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القيادة االستراتيجية:
صياغة األفكار والرؤية المستقبلية وبناء ثقافة التميز
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برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

القيادة االستراتيجية:
صياغة األفكار والرؤية المستقبلية وبناء ثقافة التميز

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

مقدمة:

هذه الدورة تأتي في إطار التطوير المستمر واكتساب المهارات واألساليب المتقدمة التي 

تنعكس على تعميق المهارات وتفعيل دورها في تحفيز المديرين ونوابهم والمسؤولين 

في  التميز  وثقافة  االستراتيجية  باألهداف  االلتزام  على  ودفعهم  السياسات،  تنفيذ  عن 

وتحديات  المعاصرة  والتحديات  القيادة  أساليب  الدورة  محاور  تشتمل   . المؤسسات 

مواجهة  في  القيادي  الفكر  أهمية  عن  مفصال  وشرحا  المستقبل  العمل وسيناريوهات 

التحديات ونماذج للقيادة االستراتيجية وبناء روح الفريق وتعزيز الطموح وتحليل وفهم 

الواقع المؤسسي وبناء رؤية المؤسسة على ضوء التغيرات الخارجية المتسارعة.

اهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

	w. اتقان القيادة االستراتيجية واألدوار الرئيسية لها

	w. كيفية بناء فرق قادرة على التنظيم الذاتي للمشاريع التي تحتاج إلى مرونة

	w تعزيز الممارسات القيادية بشكل جيد في حاالت عدم اليقين والتعقيد

واالضطراب .

	w. التعريف بالمفاهيم واألسس العلمية للتميز واالبتكار اإلداري

	w. معرفة أساليب القيادة االستراتيجية وقوة صنع القرار

	w توظيف التفكير االبتكاري في حل المشكالت وصنع القرارات ذات الجودة العالية

	w. التفكير بشكل استراتيجي ، والتنافس بنجاح ، واغتنام فرص النمو

	w القيادة بشكل أصيل وأخالقي على جميع المستويات وتعزيز ثقافة المساءلة في

جميع أنحاء المنظمة .

	w. بناء الثقة في نفسك كقائد وصانع قرار ومفاوض

	w. اتقان الممارسات القيادية لخلق بيئة عمل تشجع على اإلبداع واالبتكار

	w. توظيف الذكاء العاطفي في القيادة االستراتيجة

 منهجية التدريب: 

سيقدم   التميز،  مفهوم  على  النتائج  نحو  والموجه  للغاية  العملي  البرنامج  هذا  يستند 

من  الموضوعات  فهم  على  المشاركين  يساعد  ثم  المدخالت  من  الكثير  المستشار 

األدوار  ولعب  قصيرة  ملهمة  عروضا  يتضمن  وهو  والممارسة.  المناقشة  خالل 

من  متسع  هناك  سيكون  الدورة،  مفاهيم  لتعزيز  الممارسات  من  والمحاكاة  والكثير 

الوقت لألسئلة واألجوبة ، والمناقشات مع تخطيط عمل "العودة إلى العمل". ستعزز 

الدورة المفاهيم األساسية في بيئة تعليمية ملهمة وجذابة. 

الفئات المستهدفة:

تم  تصميم هذه الدورة التدريبية للمدراء ورؤساء األقسام ومساعدوهم والمشرفين وقادة 

الفرق الذين يتحملون مسؤولية تطوير والحفاظ على فرق عالية األداء.

       المحتويات   الرئيسية : 

أاسسيات القيادة الذكية:

	wمنظومة القيادة الحديثة والشبكات القيادية

	w)كيفية تحويل المدير إلى قائد “المدير القائد” )األدوات – األساليب

	w)صفات القائد الناجح )شخصية – قيادية مهارية

	wكيفية إختيار النمط القيادي المناسب في المواقف المختلفة

إسرتاتيجيات القيادة الذكية واإلبداعية:

