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قيادة وإدارة وتخطيط األعمال
وبناء االستراتيجيات - 10 أيام ®

أفضل المماراست يف بيئة االعمال:

	½International Business Dimensions أبعاد بيئة األعمال الدولية
	½Forms of International Business أنماط األعمال الدولية
التحديات األدارية و القيادية في األعمال الدولية½	
الممارسات العالمية اإلدارية و القيادية في ظل ثقافات الدول المختلفة½	
هل يمكن الفصل ما بين مفهوم العولمة االقتصادية ومفهوم العولمة اإلدارية؟½	

المهنجيات احلديثة يف الذكاء اإلداري و القيادي الفعال:

المفهوم العلمي لمصطلح "الذكاء اإلداري"½	
مكونات الذكاء اإلداري من خالل الرؤية العالمية الحديثة½	
الذكاء اإلداري و القيادة الفعالة½	
الذكاء اإلداري و تميز الفكر و العمل المؤسسي½	
السمات الالزمة وفق منظومة الذكاء اإلداري½	

التوجيه و اإلراشد يف اإلدارة و القيادة:

مقدمة في التوجيه واإلرشاد½	
المناهج واستراتيجيات اإلدارة والقيادة في التوجيه واإلرشاد½	
األسس العامة للتوجيه واإلرشاد في اإلدارة و القيادة½	
النظريات الحديثة في التوجيه واإلرشاد وفقا لنظريات اإلدارة و القيادة½	
الطرق واألساليب الحديثة لعمليات التوجيه واإلرشاد½	

اسرتاتيجيات التمزي يف اإلدارة و القيادة العالمية:

مقومات القيادة اإلدارية الحديثة½	
	½Creative planning لتخطيط اإلبداعي و األداء المتميز
المنظومة المتكاملة للقيادة اإلدارية الحديثة½	
النظريات الحديثة في التنظيم و إعداد النظم اإلدارية للتميز½	
استراتيجيات التميز اإلداري و القيادي على المدى البعيد واألداء المستدام½	

بناء و إدارة و قيادة فرق العمل مبهنجيات عالمية:

المفهوم العلمي الدولي لفرق العمل الحديثة½	
المعايير الدولية لتكوين و إنشاء فرق العمل المتميزة½	
منهجية تشكيل الفريق والتخطيط للمشروع/ المبادرة/ التجربة½	
آلية وخطوات منهجية التطبيق الفعال لفرق العمل بمنطلقات إبداعية عالمية½	
نتائج مؤشرات الداء التشغيلية لقيادة فرق العمل½	

ادارة جودة اشملة - التمزي المؤسيس:

إدارة الجودة½	
إدارة الجودة الشاملة½	
رواد إدارة الجودة الشاملة½	
أهم عناصر نجاح الجودة الشاملة½	

مبادئ ومتطلبات إدارة اجلودة الاشملة:

مبادئ إدارة الجودة الشاملة½	
مراحل تطبيق تطبيق إدارة الجودة الشاملة½	
المتطلبات الرئيسية لتطبيق إدارة الجودة الشاملة½	
أهداف وفوائد ومعوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة½	
سلسلة المعايير الدولية )ISO( وإدارة الجودة الشاملة½	

تعريف وتطبيق عميل عىل بعض مؤرشات االداء الرئيسية 
التالية:

	½Recruitment KPI's  مؤشرات األداء الرئيسية للتوظيف
	½Training KPI's  مؤشرات األداء الرئيسية للتدريب
	½    Safety KPI's  مؤشرات األداء الرئيسية للصحة والسالمة
	½    Performance KPI's  مؤشرات األداء الرئيسية لألداء
	½    Staff loyalty KPI's  مؤشرات األداء الرئيسية لوالء الموظف
	½Work Time KPI's  مؤشرات األداء الرئيسية بالنسبة لوقت العمل
	½HR Efficiency KPI's  مؤشرات األداء الرئيسية لكفاءة الموارد البشرية

ادارة المخاطر واالزمات:

