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مقدمة:
صمم هذا البرنامج لتأهيل المشاركين على المفاهيم والتطبيقات الحديثة في ادارة االعمال. من خالل  التعريف بأساسيات إدارة األعمال بشكل متكامل عبر عدة موضوعات متوالية 
تبدأ بتعريف ماهية األعمال وطبيعتها ومختلف الظروف المحيطة والمؤثرة في بيئة العمل. ثم التطرق لنقطة بالغة األهمية وهي ريادة األعمال والخصائص المتطلبة لنجاح رائد 
األعمال،  وكيفيات التمويل وأنواعه وكيف تؤسس كيانا فاعال وتختار نوعه، والعروج علي بعض المفاهيم التجارية ذات الطابع اإلقتصادي وتوضيح تأثيرها علي مجال االعمال 

بشكل عام مع توضيح شكل وأنواع المنافسة السوقية.

ثم التعمق في مفهوم اإلدارة ودورتها الكاملة بداية من التخطيط، التنظيم، القيادة ،التحكم والصفات األساسية والمهارات الواجب تطويرها لعملية القيادة األكثر تأثيرا. ثم التطرق 
إلي تنظيم هيكل العمل وأنواعه وخصائص كل تنظيم وأنظمة الهيكلة اإلدارية المناسبة لطبيعة المنظمة.ثم عمليات التشغيل وتفصيالتها ومتطلباتها وأنواعها. وأخيرا نظم التحفيز 

وكيفيات فهم وتحسين وإنشاء نظم تقييم األداء للموظفين والمؤسسة بشكل فعال ثم القيادة واّليات إتخاذ القرار.

هدف البرنامج:
هيدف الربناجم التدرييب إىل إكاسب الماشركني المعارف والمهارات األاسسية الالزمة يف العملية اإلدارية، ومن المتوقع يف هناية هذا الربناجم أن 

يصبح الماشرك قادرا عىل:

إدراك المعنى المقصود باإلدارة 	
توضيح طرق توجيه وقيادة األفراد 	
شرح أهمية إستغالل الموارد 	
تمييز مفهومي الكفاءة عن الفاعلية 	
اتقان افضل ممارسات اإلدارة المبدعة 	
اتقان النظم الحديثة في مجال إدارة األعمال 	

المستهدفون من البرنامج:
تستهدف هذه الدورة التدريبية تدريب كافة الراغبين في التدرج القيادي وإدرة األعمال والمشاريع بمهنية وإحتراف،  ولكل  راغب في التميز من مدراء اإلدارات ورؤساء األقسام  
ومن في مستواهم الوظيفي والمرشحين لتولي تلك المناصب ، و كل راغب أو مؤهل للقيام بعمل أو دور قيادي أو إداري في المنظمات . حيث تستهدف هذه الدورة التدريبية، بشكل 
مباشر القيادات اإلدارية  في كافة المستويات اإلدارية العليا والوسطى واإلشراقية والتنفيذية ) رجال ـ نساء ( ، وكذلك تركز على إعداد قيادات الصف الثاني للقيام بالمهام القيادة 

الموكلة لهم وتهيئتهم لممارسة أعمالهم بكفاءة وفاعلية.

النتائج التدريبية:
من المتوقع أن تتحقق النتاجئ التدريبية التالية:

القدرة على إعداد خطط االعمال 	
 تطبيق وتفعيل المفاهيم الفنية واألساسية للتفكير النقدي وحل المعضالت  في حاالت المنهجية والالمنهجية 	
اقتناص الفرص: االستفادة من المشاكل  واألزمات والمواقف الحاصلة وتحوبلها الى فرص عمل 	
 التعرف على التفكير اإلبداعي األنسب للتفكير المبدع والخالق في عملية حل المشاكل، واجتراح حلول ناجعة للمشكلة او طرق جديدة لالستجابة للفرص 	
اتخاذ القرار األخالقي: إدراك وفهم المشاكل األخالقية، وتطبيق األطر األخالقية لتحليلها، ومن ثم اختيار الحل وتنفيذه 	
 اتقان مهارات التفكير بالفرص وتقييمها وتطوير البصيرة تجاه األعمال المستقبلية 	
المبادرة: اقتناص الفرص للمشاركة الفعالة في الميادين المنهجية أو/ والالمنهجية 	
 اتقان إعداد وتجهيز مستندات أعمال نوعية تشير إلى كفاءة في المحتوى، والتنظيم، والوضوح، والجودة 	
التميز في إعداد وتقديم عروض أعمال عالية الجودة تدل على كفاءة المحتوى 	
 اتقان مهارات التقديم غير اللفظية، والوضوح، والتنظيم، وأخيرا المهارات الشفهية في العرض 	
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اإلدارة المتقدمة والقيادة:

