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المقدمة :

هدف يوروماتيك من  هذا البرنامج " تطوير وتنمية المهارات القيادية وتحقيق التميز القيادي"  إلى تحقيق عدد من األهداف منها تطوير قدرات و إمكانات المشاركين وتزويدهم 
بالمعارف الحديثة والمتقدمة في مجال القيادة وما تتضمنه من نماذج وأنماط قيادية وطرائق في مختلف مجاالت القيادة ، إضافة إلى تطوير اتجاهات وسلوكيات المشاركين وميولهم 
نحو السلوك القيادي الفاعل وتبني األنماط القيادية التي تتبنى آليات المشاركة والتعاون والتأثير اإليجابي في حل المشكالت وقيادة االخرين .واالرتقاء بالمهارات القيادية للمشاركين 
في الجوانب الفكرية والمعرفية والتطبيقية و بما يؤهلهم لتحمل مسؤولية القيادة المؤسسية في مختلف المستويات التنظيمية، وذلك ابتداء من التفكير والتخطيط االستراتيجي ومرورا 

باتخاذ القرار وانتهاء بقيادة وتحفيز الموارد البشرية، فضال عن التعلم واإلبداع المستمر.

ومن اهم محاور البرنامج : التعرف على أنماط القياديين والمهارات الالزمة للقائد المبدع وأثر كوتشينج القيادة على المؤسسات بجانب التعريف بمنهج الكوتشينج وعالقته األصيلة 
بالقيادة، وسوف يتدرب المشاركون  على الممارسة العملية لخطوات بناء جلسة الكوتشنج القيادي والوقوف على تحديات ومهارات تجسيد القائد القدوة فضاًل عن نماذج التميز 
القيادي الفّعال وتحديد األهداف وقياسها وتطبيقاتها وصواًل إلى حل المشكالت بطرق إيجابية وفّعالة وسط فريق العمل .نتبع جميع دوراتنا بمحاكاة، حيث من خالل المحاكاة نضعك 

في موقف معين ونرى كيف يمكنك التصرف، ومن ثم نوجهك للتصرف الصحيح مما يضفي واقعية.

االهداف :

التعرف على  القيادة االستراتيجية والقيادة اإلدارية�	

رصد تحديات المستقبل وسبل مواجهتها�	

تزويد المشاركين بمفاهيم وأهداف ومهارات استشراق المستقبل واإلدارة بالسيناريوهات�	

القدرة على التفكير االستراتيجي وصنع المستقبل�	

إتقان مهارات قيادة وإدارة المنظمات الحديثة�	

كيفية التحول من التخطيط إلدارة المستقبل الى التفكير االستراتيجي لصناعة المستقبل�	

القدرة على صياغة بيان الرسالة والقيم الجوهرية والرؤية المستقبلية وشبكة األهداف�	

اكتساب مهارات القيادة االستراتيجية وقيادة فرق العمل�	

إعداد وتصميم وتنفيذ خطة االتصاالت االستراتيجية�	

القدرة على إعداد نظم الرقابة االستراتيجية والرقابة التشغيلية�	
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الوحدة األولى :

التحوالت الجديدة وانعكاسها على البيئة اإلدارية
التحديات التي تواجه المنظمات المعاصرة�	
أهمية مواجهة تحديات المستقبل�	
واقع الممارسات اإلدارية في مؤسسات االعمال�	

الوحدة لثانية :

االتجاهات العلمية المتقدمة الستشراف المستقبل
المفاهيم االساسية لعلم دراسات المستقبل وعالقته القائد االستراتيجي�	
األبعاد العلمية والمنهجية العملية ألنماط وأساليب علم دراسات المستقبل�	
طرق استشراف المستقبل�	
عوامل المفاضلة بين أساليب وطرق استشراف المستقبل�	
معوقات التنبؤ بالمستقبل وكيفية مواجهتها�	
االستراتيجيات �	 منها في صياغة  المستقبلية واالستفادة  السيناريوهات  بناء  أسس 

المختلفة
مثال تطبيقي لبناء نموذج على دراسات المستقبل�	
دراسة حالة لتجارب عربية سابقة في مجال استشراق المستقبل�	

الوحدة الثالثة :

