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 على برنامج دعوة مشاركة

 ستفادة زمات وكيفية التغلب عليها واإلدارة األإ

 بتكاريةتخاذ القرارات اإلإمنها و
 يةلمغربالمملكة ا –بمدينة كازابالنكا 

 24/21/0221-20خالل الفترة 

 

 

  20: ص خطاب المؤسسة 

  24: ص رسوم االشتراك  ةتتضمنما 

  23: ص التفاصيل الفنية للبرنامج 

   26: ص ـتْ ـإِْنفِكْ لمحة عن 

  21: ص مقر اإلنعقاد 

  21: ص السيرة الذاتية للخبير المنفذ 
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 على برنامج  نهائيقبول الموضوع

 ستفادة زمات وكيفية التغلب عليها واإلدارة األإ

  بتكاريةتخاذ القرارات اإلإمنها و

 يةالمغربالمملكة  –بمدينة كازابالنكا  24/21/0221-20خالل الفترة 
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،

أطيدددا تحياتهدددا وتقددددير ا  -المؤسسدددة العربيدددة لاستشددداراب والتددددريا وتطدددوير ا داء - تْ ـْكْْْفِ نْ إِ  تهددددي

 .دتكم، مع خالص التمنياب بمزيد من التقدم واالزد اريالس

ْْْب عليهْْْ " التددددريبي برندددامجال ندددا نعتدددزم تنفيدددذسددديادتكم علمدددا  ب ن نحدددي  ْْْة التغل ا ـإدارة األزمْْْات وكيفي

-20 رةـتدـفـالل الـخداء هللا ـذه إن شدـم تنفيدـيتد ذىـالدو "ة ـاريْـكـتـرارات اإلبـْـاذ القـخْـا وإتـهـادة منـفـتـواإلس

 دوالر امريكدددى$  2112وبرسدددوم اشدددتراك مقددددار ا  ،كازابالنكدددابمديندددة  انولمددددة أسدددبوع 24/21/0221

 . العديد من الهيئاب والمؤسساب بالدول العربية  عليه، والذي يشارك للمشارك الواحد 

 من رسوم اإلشتراك المعلنة في الخطة%  03لسيادتكم ومقداره وذلك بعد الخصم الخاص الممنوح 
 

 تكممشدارك ويشدرفناجهدتكم المدوقرة مناسبا  من ويسرنا أن نتوجه لسيادتكم بالدعوة لترشيح من ترونه 

التفاصديل الفنيدة لتنفيدذ  كمدا يسدعدنا أن نرفدس لسديادتكم كافدة،  في فاعلياب البرنامج لالستفادة وتبادل الخبدراب

 .البرنامج

 

 ،،، وتفضلـوا بقبـول خالص االحتــرام والتقديـر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 41/30/7342: التاريخ 

 3333 ن .ق: الرقــم  

 

 الرئيس التنفيذى

 خالد الباجورى

 أحجز مقعدك اآلن
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 :تتضمن رسوم االشتراك بالدورة التدريبية ما يلي
 

بواقدع أربدع سداعاب  -( انيأسدبوعان تددريب) أيدام تدريبيدة  22والتي تتكون من حضور المحاضراب  .2

 ( .ساعة تدريبية 32)تدريبية للمحاضرة وبإجمالي عدد ساعاب 

 .مع وجبة غداء يوميا بعد إنتهاء كل محاضرة( Coffee Break)استراحة قصيرة  .0

 جتكليف الخبراء المميزين ومن أفضل الكفاءاب العربية المتخصصين في تنفيذ البرنام .4

يددتم التدددريا بشددكل نطددري وتطبيقددي ، حيدد  يتددوفر جهدداز حاسددا رلددي لكددل مشددارك للتدددرب علددى  .3

 (. الوحداب التدريبية التي تنفذ بالتطبيس على الحاسا ا لي)التطبيقاب الالزمة 

إعداد الحقائا التدريبيدة بعددد المشداركين فدي البرندامج والتدي تحتدوي علدى المدادة العلميدة المطبوعدة  .1

(HardCopy& Soft Copy ) على النحو التالي: 

  تغطي كافة مفرداب الدورة التدريبية. 

 تكون مبوبة ومفهرسة بطريقة واضحة. 

