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القيادة االستراتيجية
واالبتكارية والتميز التشغيلي في االعمال - 10 ايام ®
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مقدمة:

القيادة هي إحدى أسرار نجاح المنظمات باختالف أنواعها، خاصة وعامة، فالمهارات القيادية تزيد من فرص النجاح والتميز، وتساعد على تعزيز وتكوين اتصاالت فاعلة مع 
اآلخرين، وتعزيز لغة الحوار المشترك، وتوفير الدعم والتوجيه للمرؤوسين بما يساعدهم على تحقيق المهام والواجبات بدرجة عالية من النجاح والتميز، وتشجيعهم وتحفيزهم 

لتحسين مستويات األداء، كما أن المهارات القيادية تعزز المقدرة في التعامل مع المشكالت، واإلدارة الفاعلة لضغوط العمل.

من خالل االنضمام إلى هذا البرنامج التنفيذي، يمكنك أن تتوقع تعزيز مهاراتك القيادية، وصقل تفكيرك االستراتيجي وتصبح ملهًما لقيادة فرق عالية األداء وتحقيق طموحاتك في 
القيادة. من خالل التركيز على وجهة نظر الممارس، سوف تركز على تحديات القيادة الواقعية المهنية، وتتناول القضايا التنظيمية في سياق مستدام وثقافي مشترك، مما سيساعد 
ن المشاركبن من صياغة وتنفيذ وقيادة استراتيجية  على تحسين ملفك القيادي داخل مؤسستك. وينصّب التّركيز في هذه البرنامج على تطوير المهارات القيادية واإلدارية التي تُمكِّ

تحافظ على الُمؤّسسات والهيئات في سيناريو التغير الديناميكي. سيعمل هذا البرنامج على تطوير قادة قادرين على التأثير في التحول التنظيمي المستدام.

العائد على االستثمار لكل مشارك في هذا البرنامج قابل للتطبيق على الفور، ويمكن قياسه ويركز في المجاالت األكثر احتياجا للتحسين. باإلضافة إلى ذلك، سوف يعرض البرنامج 
احدث ممارسات القيادة العالمي على وجه التحديد كيف وأين يهزمك منافسيك ويساعدك على إنشاء استراتيجيات محددة للتخفيف من مزاياهم وتعظيم نقاط قوتك لتصبح أكثر 

تنافسية وتأثيرا.  

أهداف البرنامج:

	w.تعريف المشاركين بمفاهيم القيادة والتطبيقات العملية لها
	w.التعرف على انماط القيادة الحديثة و القيادة اإلستراتيجية
	w.تعزيز التفكير القيادي اإلستراتيجي
	w . اتقان   االستراتيجية    والتميز التشغيلي لالعمال
	w.تطوير المهارات القيادية اإلبداعية على المستوى االستراتيجي 
	w.التعرف على كيفية تطبيق أدوات استراتيجية عملية تحقق قيمة مميزة للمؤسسة 
	w .فهم الذكاء العاطفي ودوره في القيادة الفعالة 
	w. اتقان مهارات التفكير االستراتيجي وصناعة القرارات الذكية 
	w .تحديد نقاط القوة القيادية والمجاالت المستهدفة للتنمية 
	w.تحسين قدرتك على التأثير على اآلخرين وتحفيزهم 
	w . االستخدام األمثل للموارد واإلمكانات المتاحة وبما يحقق كفاءة األداء
	w .للتميز في تطوير قوة عاملة رشيقة قادرة على تحسين أدائها 
	w. تطبيق الممارسات القيادية للوصول للتميز واإلبداع القيادي االستراتيجي افي التخطيط ومتابعة األعمال و تطوير استراتيجية ناجحة للعمل
	w. صياغة خطة تطوير القيادة الشخصية التي يمكن أن تساعدك على أن تكون أكثر فعالية في دورك الحالي 

مخرجات التعلم:

بهناية الربناجم التدرييب، سيتمكن الماشركني مما ييل:

	w التعرف على افضل الممارسات والمفاهيم الحديثة في القيادة االستراتيجية
	wوضع تصور دقيق لمفاهيم القيادة الحديثة وأساليبها
	wالخروج بمنظور شامل للقيادة اإلستراتيجية وتطبيقاتها العملية
	wًإمتالك أساليب عملية لتحفيز اآلخرين والتأثير عليهم ايجابيا
	w التمكن من إستخدام أدوات التخطيط اإلستراتيجي لدعم التوجه القيادي
	wالتعرف على أهم النماذج الرائدة والتجارب العالمية الناجحة في مجال القيادة االستراتيجية
	wالتطوير الذاتي المستمر
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          المحتويات الرئيسية:

