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يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام

المدير االستراتيجي المعتمد
) CSM (

تطوير الكفاءة والجدارة في اإلدارة االستراتيجية
والتفكير االستراتيجي والتخطيط االستراتيجي
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المقدمة:
تطوير  على  المشاركين  لمساعدة  هذه  المعتمد،  االستراتيجي  المدير  دورة  تصميم   تم 
المشاركين  الشاملة  التدريبية  الدورة  هذه  تدرب  االستراتيجية.  اإلدارة  في  كفاءتهم 
وتطبيقات  االستراتيجية  وتنفيذ  االستراتيجي  والتخطيط  االستراتيجي  التفكير  على 

االستراتيجية. 

االستراتيجية.  االدارة  ممارسة  في  الرئيسية  التطورات  على  الضوء  الدورة  ستلقي 
وإدارة صياغة االستراتيجية وتنفيذها وتقييمها ومراقبتها، استراتيجيات القيادة الفاعلة، 
تنفيذ االستراتيجية  المرتة في  الرقمي، وممارسات االدارة   إدارة االبتكار في العصر 
التغيير اإليجابي،  التواصل في إدارة  الدور الحاسم الذي يلعبه  التغيير، بوفهم  وإدارة 

وصياغة استراتيجيات لتحسين األداء التنظيمي.

أهداف الدورة:
يفهنايةهذهالدورةالتدريبية،سوفيتمكنالماشركنيمن:

	w فهم األدوات واألطر في اإلدارة االستراتيجية 
	w تحليل الموارد والكفاءات التنظيمية 
	w استكشاف أهمية التخطيط االستراتيجي والتنفيذ في المنظمات 
	w تقييم نقدي لدور اإلدارة االستراتيجية داخل المنظمات 
	w تطبيق النظريات والمفاهيم واألطر من اإلدارة االستراتيجية لتحليل وشرح 

االستراتيجية في المنظمات 
	w تحديد التوجه االستراتيجي امنظماتهم والخطة االستراتيجية وخطة التشغيل 

االستراتيجية 
	w ترجمة االستراتيجيات عالية المستوى إلى أهداف استراتيجية دقيقة وخريطة 

طريق استراتيجية للوصول إلى النتائج
	w ضمان توافق المبادرات والمشاريع االستراتيجية مع االستراتيجية وتصميمها 

لتحقيق النتائج الصحيحة 
	wالمرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات والقدرة على إدارة النزاعات

المنهجية:
التقديمية  العروض  مثل  التفاعلية  التقنيات  من  مزيجاً  التدريبية  الدورة  هذه  ي ستوفر 

ادارة  وأدوات  وأساليب  نماذج  من  لمجموعة  وجذابة  تشاركية  وجلسات  الموجزة، 

ودراسة  األدوار،  لعب  العملية،  التمارين  جدواها،  أثبتت  التي  االسترتيجية  االعمال 

الحاالت، والمحاكاة الظرفية، وبوازن البرنامج بين النظرية ودراسات الحالة العالمية 

هناك  وستكون  للمستشار  الدولية  بالخبرة  المدعومة  الصناعات،  مختلف  من  العملية 

فرص لتطبيق التعلم على ظروف المشارك الخاصة. 

الفئات المستهدفة:
الذين  وألولئك  والمشرفين،  الفرق  وقادة  األقسام   ورؤساء  والقادة  العامون   المدراء 

يريدون معرفة متعمقة وفهم نقدي للجوانب الرئيسية  لإلدارة االستراتيجية في سياق 

عالمي. والراغبون في تعزيز مهاراتهم وجداراتهم لتحقيق المزيد من النجاح في جميع 

مستويات المؤسسة.