 تشتمل على جدول المحاضراب اليومي. 

 .إمداد سيادتكم باستماراب التقييم بعد انتهاء الدورة التدريبية في حالة طلبكم .6

استالم شهادة حضور المحاضراب والتي توضح المشاركة ، مرفس معها بيان نتدائج أوراق العمدل المقدمدة  .1

 . والتي يتم تقييمها من خالل السادة الخبراء (Action Plane)من المشاركين 

 :الخدمات اللوجستية

  إلددي أمدداكن كافددة المصددروفاب واإلجددراءاب المتعلقددة باسددتقبال المتدددربين بالمطددار وكددذا توصدديلهم

 . إقامتهم

 تنفيذ برنامج ترفيهي وسياحي حافل لخلس جو اجتماعي بين المشاركين. 

 دليل وإرشاد سياحي وصحي لبلد مقر اإلنعقاد. 

   نقوم بالمساعدة فى حجز اإلقامة بالفندق مكان إنعقاد البرنامج أو فدى أحدد الفندادق القريبدة منده و لد

 .الفندقمع إدارة باألسعار المخفضة المتفس عليها 
 

 علماَ بأن رسوم اإلشتراك الموضحة بعالية ال تشتمل على اإلقامة بالفنادق المختلفة. 

 :طرق السداد
o نقدا عند بداية النشاط 

o تحويل بنكى كالتالي: 

 التحويل البنكي باسم المؤسسة العربية لالستشاراب والتدريا

Arabian institution for consultancy, Training 

 (فرع مدينة نصر  ( البن  اال لي المتحد 

AHLI UNITED BANK – EGYPT (Nasr City Branch ) 

SWIFT CODE: DEIBEGCXXXX 

Account Number: 0016-160705-001 

 

 فيما يلي التفاصيل الفنية للبرنامج
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 بتكاريةاإل تخاذ القراراتإووكيفية التغلب عليها إدارة األزمات 
 

 : مقدمة 
التغيراب االقتصدادية الحاليدة والمسدتقبلية وإنفتداس السدوق والمنافسدة الحدادة سدوا وار دا الواضدحة تركت 

إقليميا وعالميا و ذا ما يدفع المنطماب إلى تطوير وتغيير رؤيتها وفلسدفتها وسياسدتها ونطمهدا وأسداليبها تجداه 

 .إدارة األزماب بما يتفس ومتطلباب العصر 

األزماب يمتد إلى العصور القديمة إال أن وعى متخذى القراراب ب  مية إدارتها لم وعلى الرغم من أن حدوث 

بدين  يوالمكدان ييطهر إال فى السنواب  األخيره نطرا لتسارع األزماب وتنوعها وتالشى صدور البعدد الزمدان

 .مواقع األحداث وبين متابعيها

القدراراب تعدد وسديلة  امدة للتعدرا علدى  دذه لذا فان برامج ودوراب إدارة األزماب وحل المشكالب واتخدا  

سدتراتيجياب المختلفدة لمواجهدة األزمداب والتغلدا عليهدا و لد  بتحسدين وار وكيفيدة اسدتخدام األسداليا واإلا 

 . تخا  القراراب بشكل ابتكاريإمهاراب حل المشكالب و

 : األهداف التفصيلية

 التددي تواجهددا وكيفيددة  زمددابالمؤسسدداب لأ يهدددا  ددذا البرنددامج الددى إلقدداء الضددوء علددى أ ميددة إدارة

 .زمابالل اسلوب إدارة رشيد لهذه األها من خاتمجابهتها والحد من ت وير

  ومتطلبداب نجاحهدا فدي مهامهدا، والتعدر  األزمداب  التعرا علدى مزايدا وجدود إدارة معنيدة بدإدارة

 .للتحدياب التي تواجها وكيفية التغلا عليها

 ق بددين األزمددة والخطددر والكاروددة وأسددباب وقددوع األزمدداب مددن خددالل مفهددوم األزمددة والفددر التعددرا

  .استعرا  نما ج لبعض األزماب العالمية وكيف تم التعامل معها

 الرب  بين إدارة األزماب وتحليل وحل المشكالب ومنطومة اتخا  القراراب بشكل ابتكاري. 