الفكر االستراتيجي
الفكر االستراتيجي )االتجاهات الحديثة(�	
درجة الرسمية في اإلدارة االستراتيجية�	
ما هي إدارة االستراتيجية�	
هل إدارة االستراتيجية علم أم فن�	
أهداف اإلدارة االستراتيجية�	
مرحلة �	  – التطبيق  مرحلة   – التصميم  )مرحلة  االستراتيجية  اإلدارة  خطوات 

التقييم(
مستويات اإلدارة االستراتيجية�	
تطبيق إدارة االستراتيجية في الواقع العملي�	

الوحدة الرابعة :

القائد اإلستراتيجي
هل أنت قائد استراتيجي�	
من هم القادة االستراتيجيون�	
المهارات االساسية للمدير االستراتيجي�	
األدوار التي تقوم بها اإلدارة العليا في بناء الفكر االستراتيجي�	
القائد االستراتيجي وقيم اإلدارة العليا�	
خصائص القرارات االستراتيجية�	
التحديات االستراتيجية�	
قائمة تصميم األداء االستراتيجي للمنظمات�	
حاالت عملية�	

الوحدة الخامسة :
أفضل ممارسات القيادة الحديثة في مواجهة المستجدات العالمية

دور القيادة في بناء ثقافة التميز لدى الموارد البشرية�	
التعرف على الطاقات القيادية وصقلها لعمل المستقبل.�	
المهارات القيادية المتقدمة والقدرة على فهم وتحليل المتغيرات.�	
نظريات القيادة الحديثة وأهم المالحظات عليها�	
التركيز على المستقبل الذي يميز القادة عن غيرهم والقدرة على اإلبداع وصياغة �	

المستقبل.
اكتساب أهم صفات و خصائص القيادة الفعالة في العمل )ورشة عمل(�	

الوحدة السادسة :
اإلتجاهات الحديثة في اإلدارة اإلشرافية المتقدمة

التميز في السيطرة على ضغوط العمل ومعالجة اإلجهاد ومضاعفة األداء.�	
الرؤية القيادية اإلبداعية )تخطيط وتحقيق األهداف(.�	
القيادة اإلبتكارية اإلبداعية وإعداد فرق عالية األداء.�	
قيادة وتطوير فرق عمل إبداعية وعالية األداء.�	
اإلبداع القيادي في إدارة األزمات والطوارئ.�	
االبداع القيادي واإلشرافي في الفكر التطبيقي الحديث�	

الوحدة السابعة :
المهارات القيادية الذهنية واإلبداعية واإلبتكارية

مفهوم المهارات الذهنية.�	
عالقة المهارات الذهنية والعقلية بالذكاء�	
المهارات الذهنية واالبداع.�	
المهارات الذهنية والتجديد واالبتكار�	
المهارات العقلية التفاعل القيادي.�	
المهارات الذهنية والذكاء اإلنفعالي في القائد�	

الوحدة الثامنة :
التطبيق النموذجي لمعايير التميز القيادي

تطبيق المفاهيم االستراتيجية والتحويلية االساسية�	
تطوير وتحديد التوجيه اإلرشادي�	
تطوير الكفاءة فى بناء فرق ومجموعات العمل عالية األداء�	
الى حقيقة واقعة )ورشة �	 الطموح  لتحويل  الضرورية  األساسية  العناصر  تحديد 

عمل(
مراقبة فعالية القيادة االستراتيجية.�	
القيادة الحديثة وتطوير عمليات األداءاإلستراتيجي�	
المناهج الفكرية للقيادة في إبداع نماذج العمل اإلستراتيجي�	

ورشة عمل ) القيادة اإلستراتيجية وأدوار القائد اإلستراتيجى(
	�visionary leadership القيادة الرؤية
ومشاركة �	 الرؤية  بناء  والعشرون:  الواحد  القرن  في  اإلستراتيجيى  القائد  أدوار 

والهام  ،تحفيز  الثقة  توطين   ، الناجحة  بالنماذج  اإلدارة   ، التغيير  قيادة   ، القيمة 
األخرين وإخراج أفضل ما لديهم ، بناء وقيادة فرق العمل

تمكين الموظفين�	



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

Mount Pleasant 109
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 :........................)تطوير وتنمية المهارات القيادية وتحقيق التميز القيادي ®(

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.