القيادة االستراتيجية
واالبتكارية والتميز التشغيلي في االعمال - 10 ايام ®

مفاهيم أاسسية ىف اإلدارة االسرتاتيجية:

	wمفهوم اإلدارة االستراتيجية
	wأهمية اإلدارة االستراتيجية
	wأنماط اإلدارة االستراتيجية
	wاإلدارة االستراتيجية واإلدارة التقليدية
	wعوامل نجاح اإلدارة االستراتيجية
	wمتطلبات إعداد اإلدارة االستراتيجية
	wمهارات التفكير االستراتيجي

الفكر االسرتاتيجي – مقدمات ااسسية:

	wهل انت قائد استراتيجي ؟
	wمن هم القادة االستراتيجيون ؟
	wالمهارات االساسية للمدير االستراتيجي
	wاالدوار التي تقوم بها االدارة العليا في بناء الفكر االستراتيجي
	wالقائد االستراتيجي وقيم اإلدارة العليا
	wخصائص القرارات االستراتيجية
	wالتحديات االستراتيجية
	wقائمة تصميم االداء االستراتيجي للمنظمات
	wحاالت عملية

القيادة والتحديات المعارصة:

	wتحديات االعمال
	wأهمية الفكر القيادي في مواجهة التحديات
	wالطموح والطاقة اإليجابية
	wنماذج وممارسات القيادة اإلبداعية

التعريف بالقيادة اإلسرتاتيجية:

	wماهية القيادة
	wتطور نظريات القيادة
	wالصفاة القيادية وأنماط القيادة
	wالقيادة التحويلية
	wنموذج القيادة اإلستراتيجية

فن ومهنج القيادة االسرتاتيجية:

	w القيادة االستراتيجية: ماذا يلزم لتحقيقها؟
	w من البيانات إلى الحكمة
	w صياغة االستراتيجية: المحددات األولية
	w صياغة االستراتيجية: القوة الدافعة وقدرتها
	w صياغة االستراتيجية : استكمال خريطة الطريق
	wكيفية تطبيق االستراتيجية
	wالتخطيط االستراتيجي للمشروعات الرئيسة

التحليل والقراءة اإلسرتاتيجية:
	wتحليل وفهم الذات
	wالتحديات والفرص المتاحة للقيادة
	wتحليل وفهم الواقع المؤسسي
	wالتميز و األداء المؤسسي
	wالثقافة الموسسية

الرؤية وحتديد االجتاه االسرتاتيجي:
	wبلورة الرؤية القيادية للمؤسسة والعاملين فيها
	wتوصيل الرؤية وإدارة التغيير
	wترسيخ القيم والمفاهيم المشتركة
	wالتخطيط بالسيناريو والبدائل االستراتيجية

التأثري اإلجيايب حنو اإلجناز اإلسرتاتيجي:
	wصفاة القائد المؤثر
	wالذكاء العاطفي
	wالتحفيز الوظيفي
	wمؤشرات األداء الوظيفي

اإلجتاهات العلمية المتقدمة السترشاق المستقبل:
	wالمفاهيم األساسية علم دراسات المستقبل وعالقتة بالقائد األستراتيجي
	wاألبعاد العلمية والمنهجية العملية ألنماط وأساليب علم دراسات المستقبل
	wطرق أستشراق المستقبل
	wعوامل المفاضلة بين أساليب وطرق أستشراق المستقبل
	wمعوقات التنبؤ بالمستقبل وكيفية مواجهتها
	w أسس بناء السيناريوهات المستقبلية واألستفادة منها في صياغة األستراتيجيات

المختلفة
	wمثال تطبيقي لبناء نموذج على دراسات المستقبل
	wدراسة حالة لتجارب عربية سابقة في مجال أستشراق المستقبل

قيادة االبتكار واإلبداع ىف العمل:
	wمفهوم وأهمية القيادة
	wأنواع القيادات
	wدور القيادات فى تنمية التفكير االبتكارى
	wمعوقات االبتكار وكيفية المواجهة
	wالمتطلبات األساسية لصياغة الرؤيا المستقبلية ودورها فى التخطيط الناجح
	wاساليب وآليات استشراق المستقبل
	wمهارات وخصائص القيادة الناجحة
	wهل القائد يولد أم يصنع
	wنحو توفير مناخ مالئم للمبدعين والمبتكرين
	wمحاور المنظمة المتميزة
	wأسلحة التميز اإلدارى والقيادى

قيادة المستقبل وفرق العمل:
	wبناء فرق ومجموعات العمل
	wكيفية إعداد القيادات المستقبلية
	wإدارة المعرفة
	wالتمكين اإلدارى وإدارة المواهب
	wإدارة رأس المال البشرى
	w تقنيات وأدوات إعداد القدرات والموارد والطاقات الكامنة وتحويلها إلى طاقات

فعلية
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نمـــــوذج التسجيــــــل

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

:  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 :........................)القيادة االستراتيجية واالبتكارية والتميز التشغيلي في االعمال - 10 ايام ®(

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

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: 

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.