 زماب واتخا  القرارستراتيجية في عملية إدارة األالتعرا على دور قيادة التغيير اإل. 

 : المحتوى العلمي

 األزماتإدارة  -4

 إدارة األزمابو مفهوم األزمة 2.2

 اإلدارة باألزماب وإدارة األزماب  0.2

 الجو رية بين األزمة والمفا يم واالصطالحاب المشابهةق والفر 4.2

 داريعالقة األزمة بمفا يم الم زق اإل 3.2

  اتطورراحل وسماتها م أسباب األزماب 1.2

 نمو ج إدارة األزمة 6.2

 تصنيف وتشخيص األزماب 1.2

 معهاستراتيجياب التعامل مستوياب إدارة األزماب وا 1.2

 دارة األزمابالتخطي  االستراتيجي إل 1.2

  دارة األزمابإالهيكل التنطيمى والمهام الخاصة ب 22.2

 طرق وإجراءاب الوقاية من األزماب 22.2

 إدارة األزمةعوامل النجاس في  20.2
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 حل المشكالت وانخاذ القرارات االبتكارية -7

 لمشكلةمفهوم ا 2.0

 الفكر التقليدي والحدي  في حل المشكالب واتخا  القراراب  0.0

 األنماط الشخصية في التفكير وحل المشكالب واتخا  القرارب 4.0

 ما العالقة؟.. حل المشكالب واتخا  القراراب  3.0

 واألزمة  الفرق بين المشكلة 1.0

 دارة األزماب وارتباطه بحل المشكالب واتخا  القرارابإ 6.0

 المنهج العلمي ونما ج حل المشكالب واتخا  القراراب 1.0

 التفكير االبتكاري واالبداعي  1.0

 اتخا  القراراب بطرق إبداعية 1.0

 فن التعامل مع الضغوط وحل المشكالب واتخا  القراراب 22.0

 القراراب ك حد المهاراب القيادية المتقدمةاتخا   22.0

 واتخاذ القرارات استراتيجي الدارة الزمات وحل المشكالت مدخلإدارة التغيير ك -0

                        وأنوعه مفهوم التغيير 2.4

 مصادر التغيير                        0.4

 واستراتيجياته تغييرلأنماط ا 4.4

 األزمابوقيادة التغيير  3.4

 التغيير واتخا  القراراب 1.4

 قيادة التغيير نما ج وتطبيقاب 6.4

 خطواب 1خطة عمل من  -قيادة التغيير  1.4
 

 : أساليب ووسائل التدريب

 المحاضراب النطرية. 

 المناقشاب الشفهية. 

 التطبيقاب العملية. 

 عرو  باوربوينت للموضوعاب. 

  :المشاركون 

والمددراجعين ن وكبددار المددديرين التنفيددذيإداراب المخدداطر واألزمدداب أعضدداء مجددالس اإلدارة، ومددديري 

 .بالمنطمةصانعي ومتخذي القرار  وكذل   الداخليين والخارجيين
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 : إِْنفِْكـتْ  لمحة عامة عن

 الخبدراء مدن بنخبده تدار ، العربية مصر جمهورية - القا رة في الرئيسي مقر ا عصرية مؤسسة إِْنفِْكتْ 

 العلميدة المفدا يم ربد  كيفيدة فدي إِْنفِْكدتْ  بده تقدوم التدي الحيدوي الددور ويتمثدل المتميدزين والمستشدارين

 المنطماب مختلف في مشاركينا بها يقوم التي الوظيفية والمهام اليومي العملي بالواقع الحديثة والنطرياب

 .المنطماب تل  أداء على نهائي بشكل تنعكس والتي التميز صفة عليهم يضفي مما بها يعملون التي

 مجداالب وفدي والفنيدة واإلداريدة االقتصدادية المجداالب فدي والمتميدزة الفائقدة الجدودة  اب أعمالندا نقددم

 الدوطن مسدتوى علدى المهداراب وتطدوير االحترافدي والتددريا والتطدوير القددراب وبنداء اإلستشداراب

 عمدل وورش وملتقيداب ونددواب بدرامج علدى يشتمل تدريبي نشاط (850) من أكثر نقدم حي  ، العربي

