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ادارة االعمال االستراتيجية وقيادة األفراد 
المعرفة والمهارات والسلوكيات والقيم لالدارة والقيادة العظيمة



ادارة االعمال االستراتيجية وقيادة األفراد 

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

مقدمة:

 تعد استراتيجية العمل وقيادة األشخاص، المحددة جيدا أمرا حيويا للنجاح. وواسعة النطاق، تركز على المستقبل، وموجهة نحو التغيير. إنها فن وعلم.  في برنامج إدارة   األعمال 

االستراتيجية وقيادة األفراد  ، ستحصل على التقنيات والنماذج العملية والمنهجيات لفهم وتحليل وتنفيذ االستراتيجيات والخطط االستراتيجية ذات الرؤية واإلجراءات لتحقيق 

النمو والنتائج وقيادة االفراد لتحقيق األهداف.  عند االنتهاء من هذا البرنامج، يمكنك على الفور تطبيق كل التعلم عمليا وفعاال في عملك / وظيفتك الحقيقية لبدء تحقيق نتائج 

فورية.  

اهداف الدورة:

 تصميم وهيكلة وتنفيذ استراتيجيات وخطط  لجعل وحدة عملك تنمو وتتوسع وتحقق نتائج رائعة

قم بتقييم بيئة عملك لزيادة الفرص الناشئة عن التغيرات السريعة ورفع القيود وإدارة المخاطر

ارفع أداء األفراد لفريقك بأكمله وكسب تعاونهم وإبداعهم وابتكارهم وتحملهم المسؤولية - باستخدام تقنيات القيادة القيمية

إقامة عالقات قوية مع اإلدارة العليا والعمالء والزمالء وأعضاء الفريق واألطراف الخارجية

كن متميزا شخصيا ومعترفا به وقائدا ذا رؤية ومحققا للقيمة

اكساب مهارات ريادة األعمال والفهم الواسع ببيئات العمل الحديثة، وذلك من خالل مضامين هذا البرنامج وموضوعاته في مجال القيادة واإلدارة االستراتيجية

المنهجية:

على  تؤثر  التي  األنماط  على  التعرف  وتتعلم  االستراتيجي،  تفكيرك  تحفز  سوف  العمل،  وورش  العملية  والتدريبات  العملي  التفكير  وتمارين  الحالة  دراسات  خالل  من 

االستراتيجية، وتعزز قدراتك على توليد رؤى وأفكار جديدة. والقيادة مع أفضل الممارسات االستراتيجية الممكنة للمضي قدًما في عالم تنافسي متزايد.

الفئات المستهدفة:

 المديرون وقادة األقسام والمشرفين  وغيرهم من كبار المسؤولين المشاركين في تشكيل وتنفيذ التخطيط االستراتيجي.



ادارة االعمال االستراتيجية وقيادة األفراد 

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

االدارة االسرتاتيجية - إدارة االعمال:

مفهوم اإلدارة اإلستراتيجية�	
مستويات اإلدارة اإلستراتيجية�	
نموذج عملية اإلدارة اإلستراتيجية�	
عمليات اإلدارة اإلستراتيجية�	
نموذج سلسلة القيمة لتحليل األنشطة الداخلية للمنظمة�	
صياغة اإلستراتيجية على مستوى المنظمة�	

التخطيط االسرتاتيجي:

مفهوم التخطيط�	
مكونات و نماذج وعناصر التخطيط االستراتيجي�	
مراحل وخطوات الخطة اإلستراتيجية.�	
أساليب التخطيط االستراتيجي، واشكالة المختلفة�	
معوقات التخطيط االستراتيجي والتحديات التي تواجهه�	
التخطيط و تحقيق التكامل بين األبعاد االقتصادية وصوال للتنمية المستدامة.�	

القيادة االسرتاتيجية:

مفهوم القيادة اإلستراتيجية�	
أهمية القيادة اإلستراتيجية�	
أنماط القيادة اإلستراتيجية�	
القيادة اإلستراتيجية و القيادة التقليدية�	
عوامل نجاح القيادة اإلستراتيجية�	
متطلبات إعداد وتنمية القيادة اإلستراتيجية�	
القيادة اإلستراتيجية وإستشراف المستقبل�	

بناء الفرق االسرتاتيجية:

تحليل السلوك البشري ألفراد الفريق�	
الدافعية والتحفيز ألداء األعمال من خالل فرق العمل االستراتيجية�	
مهارات تحقيق األهداف من خالل الفرق االستراتيجية إلنجاز المهام واألدوار�	
الطبيعة البشرية في التعامل في الفرق االستراتيجية�	
الدافعية واإلدراك وأثرهما في تحقيق فعالية الفرق االستراتيجية�	
التعامل الفعال مع اإلختالفات اإلدراكية بين افراد الفرق االستراتيجية الناجحة �	

والمستدامة.
مشاكل الفرق االستراتيجية وآليات التعامل معها بكفاءة وفعالية�	

قيادة االشخاص - االفراد:

مفهوم القيادة وأهميتها�	

أهداف القيادة�	

القيادة بالتميز و التنسيق بين الموارد المعرفية الفردية، الذكاءات، القدرات �	

الذهنية، المهارات الشخصية

مهارات القيادة والقدرة على فهم وتحليل المتغيرات�	

تطبيق القيادة التشغيلية في رفع األداء وتعزيز الفعالية وخلق المزايا التنافسية�	

إستراتيجيات القيادة ومعايير التميز الفعال�	

القيادة في البيئة التنافسية المعاصرة�	

قيادة االبتكار وتعزيز االبداع يف العمل:

تعريف اإلبداع واإلبتكار�	

إجراءات و مقومات الفعالية اإلدارية في المؤسسات المعاصرة�	

مبادئ اإلدارة اإلبداعية واإلبتكارية المتقدمة�	

المهارات القيادية و اإلبداعية الالزمة لتحقيق الفعالية الكاملة.�	

الفعالية والدافعية وتحفيز الطاقات اإلبداعية البشرية المتكاملة.�	

القيادة والعمل الجماعي لزيادة فعالية األداء المتميز�	

كيف يشعل أفضل القادة ذكاء االخرين؟

القدرات الذهنية�	

القدرات الذهنية و التفكير اإلبداعي�	

القدرات الذهنية القيادة الفعالة�	

القدرات الذهنية في خلق وتحفيز بيئة عمل فعالة فاعلة�	

القدرات الذهنية و التفكير اإلبداعي�	

أنماط القيادة وفقاً لنظرية Goleman والقدرات الرئيسية في مجال الذكاء �	

العاطفي.

نظرية Feldman عن القيادة الذكية لآلخرين.�	

الذكاء العاطفي و أثره في النجاح و التميز و قيادة اآلخرين�	

المحتويات األساسية:



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.�	 اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

إدارة التدريب : 4571801  4  �00971	 أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك 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

)ادارة االعمال االستراتيجية وقيادة األفراد (
المعرفة والمهارات والسلوكيات والقيم لالدارة والقيادة العظيمة

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.


