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مقدمة:

النجاح،  أو  البقاء  أجل  من  الصراع  محدودة،  غير  صراع  ساحة  إال  هي  ما  الحياة 

والشخصي،  النفسي  والمعنوي،  المادي  بوجوده  اإلنسان  طرفاه  أحد  الصراع  إن 

الهزات  الطبيعية،  الكوارث  األوبئة،  الطبيعة،  مثل  التحديات  من  العديد  مواجهة  في 

االقتصادية، الحروب العسكرية ...... إلخ، كل هذا جعل الفرد في مواجهة العديد من 

األعمال  مجال  في  أو  والنفسي  الشخصي  المستوى  على  سواء  والتحديات  األزمات 

المؤسسي. لذلك فإن برنامج "مواجهة األزمة: من الرشاقة اإلستراتيجية إلى المرونة 

في القيادة" يستعرض وبشكل علمي دقيق قدرة الفرد أو القائد المؤسسي في مواجهة 

األزمات المتعددة والمتكررة بإسلوب علمي مستعرضا الفكر والتحليل اإلستراتيجي، 

من خالل القيادة المرنة والتي تتمتع بقدر عال من التكيف وإستيعاب الصدمات والتعامل 

مع األزمات.

األهداف:

تعزيز المعارف والمهارات ألساليب اإلدارة المعاصرة في ظل بيئات عمل �	

تنافسية.

التعرف على أهمية إجراءات التحليل في عمليات القياس والتقييم وإتخاذ القرارات �	

في وقت االزمات.

التعرف على أفضل أساليب تحليل البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة لتطبيق �	

آليات التخطيط اإلستراتيجي الفعال.

اإللمام بأحدث أساليب التحليل االستراتيجي�	

التعرف على المفاهيم الحديثة إلستراتيجيات اإلبداع في القيادة وقرارات صنع �	

المستقبل في ظل التحديات واألزمات

المحتويات األساسية:

الوحدة األولى:
األزمات )مفهوم – مراحل – إدارة(

مفهوم األزمة�	
مراحل تطور األزمة�	
آليات مواجهة األزمة�	
إدارة األزمات�	

الوحدة الثانية:
إسرتاتيجيات التمزي اإلداري يف مواجهة المستجدات العالمية

دور القيادة في بناء ثقافة التميز لدى المرؤوسين�	
التعرف على الطاقات الفكرية وصقلها لعمل المستقبل�	
المهارات المتقدمة والقدرة على فهم وتحليل المتغيرات�	
خطوات تفعيل التكامل اإلداري بين مكونات العمليات اإلدارية وفقا لمنهجية �	

التميز

الوحدة الثالثة:
االفرتاضات الىت يقوم علهيا الفكر اإلسرتاتيجي

أثر الواقع الجديد والتحديات اإلستراتيجية على اإلدارة�	
المناخ اإلستراتيجي الجديد وعدم فاعلية التخطيط اإلستراتيجي�	
اآلليات الحديثة لوضع وصياغة سيناريوهات المستقبل�	
	�The Visionary Leader سمات القائد اإلستراتيجي صاحب الرؤية

الوحدة الرابعة:
التفكري احليوي اإلسرتاتيجي المدخل األمثل لمواجهة التحديات

الخيارات االستراتيجية وحالة االضطراب ودور التفكير الحيوي�	
ركائز التفكير الحيوي اإلستراتيجي�	
التفكير الحيوي وتصميم شبكة األهداف�	
 مراحل التفكير الحيوي اإلبداعي المتقدم في ظل الغموض والتحديات�	

الوحدة الخامسة:
القيادة المرنة يف مواجهة األزمات

مفهوم القيادة المرنة�	
خطوات القيادة المرنة ما قبل األزمة�	
القيادة المرنة في مواجهة األزمة�	
النتائج اإليجابية لحسن تعامل القيادة في مواجهة األزمة�	



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 :........................)مواجهة األزمة: من الرشاقة اإلستراتيجية إلى المرونة في القيادة ®( 

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.