 . والفنى اإلداري العمل مجاالب كافة لتغطية

 :رؤيتنــــا 

 .العربى الوطن مستوى على البشرى المورد واستثمار بناء فى الرائدة إِْنفِْكتْ  تكون أن

 :رسالتنـا 

 من عالى مستوى على المجاالب كافة فى األداء تطوير وبرامج والتدريبية اإلستشارية الخدماب تقديم

 اسدتراتيجياب فدى والمتخصصدين المتميدزين الخبدراء مدن نخبة خالل من العالمى التطور لمواكبة الجودة

 بمدا المنطمدة أفدراد بهدا يقوم التى والمهام اليومى العملى بالواقع الحديثة والنطرياب العلمية المفا يم رب 

 .بها تعمل التي البشرية والموارد المنطمة على بالفائدة يعود

 

 :أهدفنا 

 مجال االدارة والقيادة والتطوير .2

 .والتدريا البشرية الموارد مجال .0

 .الشاملة الجودة إدارة مجال .4

 .االزماب إدارة مجال .3

 .التعليمية المؤسساب مجال .1

 .المكاتا وإدارة السكرتارية مجال .6

 .واالعالم العامة العالقاب مجال .1

 .والمبيعاب التسويس مجال .1

 اإلدارى الفساد ومكافحة القانون مجال .1

 .والمشترياب واللوجيستياب المواد مجال .22

 .والصيرفة والمحاسبية المالية مجال .22

 .االقتصادى المجال .20

 .الطبية والبرامج المستشفياب مجال .24

 .الدولى والتعاون الخارجية والعالقاب السياسة مجال .23

 .المعلوماب تقنية مجال .21

 .والهندسي الفني المجال .26

 

 .المشروعاب إدارة مجال .21

 .المهنية والصحة السالمة مجال .21

 .والشرطى األمنى المجال .21

 .البيئة مجال .02

 .والموانئ الجمارك مجال .02

 .المعلوماب ومصادر المكتباب مجال .00

 .التامين مجال .04

 .الحيوانية والثروة الغذائى األمن مجال .03

 .والفنادق السياحية التنمية مجال .01

 .االلكترونية الحوكمة مجال .06

 .العقارى التثمين مجال .01

 .المهنية الدبلوماب .01

 .المتخصصة المهنية للشهاداب الت  يل .01

 .العمل وورش والملتقياب الندواب .42

 .التعاقدية البرامج .42
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 خدالل  من العربي الوطن في العربية االعمال منطماب نجاحاب تحقيس في والفعال االيجابي اإلسهام 

 .العملى الواقع إلى العلمية التجارب نقل

 المحتوياب توضحها التي البرامج بموضوعاب يتعلس فيما والقدراب المعارا تنمية 

 األدوار وتمثيدل والتمدارين العمليدة الممارسدة فدي الحديثدة األسداليا تطبيس مهاراب المشارك إكساب 

 .موضوع كل احتياجاب حسا

 والعاملين العمل إنتاجية زيادة إلى يؤدي بما الوظيفي السلوك تطوير . 

 لتنميدة واألفدراد والهيئداب للشدركاب وتقدديمها التقليددي للتعليم التدريبية العملية والبدائل الحلول تقديم 

 .والتعلم النمو فرص

 وأنشطة العمل ورش خالل من تعليمية وسائل من التدريا مجال في العلم إليه توصل ما أحدث تقديم 

 .المجموعاب

 لتفعيدل والمؤسسدية البشدرية القددراب لددعم الالزمدة التدريبيدة واالنشدطة البدرامج مدن مجموعة تقديم 

 .المطلوبة والفعالية بالكفاءة االداء

 لتطدوير العالقدة  اب المجاالب في دوليا   والمعتمدة المتخصصة المهنية الدبلوماب من مجموعة تقديم 

 .البشري العنصر مهنية

 والهيئداب المؤسسداب لكافدة (والبدرامج االنطمة وتصميم – االستشارية الخدماب) المهني الدعم تقديم 

 .العربي الوطن مستوى  على
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 100 $ غرفة مفرده

 $ 222 غرفة مزدوجة

 االسعار تشمل الخدمة والضريبة وثالث وجبات

 

 من خاللنا و ل  في حالة رغبتكم في الحجز

 : الخبراء للسادةفيما يلي السيرة الذاتية 

 

