف العمل:

	wإتساع األفق والتعرف على الفرص، ومدى إمكانية تحقيقها
	wالبحث الدائم عن أفضل أساليب تنفيذ األعمال
	wاإلحساس بالمشكالت والشعور بالمسؤولية، قبل وأثناء اتخاذ القرار
	wالتجديد الدائم واالبتكار المستمر
	wالبحث عن الفرص المتاحة، وتجنب غير الممكنة وغير المالئمة
	wاإلهتمام المستمر بالتنمية الذاتية، وصقل المهارات المختلفة له وللعاملين
	w المناسبة لها، من خالل توقع األحداث المستقبلية واالستعداد لها، بوضع الحلول 

متابعة العمل ومعرفة مجاالت النجاح واإلخفاق
	wالعدل في تقويم المواقف الخاصة به شخصيا وبالعاملين تحت رئاسته
	wالمرونة والفاعلية في التعامل مع اآلخرين، وبناء عالقة طيبة معهم
	w قيادة المستقبل، والتعامل مع تحديات المستقبل
	wاإلستراتيجيات الحديثة الفعالة لصناعة قيادة المستقبل
	wنظم المعلومات وأهميتها في ممارسة مهام القائد
	wالمرتكزات الفكرية والذهنية لمهارات التفكير اإلبداعي
	wمقومات ومهارات التفكير التحليلى والتفكير اإلبداعى
	wمهارات التفكير العليا وتنمية اإلبداع المتزن
	wالمهارات الذهنية الفعالة لتفعيل التفكير اإلبداعى
	wمراحل التفكير اإلبداعي المتقدم في ظل بيئة األعمال المتغيرة
	wالخصائص األساسية للتفكير اإلبداعى المتزن فى اإلدارة والقيادة
	wإستراتيجيات التفكير اإلبداعي والذكاء العاطفي
	wالمعوقات اإلدراكية والنفسية لعملية التفكير اإلبداعى
	w اإلبداعية القدرات  تفعيل  فى  الرقمية  للقيادة  عالمية  وتجارب  لممارسات  عرض 

واإلبتكارية بالعمل 
	wحاالت وتطبيقات عملية
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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 

	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 االفتراضبة للعصر الرقمي - افضل الممارسات والمنهجيات ®(
إتقان اسرتاتيجيات القيادة الرقمية يف قطاعات األعامل

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.


