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التوجيه االستراتيجي والقيادة الفعالة

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

المقدمة:

 إن القدرة على توفير التوجيه االستراتيجي والرؤية في أوقات معينة وغير مؤكدة هي ما يفصل مديري اليوم عن قادة الغد.  والقيادة ليست مجرد قيادة المنظمة، لتحقيق أهداف 

قصيرة األجل. من   أجل أن يكون المرء قائدا فعاال ، يجب أن يكون قادرا على اتخاذ خطوة إلى الوراء والنظر في مستقبل كل من المنظمة والبيئة االستراتيجية التي تعمل فيها.  

ل  أن التوجيه االستراتيجي والقيادة مفهومان مترابطان ال يمكن فصلهما عن بعض. وال يمكن اعتبار عملية التوجيه لإلنجاز العالي أنشطة منعزلة عن باقي أعمال المؤسسة بل تشكِّ

الة، في هذه الدورة المكثفة والعملية من يوروماتيك، سيتمكن المشارك من معرفة مجموعة كاملة  جزءاً ضرورياً من أعمالها. ومن ناحية أخرى ، ال يمكن التوجيه بدون قيادة فعَّ

من تقنيات القيادة الفعالة التي تم اختبارها جيًدا إلدارة األفراد.  وتعلم كيفية إدارة التوجيه االستراتيجي والتميز في األداء  وبناء فريق ناجح. وتحقيق نتائج مستدامة.

أهداف الدورة:

يف هناية الدورة سيكون الماشركون من:

فهم لماذا وكيف ومتى يطبق التوجيه االستراتيجي في مكان العمل½	

تطبيق التفكير االستراتيجي والتحليل البيئي وتحديد طموح المؤسسة½	

تطبيق التقنيات المتقدمة في مجال القيادة لتعزيز قيمة األعمال ولتكون قائد أكثر تأثيراً½	

تطبيق أفضل الممارسات للتأثير على الزمالء والمدراء والمرؤوسين والعمالء وأصحاب المصلحة اآلخرين½	

زيادة التواصل الداخلي وإيصال رؤية ورسالة وقيم المؤسسة للموظفين½	

توظيف عملية التوجيه االستراتيجي لتحقيق الهدف المنشود½	

االلمام بمفاهيم إدارة الجودة التنظيمية الشاملة ودورها في تحقيق التميز بإدارة األداء½	

صقل مهاراتهم بالممارسات اإلدارية والقيادية فى إدارة معايير التميز½	

تنمية مهاراتهم فى اإلدارة والقيادة المتميزة لبناء فرق العمل عالية األداء½	

المنهجية:

العروض التقديمية والمحاكاة ويتم إشراك المشاركين في لعب األدوار بصورة مكثفة لمساعدتهم على تطوير مهارات التوجيه االستراتيجي والقيادة الفعالة،  كما سيتم استخدام 

األنشطة الفردية والجماعية في حل التمارين ودراسة الحاالت.

الفئات المستهدفة:

 تم تصميم هذه الدورة للمديرين والقادة والمشرفين ورؤساء األقسام  لإللهام التنظيمي والشخصي لترجمة االستراتيجية التنظيمية إلى أداء فعال، والتي تتطلب منهم البناء على 

مهاراتهم في التوجيه االستراتيجي والقيادة والتركيز على متطلبات االستراتيجية المشتركة بين المنظمات. وأيضا كبار المسؤولين عن تطوير وتنفيذ استراتيجية للتميز ومدفوعة 

باألداء. 
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التوجيه االستراتيجي والقيادة الفعالة

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

محتوى البرنامج:محتويات البرنامج:

كسب المصداقية كقائد:

تحديد خصائص القائد الموثوق به½	

تأسيس مصداقيتك بحزم½	

المصادر الستة لقوة أي قائد½	

بناء صورة مهنية إيجابية للقائد داخل المؤسسة½	

تغيير نمط التواصل حسب أعضاء الفريق والحالة½	

التحفيز من خالل التواصل½	

انشاء بيئة االشراك في العمل½	

كسب قلوب وعقول الناس:

