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 إتقان مهارات اإلدارة االستراتيجية وقيادة الفريق 

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

مقدمة:

 تساهم مهارات اإلدارة والقيادة عالية الجودة بشكل كبير في تحسين فعالية المنظمات. ومع ذلك ، تواجه المنظمات في كل من القطاعين العام والخاص تغييرات مدفوعة بقضايا 

واقتصادية واجتماعية وتكنولوجية وقانونية وبيئية. ومن أجل مواجهة هذه التحديات بنجاح، تحتاج المنظمات إلى التأكد من أن مديريها وقادتها على جميع المستويات لديهم فهم 

شامل ألدوارهم وأهدافهم وكفاءاتهم المطلوبة. 

 تم تصميم  هذه الدورة التدريبية  إتقان مهارات اإلدارة االستراتيجية وقيادة الفريق  ، المكثفة والعملية  إلتقان مهارات اإلدارة االستراتيجية لتلبية متطلبات القادة الحاليين والمستقبليين. 

سيتم منح المشاركين الفرصة لدراسة أسلوبهم الشخصي في اإلدارة وقيادة الفريق من خالل مجموعة متنوعة من نماذج التقييم الذاتي واألدوات . سنكشف عن اللبنات األساسية 

إلتقان قدرات اإلدارة والقيادة على مستوى عالمي ، مع استكشاف العوامل التي تسهم في تكوين فريق عالي األداء حقا. ستعمل هذه الدورة التدريبية أيضا كحافز لتطوير سلوكيات 

المدير التحفيزي والقائد الملهم الموجودة داخل جميع المشاركين. وستوفر هذه الصفات والمهارات بمجرد ممارستها األساس لتحقيق تقدم وتحسينات قابلة للقياس في الحياة المهنية 

للمشارك.

أهداف الدورة:

سيتمّكن الماشركون يف الربناجم من حتقيق اآليت:

	w" وصف االختالفات الرئيسية بين " اإلدارة االستراتيجية " و" القيادة االستراتيجية 

	wتطوير استراتيجية شخصية لتحقيق أقصى استفادة من االخريين من خالل تفويض أكثر مالءمة للمهام والتحكم في سلوكيات الفريق

	wتحديد نقاط قوتهم الشخصية ونقاط ضعفهم المسموح بها في بيئة مفتوحة وآمنة

	wاستكشاف األساليب واالستراتيجيات التي من شأنها تعزيز جوانب الشخصية والكاريزما واالستفادة منها 

	wالتعبير عن الكفاءة في التعامل مع مجموعة واسعة من األشخاص الذين يواجهون تحديات

	wالتعرف على عملية التواصل المعقدة من أجل تحقيق األهداف الشخصية وأهداف الشركة على حد سواء

	wإنتاج "خطة عمل قائمة على الكفاءة" تسلط الضوء على المجاالت الرئيسية للنجاح في المستقبل ، مع جداول زمنية ومعايير للقياس

المنهجية:

تستخدم هذه الدورة مزيجاً من تقنيات التدريب التفاعلية. وتشمل مختلف األدوات التعليمية لتمكين المشاركين من العمل بفعالية وكفاءة في بيئة متعددة األطراف. وتعتمد هذه الدورة 

المستديرة(  الطاولة  الخبرات )مناقشات  الجماعية( وتبادل  )التدريبات  المستشار( وتمارين لعب األدوار  يقدمه  الذي  التقديمي  المفاهيم )العرض  تعلم  تعليمية:  على أربع ركائز 

ودراسات الحالة والسيناريوهات ومحاكاة حالة العمل.

الفئات المستهدفة:

 تم تصميم هذه الدورة للمديرين  ورؤساء األقسام  الذين يرغبون في تعزيز مهاراتهم وقدراتهم إللهام اآلخرين، وقادة الفرق والمشرفون والمهنيون الجدد في هذا الدور  والموظفون 

المهتمون بتعلم نهج وتقنيات إدارية وقيادية حديثة.