تعريف ادارة المخاطر½	
خطوات عملية ادارة المخاطر½	
تحديد اهداف ادارة المخاطر½	
تصنيف المخاطر½	
تحليل مخاطر الوظائف½	
التعرف علي نشاطات ادارة المخاطر½	
القدرة علي التعامل مع المخاطر و مواجهتها½	
تقسيم و تصنيف المناطق الخطره½	
معرفة كيفية وضع خطة للتعامل مع المخاطر½	

ادارة الموارد البرشية:

الفرق بين ادارة الموارد البشريه و شئون العاملين½	
التخطيط االستراتيجي الدارة الموارد البشرية½	
التحليل الوظيفي و بطاقات الوصف الوظيفي½	
االستقطاب و اجتذاب العمالة½	
عملية االختيار و التعيين½	
المقابلة الشخصية½	
اختبارات التوظيف½	
االرشاد و التوجية½	
التدريب و التطوير½	
تقييم اداء الموظفين½	
التحفيز و التعويضات½	
	½KPI's التخطيط ومعدالت قياس االداء
مؤشرات األداة ودورها في انجاح استراتيجيات المنظمة½	
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مقدمة :

هيدف هذا الربناجم التدرييب، إىل إثراء وتعميق قاعدة المعرفة اخلاصة يف إطار عميل وعلمي . ومن أهم األسباب الختيارك لهذا الربناجم:

برنامج قابل للتطبيق العملي في ظل المتغيرات العالمية، ويؤهلك لتولي مواقع قيادية.½	
دراسات نظرية ومارسات عملية.½	
اكتساب المعرفةلتطبيقها على بيئة العمل.½	
بناء شبكة عالقات.½	
توسيع قاعدة المعرفة.½	
تنمية قدراتك على التفكير والتصرف استراتيجيا.½	
فهم واستخدام البيانات المالية على نحو أكثر فعالية.½	
اكتساب رؤى جديدة في أسباب وآثار وحلول مشاكل المؤسسات.½	
التواصل بشكل أكثر فعالية مع الموظفين اآلخرين بشكل عام واإلدارة العليا بشكل خاص.½	
التقدم المهني والمستقبل الوظيفي لتحقيق االستمرارية والنمو المثمر.½	

موضوعات  البرنامج :

موضوعات برناجم قيادة وإدارة وختطيط األعمال وبناء االسرتاتيجيات متنوعة وتشمل:

القيادة / أخالقيات في األعمال  / المحاسبة اإلدارية / العمليات وتحسين / الجودة / تحليل أسباب  القانونية /  استراتيجية اإلدارة والتنفيذ / الموارد البشرية / اإلدارة والقضايا 
المشكالت والحلول الجذرية / األساسيات التشغيلية / التسويق / الذكاء االجتماعي: بناء فرق العمل عالية األداء. 

الفئات المستهدفة:

يهدف البرنامج إلى تطوير المهارات والخبرات النظرية والعملية. إضافة إلى ذلك، فإن البرنامج موجه للمدراء الراغبين في التطوير والموظفين الذين يطمحون لمواقع أعلى / 
أكثر مسؤولية.

المحتويات األساسية:

اسرتاتيجيات اإلدارة الدولية:

المنظور الدولي عن اإلدارة½	
العولمة وإدارة األعمال الدولية½	
التحديات العالمية الشائعة من خالل الرؤية الدولية لإلدارة المتميزة½	
استراتيجيات اإلدارة الدولية وفقا لمعايير الجودة العالمية½	
استراتيجيات التعامل مع تأثير االختالفات الثقافية في المنظمات½	

مهارات القيادة االحرتافية:

مدخل الي علم اإلدارة والقيادة½	
التميز في القيادة واالدارة½	
الوصايا السبع لنجاح القيادة½	
صفات القائد الفعال½	
القيادة االدارية واهدافها½	
كيفية تطبيق القيادة اإلدارية½	



 

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.½	 اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

إدارة التدريب : 4571801  4  00971½	 أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة½	 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 :........................)قيادة وإدارة وتخطيط األعمال وبناء االستراتيجيات - 10 أيام ®( 

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 5400 دوالر أمريكي للشخص الواحد

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.


