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المحتويات البرنامج:

مقدمة:
مع تغير عالم األعمال والحكومة على مستوى غير مسبوق على الصعيدين اإلقليمي 
المنظمات بالمرونة  والعالمي، فمن األهمية بمكان أكثر من أي وقت مضى أن تتسم 
والتكيف بسرعة مع هذه التغييرات - وهذا يتطلب قادة استراتيجيين اكفاء وفاعلين . 
الفعالة على مستوى  المكونات األساسية لإلدارة والقيادة  القادة االستراتيجيين  برنامج 
عاٍل. ستتعلم اتخاذ قرارات أفضل تحت الضغط ، وتحسين نهجك القيادي في البيئات 
المعقدة بشكل متزايد ، وتطوير الكفاءة والفاعلية وامتالك الجدارات بشكل أكثر فعالية 

، والقيادة بمزيد من اإلبداع والطاقة والكثافة.

إطار  العالم  في  نجاًحا  والشركات  المؤسيات  أكثر  استخدمت   ، عاًما   30 من  ألكثر 
عمل القيم التنافسية لدفع االبتكار وخلق ثقافات عالية األداء واستكشاف أسواق جديدة 
والتوسع فيها وتحسين الجودة الشاملة. سوف يتحداك برنامج القادة اإلستراتيجيين ، من 
خالل إطار عمل القيم التنافسية ، لتبني طرق تفكير جديدة مدعومة باألبحاث  من شأنها 
زيادة تأثيرك كقائد، تعزيز صنع القرار في المواقف المعقدة والغامضة ، مما يؤدي إلى 
زيادة اإلنتاجية على جميع مستويات المنظمة. ستخرج بخطة عمل لتحقيق نتائج إيجابية 

في مؤسستك ومجموعة مهارات لتعزيز حياتك المهنية.

األهداف التدريبية:
سيكون كل ماشرك يف هناية الربناجم قادرًا عىل:

	wفهم القيادة االستراتيجية وأهم أركان ِعلم االستراتيجية
	wتحليل مؤشرات الحاجة للتغيير ووضع مالمح مشروع التغيير وإدارته
	wالنظر بعمق في هيكلية المنظمة واستراتيجيات اإلصالح السريع واالستراتيجي
	wاتخاذ القرارات الصائبة باستخدام طرق ونماذج علمية وعملية
	wممارسة أدوار القيادة الرئيسية التي ال تفوض
	wاستيعاب المفاهيم األساسية وبنيات نظريات القيادة االستراتيجية الحديثة وتطبيقاتها
	wممارسة التّفكير التّحليلي الذي يُعّزز حّل المشكالت واتّخاذ القرارات

	wتطوير فهم تقنيات وممارسات القائد االستراتيجي النّاجح
	wممارسة استراتيجيات القيادة الُمتعلقة باالبتكار واإلبداع في الُمؤّسسات
	wفهم التقنيات الُمتعلّقة بإدارة المخاطر االستراتيجية
	wوضع استراتيجيات ُصنع ثقافة االبتكار في المؤّسسة لحّل المسائل الُمعّقدة
	wالتّحليل النّقدي للمخاطر ووضع استراتيجيات تنظيمية فّعالة
	w بدون النتائج  تحقيق  على  القائد  تساعد  التي  والنفوذ  القوة  قوانين  وممارسة  فهم 

صالحيات رسمية
	wممارسة القيادة االستراتيجية في األوقات المضطربة، من المرونة إلى المتانة

المنهجية:
سيتم تقديم موضوعات البرنامج التالية من خالل مجموعة من أنشطة التعلم العملي ، 
 ، الفريق  وتمارين   ، الجماعية  والمناقشات   ، والمحاكاة   ، الفردي  التنفيذي  والتدريب 
والمحاضرات ، ودراسات الحالة ، والمشاريع. البرنامج مخصص لتحديات المشاركين 

الفريدة والشخصية والحالية للقيادة واألهداف المهنية الطموحة.

الفئات المستهدفة:
	wالمدراء والقادة
	wجميع رؤساء األقسام ومدراء اإلدارات
	w المشرفين ومن في حكمهم
	wمن يتم إعدادهم لشغل الوظائف القيادية فى المستقبل
	wمن له إهتمام بتلك الموضوعات الهامة

مماراست القائد اإلسرتاتيجى الناجح:

	wاالنفتاح نحو التغيير
	wالرغبة في التعرف على المشكالت والقضايا الداخلية
	wالثقة في قدرة غيره على اإلنجاز وتحمل المسؤولية
	wاحترام اختيارات الغير والتواصل الدائم معهم
	wاالندفاع نحو التعلم واستخدام الثقافة
	wتقدير إنجازات اآلخرين
	wالتوجه نحو المستقبل
	wاتساع 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
	w االهتمام المستمر بالتنمية الذاتية وصقل المهارات المختلفة له وللعاملين
	w توقع األحداث المستقبلية واالستعداد لها، بوضع الحلول المناسبة لها، من خالل

