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مقدمة:
إن قيادة فريق أو مجلس أو شركة لتحقيق النجاح ينطوي على اتخاذ قرارات حاسمة ، 
وإعطاء نصائح سليمة ، وتقييم قرارات اآلخرين. ومع ذلك ، في بيئات األعمال سريعة 
التغير ، يجب على المديرين في كثير من األحيان اتخاذ قرارات في ظل قيود زمنية 
شديدة ومع عدم كفاية المعلومات. في هذه المواقف ، إذا كانوا يعتمدون فقط على تقنيات 
حل المشكالت المعتادة والحدس ، يمكن أن يقعوا فريسة للتحيزات الالواعية التي تعيق 

قدرتهم على اتخاذ أفضل القرارات.

والقادة  المديرين   إلى  استثنائية   القرار اإلستراتيجي وبناء فرق  برنامج صنع  يهدف 
ومن في حكمهم الذين يتخذون قرارات مهمة في مؤسساتهم وهم مسؤولون عن إنشاء 
عمليات صنع القرار. على مدار خمسة أيام  ، يقدم البرنامج األدوات واألطر لمساعدتك 

على تحسين عملية اتخاذ القرار وتوجيه قرارات فريقك بشكل أفضل.

من خالل الجلسات التفاعلية ومناقشات الحالة والمحاكاة والتمارين الجماعية ، ستطور 
فهًما عملًيا لما يدفع سلوكك وسلوك األشخاص من حولك. بينما تقوم بتحليل العمليات 
النفسية وراء اتخاذ القرار في مواجهة عدم اليقين ، ستعزز قدرتك على التعرف على 
التحيزات المنهجية والتغلب عليها في سياق بيئة عملك. ستحصل أيًضا على مجموعة 
عمليات  ودعم  االفتراضات  تحدي  التي ستساعدك على  االستخدام  القواعد سهلة  من 

صنع القرار األكثر ذكاًء وبناء فرق استثنائية.

أهداف البرنامج:
طور مهارات التفكير النقدي وشحذ حدسك في مواجهة المخاطر وعدم اليقين�	
تعلم طرق اكتشاف وإدارة وتخفيف وتجنب مصائد القرار�	
البشري �	 السلوك  في  للتأثير  خفيفة  - طريقة  "الموجات"  قوة  من  االستفادة  تعلم 

وتحسين عملية صنع القرار
عزز قدرتك على بناء فرق عالية األداء من خالل فهم الظروف التي تمكن الفرق �	

من اتخاذ قرارات أفضل من األفراد
كن قائًدا استراتيجًيا وصانع قرار أكثر إستراتيجية من خالل فهم التأثير طويل �	

المدى لقراراتك على مؤسستك

المحتويات األساسية:

الوحدة األولى :
متطلبات صناعة القرارات االسرتاتيجية للمدراء والقادة ىف المنظمات

العمليــة اإلداريــة وموقــع وظيفــة التخطيـط فيهــا ومقوماتـه�	
مبادئ العملية االدارية كأساس لصياغة القرارات واالهداف االستراتيجية�	
دوران التخطيط االداري وعالقته بصناعة القرارات االستراتيجية�	
دور نظــم المعلومــات في ترشيــد عمليــة التخطيـط�	
أسس وأساليب التخطيـط االستراتيجي وقياس االحتياجات المرحلية�	
أساليب إحداث التطوير الوظيفي بالطرق واالتجاهات الحديثة من خالل صناعة القرارات�	
التخطيـط االستراتيجــي ) صناعة وتشكيل وتكييف القرارات االستراتيجية  (�	
هرميــة األهداف ومختبر صيــاغة المســار اإلستراتيجــي وتحليل الفرص والتهديدات ومجاالت القوة والضعــف في وخصوصية صناعة القرارات االستراتيجية في �	

المنظمات
حاالت وتطبيقات عملية�	

الوحدة الثانية :
حتليـل المـدخـالت والمخـرجـات من صناعة القرارات االسرتاتيجية

وصــف جدول األعمال وربط مبدأ التكلفة في صناعة القرارات االدارية�	
آلية التقييم االدارية والمالية واالستراتيجية من خالل دراسة القرارات االستراتيجية�	
أهــداف تحلـيل المــدخــالت والمخــرجات من صناعة القرارات االستراتيجية�	
كيفية تقييم القرارات  االستراتيجية باستراتيجية ميزان النتائج�	
اساليب المعالجة والتغيير في القرارات االستراتيجية�	
القيمـــة الحـاليــة )المعالجات، الدعم المطلوب، اإلمكانيات المتوفرة (�	
مجــاالت تطبيـق تحليـل المنــافــع والتكاليف والبرمـجــة الخطيــة .�	
تضخيــم الربــح وتخفيـض التكــالـيف )قياس المخرجات من االستراتيجيات العامة (.�	
تحليــل حســاسيــة المتغيــرات ) اثر المتغيرات على واقع العمليات اإلدارية (.�	
حاالت وتطبيقات عملية�	
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الوحدة الثالثة :

