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مقدمة:

تم تصميم هذا البرنامج التدريبي حول »القيادة القائمة على بيانات«، لتعزيز كفاءات وجدارات المشاركين في معرفة كيفية تسخير قوة البيانات لمساعدتهم على اتخاذ القرارات 

االستراتيجية، وبناء على ذلك قيادة المؤسسة بشكل فعال من اجل تحقيق النتائج المتوقعة في المؤسسة باألداء المتميز ، للمساهمة في تحويل االستراتيجيات إلى واقع ملموس.

وتهدف الدورة إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات المرتبطة بالقيادة المبنية على البيانات من خالل شرح مفهوم البيانات وأنواعها ومصادرها المختلفة وعالقاتها بالقيادة، 

وفهم دور التقنيات الحديثة والبيانات الكبرى في صنع القرارات االستراتيجية والتشغيلية، وتحليل التحديات التي تواجه القيادات في تبني مفهوم القيادة المبنية على البيانات، باإلضافة 

إلى وضع خطة عملية تساهم في إدخال البيانات في الممارسات اإلدارية والقيادية للمؤسسة.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

التعرف على األساليب الحديثة التي تحقق اإلستفادة المثلى من المعلومات والبيانات من خالل التخطيط الفعال للمستقبل من قبل قيادات المؤسسة 	

التعرف على الطرق الحديثة للقيادة الفعالة في كيفية تحليل البيانات وآليات اإلعتماد على نتائج التحليل في حل المشكالت واتخاذ القرارات 	

التعامل مع البيانات الكبيرة والمساعدة في إتخاذ القرارات بأقل نسبة خطأ ممكنة 	

التعامل مع أنواع البيانات والقدرة على التحليل الفعال الذي يساعد على زيادة القدرة التنافسية في ظل تضخم البيانات بصورة كبيرة 	

فهم نماذج وافضل ممارسات القيادة الحديثة وأوجه التكامل العملية بين القيادة واإلدارة 	

تقييم الممارسات القيادية الخمس وتحديد نقاط القوة والضعف 	

التعرف على أهم أنماط القيادة اإلدارية وفقاً ألشهر النماذج 	

المنهجية:

تستخدم هذه الدورة مزيجاً من التقنيات التفاعلية مثل العروض التقديمية الموجزة الذي يقدمها المستشار والمشاركون، باإلضافة إلى التمارين العملية ولعب األدوار والتقييمات 

الشخصية ودراسة الحاالت،المحتوى القائم على األبحاث باستمرار للتركيز على القضايا األكثر أهمية اليوم وتضمن التدريبات العملية والمناقشات الجماعية المشاركة طوال الوقت.

الفئات المستهدفة:

المدراء التنفيذيون ومدراء األقسام وقادة الفرق والمشرفين والمدراء الراغبون في تعزيز مهارات القيادة القائمة على البيانات لتحقيق المزيد من النجاح في جميع مستويات المؤسسة.
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المحتويات األساسية:

أسس القيادة احلديثة ومماراسهتا العملية:

مفهوم القيادة 	

عناصر القيادة الحديثة 	

الدراسات األساسية المعاصرة للقيادة 	

ممارسات القيادة الحديثة وأوجه التكامل العملية بين القيادة واإلدارة 	

أنماط القيادة الحديثة 	

تقييم الممارسات القيادية الخمس وتحديد نقاط القوة والضعف 	

حاالت وتطبيقات عملية  	

بناء العقلية القيادية الفعالة:

التعرف على المفاهيم األساسية في القيادة الفعالة 	

الفروقات الجوهرية بين القيادة واإلدارة 	

الصفات الرئيسة للقائد الفعال 	

القدرات القيادية األربعة للقائد النموذجي )قدرات مدير القرن جاك ولش) 	

األدوار األساسية غير القابلة للتفويض في القيادة. 	

	 DISC تحاليل النمط القيادي" نموذج

حاالت وتطبيقات عملية 	

القيادة احلديثة و التعامل مع البيانات:

البيانات المنتظمة والبيانات غير المنتظمة 	

البيانات الضخمة أو البيانات الكبيرة 	

الشروط الواجب توافرها في البيانات الكبيرة 	

الشروط الحديثة المتطورة لتقييم البيانات الكبيرة 	

القيادة الحديثة و استغالل البيانات في إتخاذ القرار 	

القيادة وآليات تجميع وتخزين وتنظيم وتحليل البيانات 	

حاالت وتطبيقات عملية 	

دور تقنيات حتليل البيانات يف حل مشكالت األعمال:

دور البيانات في تحديد وتحقيق االهداف )برمجة باألهداف( 	

تحليل البيانات في ظل التعامل مع القيود و اإلجراءات )تعظيم اإلستفادة( 	

تحليل البيانات وحل المشكالت )برمجة خطية( 	

تحليل البيانات في نطبيق معايير الجودة )تقليص الهدر( 	

القيادة وتحسين وتطوير اآلداء القائم على البيانات 	

القيادة وذكاء األعمال وإتخاذ القرارات القائمة على البيانات 	

حاالت وتطبيقات عملية  	

دور القيادة القامئة عىل البيانات ىف صناعة القرارات االسرتاتيجية 

بالمؤسسة:

المهارات القيادية فى قراءة واقع المنظمة وتحديد وضع المنظمة مستقبليا 	

التخطيـط االستراتيجــي ) صناعة وتشكيل وتكييف القرارات االستراتيجية  (   	

تحليل الفرص والتهديدات ومجاالت القوة والضعــف لتحديد المسار  	

اإلستراتيجى وصناعة القرارات االستراتيجية في المنظمات

مناذج إختاذ القرارات اإلسرتاتيجية )صناعة القرارات اإلسرتاتيجية(:

صناعة القرارت االستراتيجية الموقفية 	

صناعة القرارات االستراتيجية الفوريـة 	

صناعة القرارات االستراتيجية التخصصية 	

صناعة القرارات االستراتيجية االسـتباقية 	

صناعة القرارات االستراتيجية الضرورية 	

صناعة القرارات االستراتيجية المرحلية 	

صناعة القرارات االستراتيجية التكتيكية 	

صناعة القرارات االستراتيجية التحليلية 	

صناعة القرارات االستراتيجية العالجية 	

حاالت 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:

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

)القيادة القائمة على البيانات(

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.