متابعة العمل ومعرفة مجاالت النجاح واإلخفاق
	wالعدل في تقويم المواقف الخاصة به شخصيا وبالعاملين تحته
	wالمرونة والفاعلية في التعامل مع اآلخرين وبناء عالقة طيبة معهم
	wحاالت وتطبيقات عملية

مهارات القيادة اإلسرتاتيجية ىف بناء بيئة عمل تنافسية:

	w                                      القيادة اإلستراتيجية وصياغة الرؤية المستقبلية ومهارات التفكير اإلستراتيجى

	wتطوير رؤية ورسالة المنظمة

	wبناء ثقافة التميز للقيادات اإلدارية بالمنظمة

	wالقيادة اإلستراتيجية وتأثيرها فى توفير بيئة محفزة على اإلبتكار واإلبداع

	wممارسات اإلدارة والقيادة اإلستراتيجية اإلبتكارية واإلبداعية المتميزة

	wدور القادة اإلستراتيجيين فى تعزيز ثقافة التميز لدى الموارد البشرية

	wالممارسات اإلدارية والقيادية لتوفير بيئة مشجعة على اإلبداع واإلبتكار

	wإدارة معايير التميز للقيادات اإلستراتيجية

	wالقيادة اإلستراتيجية الفعالة ومعايير التميز

	wقيادة المستقبل والتخطيط االستراتيجي

	wالنماذج الثالثة القيادية إلدارة التميز

	wالمهارات القيادية الداعمة لعملية التميز

	wحاالت وتطبيقات عملية
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مماراست القيادة اإلسرتاتيجية ىف إدارة التغيري المؤسىس:

	wاإلدارة الحديثة و مفهوم إدارة التغيير
	w)أسباب التوجه إلدارة التغيير )طبيعة التغيير المؤسسي - األسباب والتحديات
	wأنواع التغيير المؤسسي و عوامل التغيير
	wتأثير القيادات اإلستراتيجية فى التكيف اإلدارى مع حاالت التغيير المؤسسي
	wالقيادة اإلستراتيجية وإدارة ثقافة التغيير فى المنظمة
	w)كيفية قياس أثار ما بعد التغيير على )األفراد، اإلدارة، التنظيم
	wدور القيادة اإلستراتيجية واألفراد أثناء وبعد عملية التغيير
	wاستراتيجيات إدارة التغيير
	w نماذج التخطيط للتغيير
	wKotter الخطوات الثمانية لنموذج كوتر
	wADKAR نموذج التغيير
	wتحديد وتصميم بدائل التغيير
	wمراحل عملية التغيير
	wإعداد القيادة إلستراتيجية التغيير
	wتنفيذ عملية التغيير
	wتقييم وتقويم عملية التغيير
	w) Kotter أسباب مقاومة التغيير وطرق التعامل معه ) منهج
	wمراحل وأشكال ونماذج مقاومة التغيير
	wنموذج اإلدارة باألهداف واستراتيجية التغيير والتحسين المستمر
	wجوانب الخطر فى التغيير المؤسسي
	wأخطاء شائعة في التعامل مع تغيير ثقافة موجودة
	wالقيادة اإلستراتيجية وإبقاء التغيير فى ثقافة المؤسسة
	wحاالت وتطبيقات عملية

ممارسة القيادة اإلسرتاتيجية ىف األوقات المضطربة:

	w)المواقف المضطربة )مفهومها وأسبابها
	w)تجنب أسباب المواقف المضطربة )الوقاية
	wالبعد عن العادات السيئة المولدة للمواقف المضطربة
	wتحليل ومواجهة المواقف المضطربة
	w تحليل المواقف المضطربة المرتبطة بالقدرات الذهنية والسلوكية والتنظيمية

والرقابية
	wأساليب القيادة اإلستراتيجة فى مواجهة المواقف المضطربة
	wعدم القدرة على مواجهة المواقف المضطربة وتحولها ألزمات
	wتعريف إدارة األزمات وعناصرها األساسية
	wأنواع األزمات وأسباب نشوء األزمة
	wخطوات ومهارات القيادة اإلستراتيجية فى التعامل مع األزمات
	wإختيار وتدريب فريق التعامل مع األزمات
	wفن التعامل مع األزمات
	wإعداد نظم الوقاية من األزمات
	wنظم الوقاية من األزمات
	wالعوامل المؤثرة في صناعة القرار للتعامل مع المواقف المضطربة واألزمات
	wفن صناعة واتخاذ القرار للتعامل مع المواقف المضطربة واألزمات
	wحاالت وتطبيقات عملية