اسرتاتيجية التنبؤ والتحليل وأثرة المبارش يف صناعة القرارات 

االسرتاتيجية

الظواهر الرقميــة المسجلة على مدى فترات زمنيــة متعــاقبة وكيفيــة قيــاس �	

االتجاه العــام والتغيــرات الموسميــة والتنبــؤ بالظـــاهـرة مستقباًل .

قدرة القياديين في قراءة واقع المنظمة�	

تحديد وضع المنظمة مستقبليا ومدى احتياجاتها الفعلية�	

تحليل الوقائع والبيانات واثرها في صناعة القرارات االستراتيجية�	

تاريخ المنظمة من حيث التطور ومراحله واهم المعوقات كمرحلة لصناعة �	

القرارات االستراتيجية

نماذج إتخاذ القرارات اإلستراتيجية )صناعة القرارات اإلستراتيجية(:�	

صناعة القرارت االستراتيجية الموقفية�	

صناعة القرارات االستراتيجية الفوريـة�	

صناعة القرارات االستراتيجية التخصصية�	

صناعة القرارات االستراتيجية االسـتباقية�	

صناعة القرارات االستراتيجية الضرورية�	

صناعة القرارات االستراتيجية المرحلية�	

صناعة القرارات االستراتيجية التكتيكية�	

صناعة القرارات االستراتيجية التحليلية�	

صناعة القرارات االستراتيجية العالجية�	

حاالت وتطبيقات عملية�	

الوحدة الرابعة :

األســاليب احلـديثـــة لمتــابعـة وتقيــيم وصناعة القرارات االسرتاتيجية

آلية التخطيط المتكامل تمهيدا لصناعة القرارات االستراتيجية�	

عالقة القرارات االستراتيجية بالمتغيرات العالمية واالحداث الدولية�	

الفرق الكبير بين صناعة القرارات االستراتيجية وصياغة القرارات االستراتيجية�	

صناعة القرارات االستراتيجية وادارة االزمات�	

صفات وانواع صانع القرارات االستراتيجية�	

المعوقات التي تقف في طريق صناعة القرارات االستراتيجية�	

نظم المعلومات وصناعة القرارات االستراتيجية�	

نظم االتصاالت وصناعة القرارات االستراتيجية�	

حاالت وتطبيقات عملية�	

الوحدة الخامسة :

بناء فرق عمل إستثنائية للمدراء والقادة

مؤشرات الحاجة إلى بناء فرق العمل�	

فوائد إدارة وبناء فرق العمل�	

خصائص فرق العمل الفعالة�	

مراحل تطوير فريق العمل�	

فوائد التفويض�	

لماذا يفشل التفويض�	

كيف توزع الوظائف واألدوار على أعضاء الفريق�	

كيف يتم تقييم أعضاء الفريق�	

كيف تشجع أعضاء الفريق�	

مهارة التعامل مع التغيير�	

مهارة التعامل مع الصراعات والنزاعات�	

مهارة اإلتصال ألعضاء الفريق�	

مهارة إدارة الوقت�	

مهارة التفكير اإلبتكاري واإلبداعي�	

مصادر قوة المدير والقائد فى التأثير على أعضاء فريق العمل�	

مصفوفة أنواع المديرين ودورها فى تطوير المؤسسات لتحقيق التميز المستمر �	

فى األداء لفريق العمل

خصائص الفرق عالية األداء�	

مصفوفة أنوع التابعين ومصادر القوى التى يمكن للقائد إتباعها فى التأثير عليها�	

مفهوم الذكاء الوجدانى وأهميته لقائد فريق العمل�	

خصائص وأبعاد الذكاء الوجدانى لقائد فريق العمل�	

حاالت وتطبيقات عملية�	
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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 :........................)صنع القرار اإلستراتيجي وبناء فرق استثنائية للمدراء والقادة ®( 

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.


