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مقدمة :

يحث علم اإلدارة الحديث المؤسسات على مشاركة قيادات الصف الثاني والثالث في رسم خارطة المستقبل حتى تكون الدول ومؤسساتها في مصاف الدول المتقمة وتحقيق التنمية 

المستدامة وبناء مجتمع متماسك واقتصاد منفتح ومنافس عالميا، لذلك اتجه إلى الحرص على إكساب هذه القيادات الخبرات القيادية التي تمكنهم من االضطالع بمهامهم على الوجه 

األكمل وبما يتواكب مع استراتيجيات تعزيز األداء وبناء أجيال جديدة من القيادات، وذلك عن طريق صقل مهاراتهم القيادية وإمدادهم بكافة المقومات التي تؤهلهم التخاذ القرارات 

خاصة ونحن نعيش اليوم في عصر مواكبة التنافسية العالمية .

وسوف تتطرق محاور دورة  الكفاءة في اإلدارة والتنظيم والفكر القيادي الى اهم الموضوعات والتي  هي محل اهتمام المؤسسات والقيادات في المؤسسات العالمية ، في ظل تنامي 

المبادرات االستراتيجية والتنافسية العالمية واالقتصادية التي نشهدها حيث أصبح األمر يتطلب ضرورة وضع آليات استراتيجية تعمل من خالل رؤى واضحة لتطبيق ثقافة التغيير 

واإلبداع وتميز الفكر القيادي المؤسسي الحديث لدى قيادات قيادات الصف الثاني والثالث على ضوء متغيرات ومستجدات التنافسية والحوكمة العالمية الجديدة . كذلك لم تعد اآلليات 

الحالية المستخدمة فى اإلدارة االستراتيجية كافية بشكلها المعتاد لمواجهة حاالت االضطراب الموجودة فى بيئة االعمال التي نعيشها. وفى ضوء ما تقدم، فان يورماتيك  تطرح 

هذا البرنامج التدريبي وورش العمل الملحقة به بأحدث الممارسات والمنهجيات العالمية.

اهداف الدورة:

w .التعرف على المفاهيم اإلدارة الحديثة وأساليب تطبيقها في األعمال اإلدارية

w التعرف على كيفية تطبيق التفكير االستراتيجي في مجال إدارة األعمال

w .إعداد استراتيجيات على مستوى األقسام واإلدارات والمؤسسات

w .التعرف على طرق استخدام استراتيجيات المؤسسة لتحديد مؤشرات األداء الرئيسية

w .التعرف على آليات استخدام مؤشرات األداء الرئيسية لتحضير بطاقة األداء المتوازن للمؤسسة

w .التعرف على اآلليات التى تساعد قادة المؤسسات على تنمية مهارات التفكير االستراتيجي

w التدرب على اآلليات الحديثة التى تساعد القياديين على التفكير اإلبداعي

w تنمية مهارات إعداد خرائط المستقبل الستترشاد الطريق الذي يمكن من تحقيق األهداف

w .التعرف على األساليب الحديثة لتحويل الخطة االستراتيجية إلى خطة تشغيلية

w .التعرف على المفاهيم الحديثة المرتبطة بالتفكير والتخطيط االستراتيجي

w .التعرف على أدوات التفكير االستراتيجي االستشرافي ومعوقاتها وطرق التغلب عليها

w .التدرب على تصميم النظم المتكاملة للتخطيط اإلستراتيجي بالمؤسسة

w التعرف على طرق ترجمة األهداف إلى خطط عمل فعالة في تحقيق أهداف ورسالة المؤسسة

w .التميز في تجسيد القيم المؤسسية وإعطاء القدوة الحسنة من خالل اإلبداع الوظيفي

w .بناء روح العمل الجماعي وتعزيز األداء اإلنتاجي

w األساليب الحديثة في التفكير االستراتيجي، وإدارة االبتكار، والقيادة

w .الموازنة بين األهداف االستراتيجية طويلة المدى واألولويات قصيرة المدى

w التركيز على االحتياجات الموجهة نحو األهداف االستراتيجية



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: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

التــاريــخ :........................)الكفاءة في اإلدارة والتنظيم والفكر القيادي ®( 

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.