مهارة اإلبداع واإلبتكار للقادة اإلسرتاتيجيني:

	w)أنماط التفكير فى العقل البشرى )الخريطة الذهنية
	wأساسيات التفكير اإلبداعى واإلبتكارى
	wسمات المبدعين والمبتكرين وأثرها على ريادة األعمال
	wالمهارات العقلية للقيادات اإلستراتيجية اإلبداعية اإلبتكارية
	w كيفية تحقيق اإلدارة المتميزة والمبدعة والمبتكرة في ظل عالم متسارع من

األحداث
	wأسس التفكير اإلبداعى واإلبتكاري وتطبيقه في مجاالت العمل
	wأساليب التفكير اإلبداعى واإلبتكارى
	wالتفكير اإلبداعي وأثره على عملية التخطيط اإلدارى
	wفهم الشخصية الفردية والجماعية والعقلية اإلبداعية االبتكارية
	w مراحل ومكونات ومحددات وعناصر التفكير اإلبداعى  واإلبتكارى وطرق

قياسه
	wمقاييس القدرة على اإلبداع واإلبتكار
	w أساليب التفكير اإلبداعى واالبتكارى للقادة اإلستراتيجيين وكيفية تطبيقه وإشراك

القائمين على التنفيذ
	wمعوقات وعقبات اإلبداع واإلبتكار
	wإكتساب المهارات اإلبداعية واإلبتكارية لتحقق التميز اإلدارى فى العمل
	wعرض لبعض التجارب اإلبداعية واإلبتكارية والدروس المستفادة منها
	wحاالت وتطبيقات عملية

التفكري التحليىل وحل المشكالت وإختاذ القرارات للقائد 
اإلسرتاتيجى:

	wالتفكير التحليلى كمكون من مكونات التفكير التنسيقى للقائد اإلستراتيجى
	wموضع التفكير التحليلى فى نماذج صنع القرار ومراحل المنهج العلمى
	wتصنيف أساليب تنمية التفكير التحليلى
	wالتفكير التحليلى وعالقته بالتفكير الناقد
	wالتفكير التحليلى وعالقته بنوعى التفكير االفتراقى وااللتقائى
	wموضع التفكير التحليلى فى النماذج المتتابعة للحل اإلبداعى للمشكالت
	wموضع التفكير التحليلى فى النماذج المتضافرة للحل اإلبداعى للمشكالت
	wموضع التفكير التحليلى فى نماذج صنع القرار ومراحل المنهج العلمى
	wأساسيات في إدارة االبتكار واإلبداع لحل المشكالت وإتخاذ القرارات
	w التفكير االستراتيجى أهم االستمارات الحقيقية لتحقيق التميز
	w إستخدام القائد اإلستراتيجى التفكير اإلبداعى واالبتكاري في حل المشكالت

وإتخاذ القرارات
	wتنمية القدرات االبداعية واإلبتكارية فى حل المشكالت وإتخاذ القرارات
	wمختبر التطوير االستراتيجى واإلبتكارى
	wمعايير التميز فى حل المشكالت بأسلوب إبداعى وإبتكارى
	w أهم طرق القائد اإلستراتيجى فى تشجيع القدرات اإلبداعية واإلبتكارية لفرق

العمل:
	wطريقة العصف الذهنى
	wطريقة دلفاى
	wطريقة المجموعة األسمية
	wطريقة التحليل المورفولجى
	wطريقة القبعات الستة
	wحاالت وتطبيقات عملية
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األدوات التطبيقية للقائد اإلسرتاتيجى إلدارة فرق العمل ذات التأثري 
العاىل:
	w: Brainstorming العصف الذهني
	wQuestions of knowledge أسئلة المعرفة
	wS.W.O.T Analysis  نموذج تحليل البيئة الداخلية والخارجية
	wFish Bone Strategies إستراتيجية عظم السمك
	w. Table cause and effects جدول السبب واآلثار
	wDesign Objectives تصميم األهداف
	wAnalysis of objectives تحليل األهداف
	w)Work Breakdown Structure )WBS هيكل تجزئة ) تقسيم ( العمل
	wS . M . A . R . T نموذج تدقيق األهداف
	wDelegation of authority تفويض السلطة
	wFlow Charts ) خرائط اإلنسياب  ) التدفق
	w Model checking the elements of نموذج تدقيق عناصر الهدف الجيد

good objective
	w Construction of educational performance بناء مؤشرات األداء

indicators
	wGantt chart مخطط غانت
	wProblem-solving and decision- حل المشكالت واتخاذ القرارات

making
	wDisney Creativity Strategy استراتيجية دزني اإلبداعية
	wCycle of change دورة التغيير
	w The Japanese Strategy   ) اإلستراتيجية اليابانية للتحسين المستمر ) كايزن

of Continuous Improvement Kaizen
	w Deming Cycle دائرة التحسين
	wحاالت وتطبيقات عملية

