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مقدمة:
أصبحت اإلدارة والتخطيط من أهم السمات األساسية في نجاح اي مؤسسة أو مشروع أو أعمال، فاإلدارة االستراتيجية تساعد على تطور السلوك ومهارات طرق التفكير،  §

الملقاة على عاتق أي  وتساعد على بناء قاعدة أساسية لقياس األداء، والتواصل مع األحداث السريعة، وتزود بقاعدة جيدة للوظائف اإلدارية، وتحديد المهام والمسؤوليات 
موظف، وفي النهاية تساعد على توصيل الرسالة واألهداف والغايات واالستراتيجيات والخطط التشغيلية للمنظمة .

§ 
أما التخطيط االستراتيجي والتي تشمل جميع النشاطات المحددة لتنفيذ األهداف وكيفية تسخير الموارد والمصادر المهمة الضرورية في تنفيذ هذه األهداف وانجازها.وتكمن  §

أيضا في مدى وضوح وخصوصية األهداف، والتحديث في الخطة االستراتيجية، والفترة الزمنية الالزمة لتنفيذها .
§ 
ونظرا ألهمية اإلدارة والتخطيط في جميع المؤسسات وجميع المجاالت العلمية والعملية، ولذلك فإن يوروماتيك تقدم هذا البرنامج التدريبي حول اإلدارة والتخطيط وذلك إلتاحة  §

الفرصة أمام المشاركين للتعرف  مناقشة أهم وابرز الوسائل الحديثة في تطوير أساليب اإلدارة والتخطيط لتحقيق أهداف المؤسسات . عالوة على ذلك، ستتناول هذه الدورة 
عملية صياغة االستراتيجية وسيتعلم المشاركون فيها كيفية وضع وتطبيق االستراتيجية في المؤسسات. كما سيتم عرض العوامل الرئيسية لصياغة استراتيجية فعالة، وعرض 

التحديات والمخاطر الشائعة عند تنفيذها.

اهداف البرنامج:
تمكين المشاركين من المعارف والمهارات المتعلقة بعلوم اإلدارة الحديثة وتفهم السلوك اإلنساني §
إبراز أثر الجهود العلميَّة الحديثة في علوم اإلدارة والتخطيط §
تعريف المشاركين باإلستراتيجيات والنظريات اإلدارية الحديثة §
استشراف معالم التَّحديات التي تمرُّ بها دراسات اإلدارة والتخطيط §
اإلفادة من التَّجارب والخبرات في دراسات اإلدارة والتخطيط §
اإلفادة من التَّقنيات الحديثة في دراسات اإلدارة والتخطيط §
عرض التَّجارب النَّاجحة في دراسات اإلدارة والتخطيط §

الفئات المستهدفة:
تم تصميم هذه الدورة التفاعلية والشاملة للمدراء والمدراء التنفيذيين وكبار المدراء واإلداريين ومدراء اإلدارة الوسطى والمشرفين ومن في حكمهم. فهؤالء هم في الواقع من  §

يرغب بتحقيق إمكاناتهم الكاملة كقادة ومهنيين من أجل دعم المؤسسة بأعلى كفاءة وفعالية ممكنة.

أهم فوائد حضور الدورة:
كيفية تحقيق الكفاءة والتميزفي اإلدارة والتخطيط §
فهم معنى اإلستراتيجية ودورها في إنشاء القيمة §
تعّلم المفاهيم المختلفة للتفكير اإلستراتيجي §
إكتشاف الفرق بين اإلستراتيجيات الجيدة واإلستراتيجيات السيئة §
تحديد طريق التخطيط  اإلبداعي والتعرف على النماذج المختلفة له، وفوائده بالنسبة للمؤسسات. §
معرفة التوقيت المناسب للقيام بالتخطيط اإلستراتيجي §
تعلم مجموعة من األدوات العملية للتحليل اإلستراتيجي ) التحليل الرباعي SWOT ، والقوى الخمس لبورتر( §
تعلم كيفية التطبيق الناجح لإلستراتيجية §

محاور البرنامج:
سيتناول برنامج اإلدارة والتخطيط المحاور التالية :

التخطيط االستراتيجي وفق افضل الممارسات الحديثة §
التخطيط االستراتيجي المؤسسي §
دور اإلدارة في التنمية االقتصادية والبشرية §
اإلدارة العامة §
التسويق §
التطوير اإلداري §
إدارة الموارد البشرية وطرق استقطابها وتأهيلها وتنميتها §
التدريب والتأهيل §
التنظيم اإلداري §
الخطط التشغيلية §
إدارة األزمات §
إدارة األعمال §
التكامل االستراتيجي بين سياسات المؤسسات وأهدافها §
إدارة الجودة الشاملة §
اإلحصاء والمعلومات §



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

التــاريــخ :........................)االتجاهات الحديثة في االدارة والتخطيط ®( 

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.