اعرف موظفينك½	

ادارة توقعات الموظفين½	

بيع أفكارك للجمهور½	

إنشاء رسالة مقنعة تثير العواطف الصحيحة½	

إعادة كتابة الرسالة من السلبية إلى اإليجابية½	

 إعادة كتابة الرسالة من غير الموضوعية إلى الموضوعية½	

تعديل رسالتك لتلبية احتياجات ورغبات وأسلوب الجمهور½	

ايصال األخبار السيئة أو الرسائل الغير محبوبة½	

القيادة والتواصل خالل األزمات½	

إدارة اجلودة التنظيمية والتمزي ىف األداء:

متطلبات تطبيق ادارة الجودة التنظيمية الشاملة   ½	

مراحل تطبيق ادارة الجودة التنظيمية الشاملة½	

الخطوات الفعلية للتطوير االدارى وفقا لتطبيق الجودة التنظيمية الشاملة½	

خطوات تهيئة الثقافة التنظيمية الداعمة لتطبيق فكر الجودة التنظيمية الشاملة½	

تعزيز تطبيقات ومفاهيم الجودة والتميز المؤسسى كأفضل الممارسات االدارية½	

آليات ادارة العوامل البشرية أثناء عملية التنفيذ والتغيير داخل المنظمة لتحقيق ½	

التميز فى األداء

حاالت وتطبيقات عملية½	

المماراست اإلدارية والقيادية يف إدارة معايري التمزي ىف األداء:

إدارة معايير التميز فى األداء½	

القيادة الفعالة ومعايير التميز فى األداء½	

المهارات القيادية الداعمة لعملية التميز فى األداء½	

دور القادة فى تعزيز ثقافة التميز لدى الموارد البشرية½	

الممارسات اإلدارية والقيادية وتوفير بيئة مشجعة على اإلبداع واإلبتكار فى ½	

العمل

معايير الجودة والتميز فى إدارة اآلخرين½	

حاالت وتطبيقات عملية½	

القيادة الفعالة وإدارة التغيري المؤسىس لتحقيق التمزي ىف األداء:

تأثير القيادات الفعالة فى التكيف اإلدارى مع حاالت التغيير المؤسسي½	

القيادة الفعالة وإدارة ثقافة التغيير فى المنظمة½	

إعداد القيادة الفعالة إلستراتيجية التغيير½	

نموذج اإلدارة باألهداف للقيادة الفعالة واستراتيجية التغيير والتحسين المستمر½	

أخطاء شائعة في التعامل مع تغيير ثقافة موجودة½	

القيادة الفعالة المبتكرة وإبقاء التغيير فى ثقافة المؤسسة المستدامة½	

حاالت وتطبيقات عملية½	

القيادة الفعالة وبناء فرق عمل متمزية ىف األداء:

خصائص فرق العمل الفعالة متميزة األداء½	

كيفية توزيع الوظائف واألدوار على أعضاء فريق العمل½	

مصادر قوة المدير والقائد فى التأثير على أعضاء فريق العمل½	

مصفوفة أنوع التابعين ومصادر القوى التى يمكن للقائد إتباعها فى التأثير عليها½	

مهارات الذكاء العاطفى  للقائد ودورها باإللهام والتأثير باآلخرين إلنجاز ½	

األعمال

كيفية إستخدام  القائد للذكاء العاطفى فى تحقيق التمكين والرضا الوظيفى ½	

والوالء التنظيمى لفريق العمل

حاالت وتطبيقات عملية½	



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:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت.½	 اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

إدارة التدريب : 4571801  4  00971½	 أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة½	 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

)التوجيه االستراتيجي والقيادة الفعالة(
قيادة المنظمة وااللهام لترجمة االستراتيجية التنظيمية إلى أداء فعال 

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.


