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مقدمة:

تم تصميم دورة جدارات إدارة األعمال والتفكير االستراتيجي،  هذه خصيصا لمساعدتك على تجاوز هذه التحديات من خالل تدريبك لتصبح مجهزا لرؤية الصورة األكبر في جميع 

جوانب دورك المهني . ستوفر الدورة التفاعلية هذه أدوات التفكير االستراتيجي العملية التي يتم تدريسها على ماجستير إدارة األعمال لتطبيقها على ادوارنا في العمل . وسوف 

تساعدك على بناء مهارات التفكير االستراتيجي الخاص بك لتوجيه اتجاه فرقك، وتطوير استراتيجيات لمشاكل األعمال التجارية الرئيسية، وخلق رؤية للمستقبل، وتنفيذ التفكير 

االستراتيجي داخل فريقك. سوف تكتسب طرق جديدة للتفكير، واتخاذ الخيارات وتنفيذها  وستتمكن من تنفيذ ما تعلمته في الدورة التدريبية وتطبيق ذلك على الفور في مكان العمل 

.  وذلك لزيادة القدرة المؤسسية نحو الريادة والتنافسية.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

	wتحقيق جدارات إدارة األعمال والتفكير االستراتيجي

	wكيفية استخدام الخرائط والنماذج في تعزيز كفاءة العمل

	wبناء خطط استراتيجية للقرق و/أو المجموعات و/أوالمؤسسة

	wالقيام بتحليل أهم المبادئ والخطوات في تحليل كفاءة العمل وتطويرها

	wكيفية استخدام مجموعة أدوات التفكير االستراتيجي 

	wاتقان جدارات التفكير االستراتيجي

	wترسيخ ثقافة التحسين المستمر

	wتحسين اإلجراءات والعمليات لزيادة األداء واإلنتاجية

الفئات المستهدفة:

المدراء والقادة وكبار المسؤولين، وجميع العاملين الذين يتخذون خيارات استراتيجية ، والذين يشعرون أنهم يستطيعون االرتقاء إلى مستوى التحديات المستقبلية من خالل كونهم 

أكثر استراتيجية ومهارة سلوكية وإبداعا. والمديرون الذين يحرصون على أن يكونوا قادرين على تقديم االستراتيجية بسهولة أكبر ومن ثم تقييم فعاليتها - سواء كانت تقنية أو 

تجارية . وهو مهم بشكل خاص لرؤساء الفرق / اإلدارات ، أو المسؤولين عن قيادة المشروع ، أو أولئك الذين يشغلون أدوارا تحاول التأثير على مجاالت أخرى من منظمتهم.
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المحتويات األساسية:

اإلدارة المعارصة لألعمال وآليات التمزي اإلدارى:

	wمعايير التميز اإلدارى

	wالمتطلبات الرئيسية لتطبيق معايير التميز اإلدارى

	wالتقنيات الحديثة لقيادة التغير الجذرى للتميز اإلدارى

	wإدارة التميز منهجية فكرية متكاملة لترسيخ ثقافة التحسين المستمر

	wركائز البناء اإلستراتيجى المتكامل للتميز االدارى

	wاإلدارة المرئية كتطبيق عملى لمعايير التميز اإلدارى الفعال

	wحاالت وتطبيقات عملية

التفكري اإلبداعى واإلبتكارى وفقا لتقنيات التمزي:

	wاإلدارة المعاصرة وإستراتيجيات اإلبداع واإلبتكار

	wطرق تشجيع القدرات اإلبداعية واإلبتكارية لفريق العمل

	wمعايير الجودة والتفكير اإلبداعى واإلبتكارى للتميز

	wالتفكير التحليلى فى ترتيب وتهيئة وتطوير العمليات لزيادة األداء واإلنتاجية

	wآليات ترجمة األفكار المبدعة والمبتكرة إلى خطط وبرامج عمل فعالة

	wالتقنيات الحديثة للتفكير التحليلى وفقا لتقنيات اإلدارة المرئية

	wحاالت وتطبيقات عملية

التفكري اإلسرتاتيجى المدخل األمثل لإلبداع واإلبتكار:

	wمفهوم التفكير اإلستراتيجى ودوره فى تحقيق الفعالية والكفاءة فى إدارة األعمال

	wالخيارات اإلستراتيجية وحالة اإلضطراب ودور التفكير اإلستراتيجى

	wركائز التفكير اإلستراتيجى

	wالتفكير اإلستراتيجى وتصميم شبكة األهداف

	w مراحل التفكير اإلستراتيجى اإلبداعى اإلبتكارى المتقدم فى ظل الغموض

والتحديات

	wكيف تبنى إطارا فعاال للتفكير اإلستراتيجى ؟

	wحاالت وتطبيقات عملية

أاسليب تنمية الكفاءة اإلدارية ىف ممارسة التفكري اإلسرتاتيجى:

	wاألسلوب األول : حقائق حول ماهية هذه الكفاءات وطرق إكتشافها فى القياديين

	wاألسلوب الثانى : أدوات صقل مهارات التفكير اإلستراتيجى لدى القياديين

	wاألسلوب الثالث : آليات حديثة لتنمية مهارات التفكير اإلستراتيجى لدى القياديين

	w)SLIM- RAVBA- TIP ( األسلوب الرابع : طرق التفكير اإلستراتيجى

	wاألسلوب الخامس : إستخدام التفكير اإلستراتيجى فى فرق العمل

	wالتحديات التى تواجه فعالية التفكير اإلستراتيجى

	wحاالت وتطبيقات عملية

التفكري االسرتاتيجي وكيفية إستخدام اخلرائط والنماذج ىف تعزيز 
كفاءة العمل:

	wالتحليل اإلستراتيجي لعوامل البيئة الداخلية

	wاإلختيار اإلستراتيجي ووضع السيناريوهات المستقبلية

	wنماذج تحليل محفظة األعمال

	wالمضامين اإلستراتيجية لنموذج مصفوفة جماعة بوسطن اإلستشارية

	wنموذج مصفوفة ماكنزي لشركة جنرال إلكتريك

	wنموذج مصفوفة هوفر

	wتقويم نماذج تحليل محفظة األعمال

	wالعوامل المحددة والمؤثرة في نجاح اإلختيار اإلستراتيجي

	w صياغة اإلستراتيجيات )إستراتيجية المنظمة-إستراتيجية األعمال-إستراتيجية

القيادة في التكلفة-إستراتيجية التميز - إستراتيجية التركيز- اإلستراتيجيات 

الوظيفية(

	w ماهية وأهمية الخريطة االستراتيجية والمبادئ األساسية لرسم الخريطة

األستراتيجية

	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

)جدارات إدارة األعمال والتفكير االستراتيجي(

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

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

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

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

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

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