احدث ممارسات القيادة واإلدارة 	
مهارات اإلدارة المتقدمة 	
قيادة الذات وقيادة االخرين 	
القيادة النظرية والممارسة 	
السيطرة على األداء التنظيمي 	
القيادة الموقفية 	
القيادة الظرفية 	
القيادة االبتكارية 	

إدارة األعمال ىف ظل اإلضطرابات والبيئة رسيعة التغري:

تطور إدارة األعمال و المفاهيم اإلدارية الحديثة فى القرن الواحد والعشرون 	
 التحديات التى تواجه المدير لكى يصبح مدير ناجح فى ظل التحديات الداخلية  	

والخارجية
المفهوم الحديث للجدارات اإلدارية والقيادة 	
استراتيجيات االبتكار وقيادة التغيير فى منظمات األعمال 	
إدارة المعرفة والتعلم المستمر والمنظمة المتعلمة 	

اإلدارة والتخطيط االسرتاتيجي:

مقدمة في اإلدارة االستراتيجية 	
التفكير االستراتيجي 	
التخطيط االستراتيجي واألهداف االستراتيجية 	
تقييم استراتيجية المنظمة 	
صياغة استراتيجية المنظمة 	
صياغة استراتيجية األعمال 	
تنفيذ االستراتيجية 	
السيطرة االستراتيجية والتحسين المستمر 	

الكفاءة والفاعلية:

مفهوم الكفاءة 	
مفهوم الفاعلية 	
الفرق بين الكفاءة الفاعلية 	
أهمية الكفاءة الفاعلية 	
استخدام الكفاءة والفاعلية 	

مفاهيم أاسسية ومنطلقات فكرية ىف التفكري التصميمى:

مفهوم التفكير التصميمى وأهميته فى المؤسسات 	
مبادىء التفكير التصميمى 	
فوائد التفكير التصميمى 	
إطار التفكير التصميمى 	
نموذج التفكير التصميمى 	
المكونات األساسية فى نموذج التفكير التصميمى 	

تنمية المهارات اإلبداعية وحتقيق التمزي اإلدارى من خالل التفكري 
التصميمى:

مفهوم وأهمية التفكير اإلبداعى 	
مواصفات المورد البشرى المبدع 	
 إدارة المواهب ودورها فى تطوير األداء 	
مبادىء التميز اإلدارى 	
محاور اإلبداع والتميز اإلدارى 	
معوقات التفكير االبتكارى والحلول على المستوى الشخصى والتنظيمى 	

أاسسيات إدارة الماشريع:

دورة حياة المشروع. 	
مرحلة التأسيس. 	
مرحلة التخطيط. 	
مرحلة التنفيذ 	
مرحلة المراقبة والتحكم 	
مرحلة إنهاء المشروع 	

إدارة الموارد البرشية:

استراتيجية الموارد البشرية 	
تخطيط الموارد البشرية 	
تطوير الموارد البشرية 	
عالقات الموظفين واستراتيجيات التواصل 	
إعداد خطط الموارد البشرية 	
التوظيف واالختيار 	
التدريب والتطوير 	
تقييم األداء واألجور والخدمات 	

أاسسيات ريادة األعمال:

مفاهيم ريادة األعمال 	
أساسيات ريادة االعمال 	
مالمح ومميزات ريادة األعمال 	
ريادة األعمال داخل المنظمات 	
مدارس ريادة االعمال 	
عالقة ريادة األعمال باالقتصاد واإلنتاج والتنمية 	

أدوات رائد األعمال لتحويل أفكاره إىل ماشريع ريادية:

أهم جوانب التفكير في المشروع 	
أساليب توليد أفكار ريادية 	
مصادر األفكار للمشاريع الريادية 	
أنماط التفكير ودورها في نجاح الريادة 	



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 :........................)إدارة األعمال وفق أعلى معايير الجودة وفكر التميز ®(

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.