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

 إتقان مهارات اإلدارة االستراتيجية وقيادة الفريق 

المحتويات األساسية:

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

التخطيط اإلسرتاتيجى ودوره ىف دعم توجهات اإلدارة اإلسرتاتيجية  

بالمؤساست احلديثة:

	w) التخطيط ) أنواعه – أهدافه- مستوياته

	wاإلختالفات بين اإلدارة اإلستراتيجية والقيادة اإلستراتيجية

	wدور التخطيط اإلستراتيجى فى دعم توجهات اإلدارة اإلستراتيجية

	wالقادة اصحاب الرؤية اإلستراتيجية ودورهم فى تدعيم التخطيط اإلستراتيجى

	wصياغة الرؤية والرسالة وتحديد األهداف الذكية

	wالسياسات والبدائل االستراتيجية والقدرة على التنبؤ

	wحاالت وتطبيقات عملية

مهارات اإلدارة والقيادة اإلسرتاتيجية ىف بناء بيئة عمل تنافسية وحتقيق 

المسهتدفات:

	w اإلدارة والقيادة اإلستراتيجية وصياغة الرؤية المستقبلية ومهارات التفكير

اإلستراتيجى

	wبناء ثقافة التميز للقيادات اإلدارية بالمنظمة

	wممارسات اإلدارة والقيادة اإلستراتيجية اإلبتكارية واإلبداعية المتميزة

	wدور اإلدارة والقيادة اإلستراتيجية فى تعزيز ثقافة التميز لدى الموارد البشرية

	wاإلدارة والقيادة اإلستراتيجية الفعالة ومعايير التميز

	wالمهارات اإلدارية والقيادية الداعمة لعملية التميز

	wحاالت وتطبيقات عملية

مماراست اإلدارة والقيادة اإلسرتاتيجية الفعالة والمتكاملة:

	wاالنفتاح نحو التغيير

	wتقدير إنجازات اآلخرين

	wالتوجه نحو المستقبل

	wالبحث الدائم عن أفضل أساليب تنفيذ األعمال

	wالتجديد الدائم واإلبداع واالبتكار المستمر

	w توقع األحداث المستقبلية واالستعداد لها، بوضع الحلول المناسبة لها، من خالل

متابعة العمل ومعرفة مجاالت النجاح واإلخفاق

	wحاالت وتطبيقات عملية

كفاءة اإلدارة والقيادة اإلسرتاتيجية ىف اعداد وبناء فرق العمل لتحقيق 

األهداف وتفعيل خطط العمل:

	wخصائص فرق العمل الفعالة

	wمعايير اختيار فرق العمل االستراتيجة

	wمنهجية بناء فريق العمل االستراتيجى

	w)objectives stage(مرحلة تحديد األهداف

	w)Forming stage(مرحلة التشكيل

	w)Storming stage(مرحلة الصراعات

	w)Normal Relations stage(مرحلة العالقات الطبيعية

	w)Performing stage(مرحلة األداء

	w)Recognition and reward stage( مرحلة التقدير و المكافأة

	wأثر القيادة في بناء ومساندة فرق العمل االستراتيجية

	w حاالت وتطبيقات عملية

آليات اإلدارة والقيادة اإلسرتاتيجية ىف تطوير ومتزي فريق العمل:

	wمهارات المدير الفعال في فرق العمل

	wقيادة المواقف الصعبة بفرق العمل

	wدور المهارات اإلدارية في تحقيق التمكين النفسي ألفراد فريق العمل

	wأثر البيئة اإلدارية المرنة فى حل النزاعات وتفعيل نتائج فريق العمل

	wخصائص فريق العمل الفعال من خالل فكر قيادة متميزة

	wدور فرق العمل في تطبيق آليات بيئة العمل المرنة

	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

) إتقان مهارات اإلدارة االستراتيجية وقيادة الفريق (

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.


