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المقدمة:

  إن المواهب القيادية المناسبة أمر بالغ األهمية بالنسبة للمؤسسات لكي تزدهر في بيئة عمل معطلة. كيف ينبغي لنا أن نحدد القيادة في مثل هذه البيئة؟ هل ال تزال الممارسات 

والكفاءات القيادية الحالية ذات صلة في مواجهة هذا االضطراب؟ كيف يمكن للقادة أن يُنشئوا أنفسهم ليس فقط للبقاء على قيد الحياة، بل أيضاً لالزدهار في التعامل مع تحديات 

األحداث واألزمات المدمرة؟ ما هي العوامل المساهمة، من منظور القيادة التنظيمية، التي نجحت في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي؟ 

 التحول الرقمي هو مفتاح القدرة التنافسية لألعمال في سوق متغيرة ومتزايدة الطلب. ومع ذلك، لكي ينجح هذا التحول، هناك حاجة إلى ثقافة الشركات الصحيحة لتعزيز االبتكار 

واإلبداع داخل الشركات.  إن مفتاح النجاح في القيادة في أوقات التعطيل مثل التحول الرقمي في مكان العمل أو إدارة األزمات مثل COVID-19 يتطلب " قادة رقميين " يزدهرون 

في حاالت التقلبات المتزايدة وعدم اليقين التي تعولم بيئة األعمال. وبالنظر إلى عصر بيئة األعمال الحالية  والرقمية ، فإن على القادة اآلن ، أكثر من أي وقت مضى ، التنقل 

في أوقات غير مألوفة وصعبة ، وسرعة وتيرة التغيير ، وزيادة التوقعات ، وارتفاع نطاق الظروف سريعة التطور. وإزاء هذه الخلفية، قمنا في يوروماتيك بتصميم وتطوير هذا 

البرنامج التدريبي التي تستفيد من أفضل مفاهيم القيادة أو الفكر والتقنيات لدفع التميز المؤسسي والقيادي.

في  والنمو  األعمال  مع خطط  توافقها  الرقمي ويضمنون  التحول  استراتيجية  يخلقون  الذين  القادة  ومنهجيات  ممارسات  افضل  "،  تقدم  الرقمي  التحول  " قيادة  الدورة  هذه   إن 

مؤسستهم. ويتحقق ذلك من خالل إظهار كفاءة القيادة الرقمية بشكل فعال والتي تشمل االستعداد المعرفي والتفكير النقدي والتفكير المبتكر والمرونة إلى جانب مهارات الذكاء 

العاطفي واالجتماعي مثل التعاطف وإدارة العالقات.  

أهداف الدورة:

هتدفهذهالدورةإىلحتويلالماشركإىل"قائدرقمي"وسيكونقادًراعىل:

	wتعلم أفضل الممارسات نحو تطوير ثقافة تعتمد على التكنولوجيا الرقمية في مكان العمل 

	wفهم كيفية ضمان التنفيذ الناجح لمبادرات التحول الرقمي 

	wتعلم أفضل الممارسات في القيادة والتكيف خالل أوقات التعطيل 

	w فهم كيفية تكييف أساليب التواصل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين 

	wبناء شراكة مفتوحة وقائمة على الثقة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين 

	wتطوير إدارة العالقات والمهارات االجتماعية في مكان العمل 

الفئات المستهدفة:

المدراء والقادة والمشرفين ورؤساء االقسام والمرشحين لشغل هذه المناصب وكل من يرغب في تطوير المهارات القيادية في بيئة العمل.

المحتويات األساسية:
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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

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 أفضل أساليب القيادة الرقمية فى إدارة وتكوين فرق العمل وأثرها على فاعلية

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

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

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

األداء
	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

)القيادة الرقمية: القيادة الفعالة في العصر الرقمي ®(
افضل ممارسات قادة التحول الرقمي واالبتكار واالستدامة

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.


