
 

 
 
 

 نـير أداء القياديـتطوي
 واألداء العاليتحقيق التميز و وضع االستراتيجية  يف

 ، المغرب مراكشسون بلو راديفندق  1212إبريل  21 – 21

 
 

 :للبرنامج الهـدف العـام
يقوم هذا النشاط على التفاعل والمشاركة وتبادل الخبرات العملية بين المشاركين والمدرب من خالل ورش العمل 

اإلدارية  اإلستراتيجيةأداء القياديين في رسم ووضع  طويرتأسس  والمناقشات حول تدريبية ودراسات الحاالتال
في تحقيق األداء المتميز وتصحيح المسار والنجاح االستراتيجي ، وذلك من هم الرئيسي دور ، و  هملمؤسسات

 ألهداف الرئيسية التالية:خالل تحقيق ا
 .اإلستراتيجية اإلداريةبناء * 
 ة.مراحل تكوين اإلستراتيجي* 

 .العاطفي ودوره في قيادة االبتكار* الذكاء 
دارة التغيير في المنظمات* ق  .يادة وا 

 .* تشجيع وخلق المناخ اإلبداعي
 

 أهمية النشاط للمشاركين:
 .اكتساب القدرة والمهارة العملية في وضع اإلستراتيجيةالتدرب و  -
 .دراسة المكونات األساسية للتخطيط اإلستراتيجي -
 ومعالجتها. تلك المسببات أسباب فشل اإلستراتيجيات وكيفية تالفيالتعرف على  -
 توى العالقات بالعمل.متطلبات الذكاء العاطفي لالرتقاء بمسالتعرف على  -
 الدور الرئيسي للقادة في قيادة وتنفيذ التغيير في المنظمات.التعرف على  -
 .منظماتات اإلبداع واالبتكار في الأفضل ممارسالتعرف على  -
 



 
 
 
 
 

 منهجية التدريب:
يقوم هذا النشاط على التفاعل والمشاركة وتبادل الخبرات العملية بين المشاركين والمدرب من خالل ورش العمل 

اإلدارية  اإلستراتيجيةأداء القياديين في رسم ووضع  طويرتأسس  والمناقشات حول تدريبية ودراسات الحاالتال
 .ستراتيجيفي تحقيق األداء المتميز وتصحيح المسار والنجاح االهم الرئيسي دور ، و  هملمؤسسات

 

 الشريحة المستهدفة:
 رؤساء وأعضاء مجالس اإلدارات. -
 ونوابهم ومساعديهم. مدراء العموم -
 ين. المدراء التنفيذي -
 مدراء التخطيط االستراتيجي والتشغيلي. -
 مدراء المشاريع والدراسات والبحوث. -
 مدراء نظم المعلومات.  -
 مدراء الموارد البشرية والتدريب. -
 المناصب. هذه لشغل والمرشحين اإلداريةية القياد الوظائف -
 

 المحاور العلمية للنشاط:
 

 :  ةاإلستراتيجية اإلداريرسـم * 
 .أهميتها للمنظمةو وشروطها  صياغة الرؤية -
 .ومراحلهاومعاييرها  صياغة الرسالة -
 .مفهوم اإلستراتيجية اإلدارية وخصائصها -
 .مستويات اإلستراتيجية اإلدارية -
 

 ة:مراحل تكوين اإلستراتيجي* 
 .ألهداف اإلستراتيجيةاتحديد  -
 .نظمةتحديد الميزة التنافسية للم -
 .أنماط تكوين اإلستراتيجية -
 .وضع وتطوير عدة بدائل إستراتيجية -
 وتنفيذها. ختيار الخطة اإلستراتيجية األفضلا -



 
 
 
 
 

 * الذكاء العاطفي ودوره في قيادة االبتكار:
 لقياديين.الذكاء العاطفي وأهميته ل -
 متطلبات الذكاء العاطفي لالرتقاء بمستوى العالقات بالعمل. -
 مرتكزات الذكاء العاطفي والقدرة على التواصل مع اآلخرين.  -
 دور القيادة في مساعدة األفراد لزيادة مستوى ذكائهم العاطفي. -
 

دارة التغيير في المنظمات:  * قيادة وا 
 ته في المنظمات؟فهم لماذا التغيير؟ وما هي أهمي -
 الدور الرئيسي للقادة في قيادة وتنفيذ التغيير في المنظمات. -
 التعرف على قوى التغيير وكيفية التغلب على مقاومة التغيير. -
 تطبيق أفضل الممارسات القيادية في إدارة التغيير. -
 

 * تشجيع وخلق المناخ اإلبداعي:
 قيادة مبتكرة ألداء عالي ومتميز.  -
 حسين المستمر لالبتكار.الت -
 دور القائد في خلق المناخ اإلبداعي. -
 أفضل ممارسات اإلبداع واالبتكار في المؤسسات. -

 

 بيانات النشاط:
 .1212إبريل  21 – 21 * تاريخ االنعقاد:
 .، المغرب مراكشسون بلو اديفندق ر * مكان االنعقاد: 
 دوالر أمريكي( للشخص الواحد. 1572) * التكلفة المالية:

 ة ، الشهادة المهنية ، الكوفي بريك ، وجبة الغداء(.)شاملة: رسوم النشاط ، المادة العلمي  
 

أو مراسلتنا على  (. 965 +-79997779يرجى االتصال على الهاتف المباشر ) * لمزيد من االستفسار:
 focus.net-www.humanعبر موقعنا االلكتروني:  أو،   us.netfoc-info@humanااليميل: 

 

mailto:info@human-focus.net
http://www.human-focus.net/