التفكري االسرتاتيجي ورسم األهداف ووضع براجم العمل للقائد 
اإلسرتاتيجى:

	w  التحليل اإلستراتيجي لعوامل البيئة الداخلية
	w  تحليل سلسلة القيمة
	wتقييم نقاط الضعف والقوة في المنظمة
	wتحديد الموقف اإلستراتيجي
	w  SWOT تحليل الفرص والمخاطر
	wاإلختيار اإلستراتيجي
	wنماذج تحليل محفظة األعمال
	w المضامين اإلستراتيجية لنموذج مصفوفة جماعة بوسطن اإلستشارية
	wنموذج مصفوفة ماكنزي لشركة جنرال إلكتريك
	w نموذج مصفوفة هوفر
	wتقويم نماذج تحليل محفظة األعمال
	wالعوامل المحددة والمؤثرة في نجاح اإلختيار اإلستراتيجي
	w صياغة اإلستراتيجيات )إستراتيجية المنظمة-إستراتيجية األعمال-إستراتيجية

القيادة في التكلفة-إستراتيجية التميز - إستراتيجية التركيز- اإلستراتيجيات 
الوظيفية(

	wالتقييم والرقابة اإلستراتيجية
	wماهية وأهمية الخريطة االستراتيجية
	wالمبادئ األساسية لرسم الخريطة األستراتيجية
	wتحديد عوامل النجاح الحرجة و إعداد الخريطة اإلستراتيجية
	w) مؤشرات محاسبية ) بطاقة االهداف المالية
	w )مؤشرات تسويقية )بطاقة العمالء

	w)مؤشرات تشغيلية|) بطاقة العمليات الداخلية 
	w)مؤشرات تدريبية )التعلم واإلبداع
	wدورة المدخالت – المخرجات
	wحاالت وتطبيقات عملية

اسرتاتيجية التنبؤ والتحليل وأثرة المبارش ىف صناعة القائد 
اإلسرتاتيجى للقرارات االسرتاتيجية:

	w الظواهر الرقميــة المسجلة على مدى فترات زمنيــة متعــاقبة وكيفيــة قيــاس
االتجاه العــام والتغيــرات الموسميــة والتنبــؤ بالظـــاهـرة مستقباًل .

	wقدرة القياديين في قراءة واقع المنظمة
	wتحديد وضع المنظمة مستقبليا ومدى احتياجاتها الفعلية
	wتحليل الوقائع والبيانات واثرها في صناعة القرارات االستراتيجية
	w تاريخ المنظمة من حيث التطور ومراحله واهم المعوقات كمرحلة لصناعة

القرارات االستراتيجية
	w نماذج إتخاذ القرارات اإلستراتيجية للقائد اإلستراتيجى )صناعة القرارات

اإلستراتيجية( :
	w صناعة القرارت االستراتيجية الموقفية
	w صناعة القرارات االستراتيجية الفوريـة
	w صناعة القرارات االستراتيجية التخصصية
	w صناعة القرارات االستراتيجية االسـتباقية
	w صناعة القرارات االستراتيجية الضرورية
	w صناعة القرارات االستراتيجية المرحلية
	w صناعة القرارات االستراتيجية التكتيكية
	w صناعة القرارات االستراتيجية التحليلية
	w   صناعة القرارات االستراتيجية العالجية
	w حاالت وتطبيقات عملية

إستخدام الذكاء العاطفى ىف القيادة اإلسرتاتيجية:
	wمفهوم ومبادئ الذكاء العاطفى
	wمستويات الذكاء العاطفى وأثرها في ريادة األعمال
	wخصائص وأبعاد الذكاء العاطفى للقائد اإلستراتيجى
	wالذكاء العاطفى وأهميته للقائد اإلستراتيجى لفريق العمل
	w مهارات الذكاء العاطفى  للقائد اإلستراتيجى ودورها باإللهام والتأثير باآلخرين

إلنجاز األعمال
	wتطبيق التحليل النفسى في القيادة اإلستراتيحية بطريقة الذكاء العاطفى
	wإستخدام القائد اإلستراتيجى الذكاء العاطفى في توجيه فرق العمل
	w كيفية إستخدام  القائد اإلستراتيجى للذكاء العاطفى فى تحقيق التمكين والرضا

الوظيفى والوالء التنظيمى لفريق العمل
	wحاالت وتطبيقات عملية



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

التــاريــخ :........................)برنامج القادة االستراتيجيين : الرؤية واالستراتيجية وإدارة المنظمة لتحقيق النتائج ®(

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.


