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التميز في التخطيط والقيادة
اتقان مهارات القيادة والتخطيط االبداعي وتحقيق-األهداف

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام
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التميز في التخطيط والقيادة

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

مقدمة:

ستتعرف في هذه الدورة المكثفة على المفاهيم المستخدمة في قيادة المؤسسات والممارسات التي تتخذها المؤسسات والشركات في إعداد الخطط االستراتيجية والتشغيلة لضمان 

نجاح األهداف، كذلك ستتعرف على األساليب المتبعة لتحقيق رؤية المؤسسات تناقش هذه الدورة التدريبية الظروف الالزمة إلنشاء مثل هذه البيئة وتزويد المشاركين فيها بمفهوم 

اإلبداع والتفكير اإلبتكارى ومهارات القيادة الفعالة ودورها فى إحداث فرق حقيقى فى مؤسساتهم. تقدم هذه الدورة عدة محاور حول مفهوم التفكير والتخطيط االستراتيجي وأبرز 

التحديات التي تواجه المنظمات المعاصرة والتحوالت في بيئة العمل إضافة إلى مهارات القيادة وأهمية القائد قي القيادة اإلبداعية.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

	wاتقان مهارات القيادة والتخطيط االستراتيجي اإلبداعي

	wإظهار أساليب مبتكرة لتسخير اإلمكانات اإلبداعية لآلخرين 

	w إظهار كيفية تحقيق التوازن بين التفكير التحليلي واإلبداعي في الخطط والقرارات

	w فهم كيفية اكتشاف وتركيز القدرات اإلبداعية للفرق واألفراد

	w فهم العالقة بين اإلدارة التشغيلية واالستراتيجية

	wالتخطيط اإلستراتيجي والقيادة اإلستراتيجية الفعالة

	wتحسين القيادة الشخصية والكفاءات اإلدارية

المنهجية:

تتبع هذه الدورة التدريبية أسلوباً تفاعلياً وتشاركياً، حيث أنها تتضمن مجموعة متنوعة من األدوات التي تمّكن المشاركين من الوصول إلى مستوى األداء المتميّز ضمن سياق 

القيادة والتخطيط ، تستند الدورة التدريبية إلى أربعة محاور تعليمية وهي: التعليم المفاهيمي )العروض التقديمية للمستشار(، ولعب األدوار )التمارين الجماعية(، ومشاركة الخبرات 

)نقاشات الطاولة المستديرة(، وتناول دراسة الحاالت والسيناريوهات والمحاكاة.

الفئات المستهدفة:

المدراء التنفيذيون ومدراء األقسام وقادة الفرق والمدراء والمشرفين الراغبون في تعزيز مهارات اتقان مهارات القيادة والتخطيط االستراتيجي اإلبداعي لتحقيق المزيد من النجاح 

في جميع مستويات المؤسسة.
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التميز في التخطيط والقيادة

المحتويات األساسية:

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

اإلبداع اإلدارى وأدوات التفكري اإلبتكارى:
	w )أنماط التفكير فى العقل البشرى )الخريطة الذهنية
	wأساسيات التفكير اإلبداعى واإلبتكاري
	wسمات المبدعين والمبتكرين وأثرها على ريادة األعمال
	wالمهارات العقلية للقيادات اإلبتكارية
	wكيفية تحقيق اإلدارة المتميزة و المبتكرة في ظل عالم متسارع من األحداث
	wأسس التفكير اإلبتكاري وتطبيقه في مجاالت العمل
	wمقاييس القدرة على اإلبداع واإلبتكار
	wأساليب التفكير اإلبداعى واالبتكارى وكيفية تطبيقه وإشراك القائمين على التنفيذ
	wمعوقات وعقبات اإلبداع واإلبتكار
	wحاالت وتطبيقات عملية

بيئة  وبناء  اإلبتكارى  التخطيط  ىف  اإلسرتاتيجية  القيادة  مهارة 
عمل تنافسية:

	wالقيادة اإلستراتيجية وصياغة الرؤية المستقبلية ومهارات التفكير اإلستراتيجى
	wالتحليل اإلستراتيجى للبيئة الداخلية والخارجية
	wدور التخطيط اإلبتكارى فى دعم توجهات اإلدارة اإلستراتيجية
	wالقادة اصحاب الرؤية اإلستراتيجية ودورهم فى تدعيم التخطيط اإلبنكارى
	wبناء ثقافة التميز التميز للقيادات اإلدارية بالمنظمة
	wممارسات اإلدارة والقيادة اإلستراتيجية اإلبتكارية واإلبداعية المتميزة
	wالممارسات اإلدارية والقيادية لتوفير بيئة مشجعة على اإلبداع واإلبتكار
	wالقيادة اإلستراتيجية الفعالة ومعايير التميز
	wقيادة المستقبل والتخطيط اإلبتكارى اإلستراتيجى
	wالمهارات القيادية الداعمة لعملية التميز
	wحاالت وتطبيقات عملية

مهارات القيادة الفعالة ىف تعزيز األداء ومدى حتقيق األهداف:
	wتحديد وصياغة األهداف
	wاألهداف الذكية
	wاألداء المؤسسى كمدخل لتحقيق األهداف
	wمفهوم وفلسفات قياس األداء المؤسسى من خالل األهداف
	wالخصائص المميزة لمؤشرات قياس األداء المؤسسى
	wالمجاالت التى تغطيها مؤشرات قياس األداء المؤسسى
	wأسباب ومبررات تبنى مفهوم األداء المؤسسى
	wمشاكل وصعوبات قياس األداء المؤسسى
	wجوانب القصور التى تعالجها مؤشرات قياس األداء المؤسسى
	wحاالت وتطبيقات عملية

بناء فرق عمل ذات أداء عاىل إلنتاج حلول وإسرتاتيجيات مبتكرة:

	wفوائد إدارة وبناء فرق العمل
	wخصائص فرق العمل الفعالة
	wكيف توزع الوظائف واألدوار على أعضاء الفريق
	wكيف يتم تقييم أعضاء الفريق
	wكيف تشجع أعضاء الفريق
	wمهارة التعامل مع التغيير
	wمصادر قوة المدير والقائد فى التأثير على أعضاء فريق العمل
	w مصفوفة أنواع المديرين ودورها فى تطوير المؤسسات لتحقيق التميز المستمر

فى األداء لفريق العمل
	wمصفوفة أنوع التابعين ومصادر القوى التى يمكن للقائد إتباعها فى التأثير عليها
	wمفهوم الذكاء الوجدانى وأهميته لقائد فريق العمل
	wخصائص وأبعاد الذكاء الوجدانى لقائد فريق العمل
	w حاالت وتطبيقات عملية

اإلبداع واإلبتكار ىف العمل لإلسترشاف المستقبىل:

	wمهارات اإلبداع واإلبتكار فى العمل
	wكيفية إعداد الخطط اإلبداعية واإلبتكارية فى العمل لإلستشراف المستقبلي
	wكيفية خلق بيئة إبداعية وإبتكارية فى العمل لإلستشراف المستقبلي
	w:طرق تشجيع القدرات اإلبداعية واإلبتكارية لفرق العمل بالمؤسسات

	wطريقة العصف الذهنى
	wطريقة دلفاى
	wطريقة المجموعة األسمية
	wطريقة التحليل المورفولجى
	wطريقة القبعات الستة
	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

)التميز في التخطيط والقيادة(
اتقان مهارات القيادة والتخطيط االبداعي وتحقيق-األهداف

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.


