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مقدمة:

تحتاج المنظمة المعاصرة إلى المعلومات كي تتمكن من ربط أجزائها المختلفة لتحقيق أهدافها وحتى تتمكن من التكيف مع البيئة المحيطة بنجاح . وتكون المعلومات ذات قيمة 

للمنظمة كلما كانت فائدتها أكبر في اتخاذ القرارات والعمليات.وهناك خمس صفات أساسية للمعلومات حتى تكون ذات قيمة:

	wمالئمة المعلومات للتكنولوجيا المستخدمة في المنظمة

	wدقة هذه المعلومات

	wكمية المعلومات

	wتوقيت المعلومات

	wسهولة الحصول على المعلومات

وتعد عملية اتخاذ القرار من العمليات اإلدارية المهمة ولكن يجب التأكيد هنا أن ليس كل عملية تتطلب اتخاذ قرار، ولكن كل عملية تتطلب نوًعا وكًما من المعلومات مختلًفا عن 

غيرها من العمليات و ترتبط عملية حل المشكلة مع عملية اتخاذ القرار ارتباًطا وثيًقا حيث إن حل المشكالت يتطلب اتخاذ قرارات حول االفتراضات المطروحة، والمعوقات 

المحتملة، وحدود المشكلة، ويرى العديد من كتاب علم اإلدارة أن كلتا العمليتين ترتكزان على سلسلة من األنشطة تتكون من تحديد المشكلة وتحليلها، تحديد الحلول واختيار البدائل 

ومن ثم االتجاه الذي سيسير فيه حل المشكلة.

كل حلقة من السلسلة المذكورة أعاله تتطلب معلومات من نوع معين ومن مصدر معين حتى تصبح عملية اتخاذ القرار ذات مردود إيجابي. وتعد المعلومات هي المادة األساسية 

التخاذ القرار ويرى العديد من الباحثين أن الذكاء اإلستراتيجى عملية أوأداة لجمع المعلومات التى تمد صناع القرارات بالمعرفة التى تدعمهم في صناعتهم لتلك القرارات وتمكنهم 

من اإلصغاء إلى البيئة التى تعمل فيها المنظمة، ثم تحليل هذه المعلومات لتفعيل قدراتهم فى التنبؤ والتخطيط المستقبلى والتكيف مع التغيرات فى البيئة الداخلية والخارجية للعمل 

فى المنظمات المعاصرة الخالصة أن العالم يعيش اآلن عصراً سمي في مرحلة "بعصـر المعلومـات" ثم أطلق عليه عصر ما بعد الصناعة, و أخيراً يطلق عليه البعض عصر 

المعرفة، وفى جميع األحوال و بغض النظر عن التسمية فإن سمات و مالمح هذا العصر وآلياته و معاييره تختلف جذرياً عن كل ما سبقه, و تفرض بالتالي على كل من يعاصره 

ضرورة األخذ بالمفاهيم و اآلليات الجديدة و المتجددة وقد كان أخطر آثار العصر الجديد بروز التنافسية كحقيقة أساسية تحدد نجاح أوفشل المنظمات المعاصرة بدرجة غير مسبوقة 

ومن هنا أصبحت المنظمة فى موقف يحتم عليها العمل الجاد و المستمر الكتساب الميزات التنافسية إلمكان تحسين موقعها في األسواق أو حتى مجرد المحافظة عليه في مواجهة 

ضغوط المنافسين الحاليين و المحتملين.

أهداف البرنامج:

	wاإللمام بمفاهيم الذكاء اإلستراتيجى ودوره فى إدارة المعلومات وصنع القرارات بالمنظمات المعاصرة

	wالتعرف على عناصر التميز فى إدارة المعلومات بالمنظمات المعاصرة

	wالتعرف على مراحل اتخاذ القرارات في ظل متغيرات البيئة المعاصرة بالمنظمات المعاصرة

	wالتعرف على نظم دعم القرار فى المنظمات المعاصرة

	wالتعرف على أهمية المعلومات و دورها في دعم إتخاذ القرارات بالمنظمات المعاصرة
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الوحدة األولى :

مدخل ومفاهيم حول الذكاء اإلسرتاتيجى

	w.مفهوم الذكاء وأنواعه
	w.مفهوم الذكاء اإلستراتيجى
	w. مداخل تفسير الذكاء اإلستراتيجى
	w.مبادىء الذكاء اإلستراتيجى
	w.أهمية الذكاء اإلستراتيجى
	w.مجاالت اإلستثمار فى الذكاء اإلستراتيجى
	wحاالت وتطبيقات عملية

الوحدة الثانية :

بالمنظمات   – التطوير  وكيفية  واخلصائص  األدوار   – اإلسرتاتيجى  الذكاء 
المعارصة

	wأدوار الذكاء اإلستراتيجى
	wخصائص القادة األذكياء إستراتيجيا
	wتطوير الذكاء اإلستراتيجى
	wحاالت وتطبيقات عملية

الوحدة الثالثة :

التمزي ىف إدارة المعلومات بالمنظمات المعارصة

	wمفهوم نظم إدارة المعلومات
	wمصادر المعلومات وقيمتها
	wأهداف نظم المعلومات
	wنظم المعلومات والمستويات اإلدارية
	w:أنواع نظم المعلومات اإلدارية المبنية على الحاسب اآللى

	wOAS نظم تجهيز المكاتب آليا أونظم أتمتة المكاتب
	wDSS نظم دعم القرارات
	wEIS نظم معلومات اإلدارة العليا
	wES النظم الخبيرة
	wحاالت وتطبيقات عملية

الوحدة الرابعة :

الذكاء اإلسرتاتيجى ىف إدارة المعلومات بالمنظمات المعارصة

	w:عناصر الذكاء اإلستراتيجى ودورها فى إدارة المعلومات

	wاإلستشراف

	wتفكير النظم

	w الرؤية المستقبلية

	w) الدافعية ) القدرة على تحفيز العاملين

	wالشراكة

	wنماذج قياس الذكاء اإلستراتيجى ودورها فى إدارة المعلومات

	wحاالت وتطبيقات عملية

الوحدة الخامسة :

صنع وإختاذ القرارات وعالقته بالذكاء اإلسرتاتيجى ىف المنظمات المعارصة

	wمعايير جودة القرار فى ظل بيئة تنافسية

	w: مراحل صنع القرارات ودور نظم المعلومات فيها

	wمرحلة اإلستخبارات

	w ) مرحلة التصميم ) تخطيط الحلول البديلة

	wمرحلة اإلختيار

	wمرحلة التنفيذ

	wأساليب إتخاذ القرارات

	w) آليات دعم القرارات ) أنواعه – مكوناته – خصائصه – مراحل تصميمه

	wالذكاء اإلستراتيجى وإتخاذ القرارات

	wحاالت وتطبيقات عملية



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 

	w00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

	wيوروماتيك 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 :........................)جودة المعلومات والذكاء اإلستراتيجي في بناء المنظمات المعاصرة ®( 

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.