المحتويات األساسية:
كسبالمصداقيةيفالعمل:

	wتأسيس مصداقيتك بحزم
	wالمصادر الستة لقوة أي قائد
	wبناء صورة مهنية إيجابية للقائد داخل المؤسسة
	wتغيير نمط التواصل حسب أعضاء الفريق والحالة
	wالتحفيز من خالل التواصل
	wانشاء بيئة االشراك في العمل

كسبقلوبوعقولاالخرين:
	wاعرف موظفينك
	wإدارة توقعات الموظفين
	wإنشاء رسالة مقنعة تثير العواطف الصحيحة
	wإعادة كتابة الرسالة من السلبية إلى اإليجابية
	wإعادة كتابة الرسالة من غير الموضوعية إلى الموضوعية
	wتعديل رسالتك لتلبية احتياجات ورغبات وأسلوب الجمهور
	wإيصال األخبار السيئة أو الرسائل الغير محبوبة
	wالقيادة والتواصل خالل األزمات
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تزويدفريقكبالطاقةلتحقيقأداءعايل:

	w مناهج جديدة للعمل الجماعي 

	w عناصر الفرق الفعالة 

	w اتخاذ القرار: اختيار أفضل استراتيجية تناسب ظروفك 

	w تحقيق التوافق مع رؤية الشركة ورسالتها 

	w تغيير نظام القياس الخاص بك لبناء االلتزام والحماس 

	w تحديد مجموعة "  متوازنة"   من مؤشرات األداء الرئيسية 

	w التقدير والمكافآت 

مهاراتالذكاءالعاطفييفادارةاالعمال:

	wمهارات الذكاء العاطفي الثمانية عشر

	wمناقشة أمثلة واقعية

	wالذكاء الكامن والذكاء التواصلي

	wالحاصل العاطفي مقابل حاصل الذكاء

	wإطار كفاءة الذكاء العاطفي

	w .علم الدماغ للعواطف التي تقود السلوك

	w  القيادة  واالدارة الذكية عاطفيا من خالل التحديات الصعبة والمليئة بالضغوط

	w  تنمية الوعي الذاتي والذكاء العاطفي

	w القدرة على التكيف العقلي للتعامل مع المشاكل

	w التحفيز الذاتي واإلدارة الفعالة لإلجهاد

حتليلوحلالماشكلالمعقدة:

	w الفرق بين المشاكل البسيطة والمعقدة 

	w فهم التعقيد 

	w حل المشاكل المعقدة مع التفكير المنظومي 

	w تقنيات التفكير اإلبداعي 

	w تحليل وإعداد وكسب الحجج 

التغلبعىلماشكلالتنفيذ-أدواتوتقنياتمفيدة:

	w إدارة العوامل البشرية في أداء األعمال 

	w اختبر قيادتك -   دراسة حالة عملية 

	w التغلب على التحيز وفهم علم النفس للحصول على النتائج 

	w الخطط الفردية والعروض التقديمية 

	w االلتزام بالعمل 

إعدادوتنظيماألفكاروالراسئل:

	wفهم الدور القيادي وعالقته بالتواصل

	wأهمية التواصل للقائد

	wتنظيم األفكار من خالل الخرائط الذهنية

	wالتقديم مقابل العروض

	wأهمية العروض للقائد

	wأساسيات فن الخطابة

	wالتعامل مع المهام والواجبات بشكل فعال

	wالتعامل مع مشكالت األداء

بناءتوافقاآلراءوااللزتاموالتعاون:

	wالقيادة األخالقية

	wالمعضالت األخالقية التي يواجهها القائد

	wتحديد التقنيات لبناء توافق اآلراء

	wوصف كيفية الحصول على االلتزام والتعاون من خالل مبادرات التغيير

	wتعزيز روح التعاون والتواصل بين اإلدارات الداخلية

التفويضوالتمكني:

	wالتفويض: التعريف واألهداف والقواعد

	wمستويات التفويض

	wما سبب عدم شيوع التفويض

	wإرشادات حول التفويض

	wأساليب اتخاذ القرار في دول الخليج

	wالتمكين: التعريف

	wالطرق العشرة لتمكين الموظفين

	wهل مؤسستك مستعدة للتمكين؟

التواصلالمؤسيس:

	wالتحكم في الشائعات

	wالتحكم وإدارة السياسة المكتبية

	wطرق الرد على أهم التصرفات السياسية

	wاألصناف األربعة لسلسلة الشائعات

	wادارة التغيير الثقافي

	wالشفافية في المؤسسة

	wاختيار الوسيلة الصحيحة إليصال الرسالة

	wالتواصل والقيادة اليصال الرؤية والرسالة



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

)) CSM ( المدير االستراتيجي المعتمد(
تطوير الكفاءة والجدارة في اإلدارة االستراتيجية والتفكير االستراتيجي والتخطيط االستراتيجي

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.


