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المقدمة:
إن القائد اإلداري الذي يستطيع مواكبة متطلبات عصره اليوم. يعتبر هو القائد اإلداري 
العالمي القادر على تحويل منظمته لتصبح على مستوى عالمي. وهو القائد األقرب إلى 

تحقيق أهداف منظمته أكثر من القائد التقليدي الذي يتصف بالثبات والجمود.

ويتفق  التوقعات،  يفوق  بمستوى  إنجازات غير عادية،  تحقيق  يريد  الذي  للقائد  والبد 
مع متطلبات القرن الحادي والعشرين، أن يتبنى األفكار الحديثة، وأن يصقل مواهبه 
عليه  وتسهل  الحديثة،  التقنيات  مع  للتعامل  تؤهله  التي  الجديدة  المهارات  باكتساب 
استيعاب المتغيرات المستقبلية، وتساعده على تحويل منظمته إلى مصاف المنظمات 

العالمية.

من بين ابرز المهارات المعاصرة هي مهارة اإلدارة في الظروف المعقدة والتي تختلف 
كليا عن إدارة األزمات، حيث إدارة األزمات تأتي في ظل ظروف مؤسسية مستقرة 
بينما  بسهولة،  األزمات  تجاوز  في  االستقرار  هذا  من  اإلدارة  وتستفيد  كثيرة  أحيانا 
سيد  هو  السريعة  التغيرات  زمن  في  االضطراب  حين  المعقدة  الظروف  في  اإلدارة 
الموقف في داخل المنظمات وخارجها، ساعتها يتطلب األمر استراتيجيات وتكتيكات 
معاصرة من يمتلكها من المدراء يمتلك القدرة على اإلدارة في الظروف المعقدة، ألن 
التنافسية  القدرة  ضعف  تقدير  وأقل  للمنظمات،  الحتمي  الموت  يعني  امتالكها  عدم 

والبقاء في مصافي المنظمات العادية.

في  والنادرة  الالزمة  المهارات  لتلك  ورومانتيك،  ترجمة  فيل  من  البرنامج  هذا  جاء 
الوقت ذاته، بما يمكن اإلدارات من امتالك األدوات والمهارات الالزمة لعبور محطات 

متوقعة تتمثل باسوا السيناريوهات التي قد تمر بالمنظمات.

الفئات المستهدفة:

مدراء العموم والمشرفون والمدراء والمشرفون المحتملون ، وظائف القيادات اإلدارية 
والفنية.

الهدف العام للبرنامج:

يهدف هذا البرنامج بشكل عام الى تمكين المشاركين من تعلم واكتساب مهارات اإلدارة 
في الظروف المعقدة وتضييق فجوة األداء اإلداري والقيادي والمؤسسي لديهم وصوال 

إلى اإلبداع في عبور أسوا السيناريوهات التي قد تمر بالمنظمات داخليا وخارجيا.

الهدف الخاص للبرنامج:

سيكون كل مشارك في نهاية الدورة قادرًا على:

w  التغيرات و  والقيادة،  اإلدارة  في  اساسية  مفاهيم  من  المشاركين  وانعاش  تمكين 
الحديثة المتسارعة وتحديد موقع مؤسستهم من هذه التغيرات.

w  Complexity. تعريف المشاركين بالمفاهيم المتعلقة باإلدارة في الظروف المعقدة
Management

w  المعقدة الظروف  ظل  في  واالبداع  التفكير  مهارات  من  المشاركين  تمكين 
Complexity Thinking.

w .تمكين المشاركين من تطبيقات مهارات واستراتيجيات اإلدارة في الظروف المعقدة

المحور األول:
مفاهيم اساسية في اإلدارة والقيادة

w .مقدمات حول اإلدارة والقيادة
w .صفات المدير والقائد المعاصر المبدع
w .ابعاد اإلدارة المعاصرة
w .التغيرات المعاصرة ودور القيادات في مواجهتها
w في تحديد فجوة األداء اإلداري والقيادي GAC نموذج

المحور الثاني:
Complexity Management مفاهيم ونظريات الظروف المعقدة

w  مفهوم الظروف المعقدة
w CM . مفهوم اإلدارة في الظروف المعقدة
w الفرق بين إدارة األزمات و اإلدارة باألزمات واإلدارة في الظروف المعقدة

المحور الثالث:
اإلدارة المتميزة في ظل الظروف المعقدة

w فوائد امتالك مهارات اإلدارة في الظروف المعقدة على مستقبل المنظمات
w .مصفوفة فحص القدرات المؤسسية في مواجهة الظروف المعقدة
w مفهوم اإلدارة الذاتية للمنظمة في التعامل مع الظروف المعقدة
w المواصفات الالزمة للمدراء في مواجهة الظروف المعقدة

المحور الرابع:

Complexity Thinking مهارات التفكير في ظل الظروف المعقدة

w Complexity Thinking مفهوم التفكير واالبداع في الظروف المعقدة
w .منهجية التفكير في الظروف المعقدة
w  Dunham and Pierce's نموذج العمليات القيادية في الظروف المعقدة من خالل

Leadership Process Model
w نظرية المستقبليات والتنبؤ بالسيناريوهات
w Herman اختبار بوصلة التفكير القيادي

المحور الخامس:

تطبيقات مهارات واستراتيجيات الظروف المعقدة

w استراتيجيات اإلدارة في الظروف المعقدة
w Empowerment Matrix مهارة تمكين العاملين في الظروف المعقدة
w ادارة المشاريع في الظروف المعقدة
w مهارة التحليل البيئي الداخلي والخارجي
w نماذج اإلدارة في الظروف المعقدة
w تطبيقات نظرية القرار الرشيق في الظروف المعقدة



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 

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

w 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: :...................................................................
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طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

 )® Complexity Management التــاريــخ :........................)اإلدارة في الظروف المعقدة

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