	w)منظومة اإلبتكار واإلبداع )المفهوم واألبعاد

	w)الطريق إلى اإلبتكار واإلبداع )الخطوات – المهارات المطلوبة

	wأساليب اإلبداع واإلبتكار ومهارات اإلستخدام

	wأساسيات القيادة اإلبتكارية واإلبداعية

	wخصائص القيادة اإلبتكارية واإلبداعية

	wمقومات القيادة اإلبتكارية واإلبداعية
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خصائص القادة المبدعني:

	wالقائد المبتكر والقائد المبدع وتوليد البدائل
	wأساليب توليد األفكار الجديدة
	wمهارات تقديم وترتيب األفكار الجديدة
	wكيفية ترجمة األفكار المبتكرة إلى خطط وبرامج عمل
	wدور القائد في تطوير ثقافة اإلبتكار
	wالقائد المبدع وإتخاذ القرارات اإلبتكارية

اإلسرتاتيجيات اإلدارية والقيادية احلديثة:

	wالسمات واإلستراتيجيات اإلدارية والقيادية الحديثة وسمات كل منها
	wالمفاهيم األساسية لنظم اإلستراتيجيات اإلدارية المعاصرة والتي تشمل
	wإدارة الجودة الشاملة
	wمعايرة العمليات
	wإعادة بناء العمليات
	wKPI مؤشر قياس األداء الرئيسية
	wBSC بطاقات األداء المتوازن
	wوالقيادة
	wالمهارات اإلدارية لتحقيق اإلتصال الفعال
	wاإلدارة اإلشرافية الفعالة لجماعات العمل وتوجيه وتنمية األفراد
	wمهارات تفويض السلطة ومتطلبات التفويض الفعال

مفهوم االبتكار واالبداع:

	wتعريف االبتكار من خالل السوق
	wالمجتمع االبتكاري
	wعلم نماذج االبتكار
	w.التفكير االبتكاري
	wدراسة وتحليل المتغيرات العالمية
	w المفهوم العلمي والعملي لتحقيق التميز وعالقته باالبتكار والتفكير االستراتيجي

اإلبداعي
	wمتطلبات تحقيق التميز من خالل االبتكار والتفكير االستراتيجي

اسرتاتيجيات التفكري اإلبداعي:

	wأدوات اإلبداع
	wScamper
	wSynectics
	wالذاكرة الصورية والتقنية الحيوية
	wالخرائط الذهنية
	wTRIZ 
	wاتخاذ القرار

	wتحليل المشكلة
	wالحواجز التي تحول دون اتخاذ القرار
	wخطوات حل المشكالت اإلبداعية

عملية بناء فريق عايل األداء:

	wالخطوات الخمسة لعملية بناء الفريق
	wتحديد األهداف
	wاالتفاق على االستراتيجيات
	wتحديد أدوار الفريق
	wتحفيز أعضاء الفريق
	wتقييم أداء الفريق
	wمؤشر بيلبين ألدوار الفريق
	wاألدوار التسعة لفريق العمل وفق نظرية بيلبين

ديناميكيات الفريق:

	wمراحل بناء الفريق
	wمرحلة التشكيل
	wمرحلة العصف
	wمرحلة االستقرار
	wمرحلة اإلنتاجية
	wمرحلة النهاية
	wحل المشاكل ضمن الفريق
	wالعوامل التي تشكل أداء الفريق
	wمراحل حل المشاكل ضمن الفريق
	wاتخاذ القرارات ضمن الفريق
	wبناء توافق في اآلراء
	wمتطلبات توافق اآلراء

حتديد سلوكيات وطرق تواصل الفريق الفعال:

	wقنوات التواصل
	wطرق التواصل
	wبناء العالقات
	wإدارة النزاع
	wتطبيق أساليب إدارة النزاع

مفاهيم قيادة الفريق:

	wتعريف القيادة
	wالقيادة مقابل اإلدارة
	wأنماط القيادة
	wاآلثار المترتبة على المواقف والشخصية
	wعشر طرق لتمكين المرؤوسين
	wالقيادة الظرفية
	wمستويات التطوير
	wأساليب التحفيز المختلفة



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:

	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 االستراتيجية: صياغة األفكار والرؤية المستقبلية وبناء ثقافة التميز(

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

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

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

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

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

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