 سماحه مهاب/ د

 -المؤسسة العربية لاستشاراب والتدريا وتطوير األداء- إِْنفِْكتْ خبير 

 

 :الخبرات 

شددركة النقددل  –شددركة الكهربدداء السددعودية  –شددركة تحليددة الميدداه  –شددركة االتصدداالب السددعودية  :السْْعودية 

كلية األمير سلطان للسدياحة واإلدارة  –شركة الدواجن الوطنية  –شركة الراجحي المصرفية  –الجوي 

 .بجدة

مصدنع  –شدرطة دبدي  –شدرطة أبدو ظبدي  –مركز التعليم المستمر بجامعدة الشدارقة  :دولة اإلمارات العربية 

 .وزارة التربية والتعليم –أسمنت رأس الخيمة 

 :البحوث

  دراسة تطبيقية –إنتاجية العمل في صناعة الطباعة. 

  دراسدة تطبيقده  –التخطي  االستراتيجي كمدخل لرفع كفداءة وفاعليدة القطداع العدام الصدناعي

 .اع مواد ومستلزماب البناءعلى قط

 :بعض دراسات الجدوى التي تم إعدادها

مشدروع قريدة  –مشروع لتصدير الخضدر والفاكهدة  –مصنع للطوب اإلسمنتي  –منتجاب العناية المنزلية 

 .مشروع إنتاج ألواس األكريل –مشروع تصنيع مجو راب  –سياحية بسيناء 

 :المؤلفات العلمية

 –إدارة ومراقبددة المخددزون  –إدارة المشددترياب  –التخطددي  االسددتراتيجي  – إدارة اإلنتدداج والعمليدداب

 .تبسي  إجراءاب العمل والتطوير اإلداري –إدارة األزماب 

 

 :السفريات الخارجية
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فرنسا، ماليزيا، تركيا، تونس، المغرب، ليبيا، لبنان، سوريا، : قام بتنفيذ العديد من البرامج التدريبية في

 .ة العربية السعودية، اإلماراب العربية المتحدة، قطر، البحرين، اليمن، عمان، السوداناألردن، المملك

 

 

 :الدورات التدريبية 

 :قام بتصميم وتنفيذ العديد من الدوراب التدريبية ومنها 

 مبادئ اإلدارة. 

 اإلحصاء التطبيقي. 

 إدارة اإلنتاج والعملياب. 

 إدارة المشترياب. 

 إدارة ومراقبة المخزون. 

 التخطي  االستراتيجي. 

 اإلدارة االستراتيجية. 

 إدارة األزماب. 

 اإلدارة المعاصرة. 

 التخطي  االستراتيجي. 

 اإلدارة االستراتيجية. 

 إدارة األزماب. 

 إدارة الجودة الشاملة. 

 حل المشكالب. 

 اإلشراا الفعال. 

 التفكير االبتكاري. 

 إدارة الوقت. 

 األخطاء اإلدارية القاتلة. 

  الفعالةالقيادة. 

 التفكير االستراتيجي. 

 إدارة ومراقبة المخزون. 

 التخطي  قصير المدى. 

  مهاراب التفاو. 

 تبسي  إجراءاب العمل. 
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 اإلدارة الفعالة للمشترياب. 

 الجرد المخزني ومعالجة المخلفاب والرواكد. 

 إدارة التغيير. 

 

 MBA, CIPDخالد طه الباجوري .د
 -وتطوير األداء المؤسسة العربية لاستشاراب والتدريا  - إِْنفِْكتْ خبير 

 

 مستشار تدريا وتنمية بشرية وادارية 

  عضو المعهد البريطاني للموارد البشرية والتدريا(CIPD) 

  عضو مجلسSHL البريطاني لاختباراب السيكولوجية والوظيفية 

 ممارس معتمد لنطام توماس الدولي لتحليل السماب الشخصية 

 محترا من  مدربCIPD – London – UK 

 الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية لاستشاراب والتدريا وتطوير األداء 

 مصري :الجنسية

 : المؤهالت العلمية

 MBA  ولندا –في اإلدارة من جامعة ماستراخت  

  دبلوم محترا دولى معتمد في ادارة الموارد البشرية والتدريا منCIPD -  المملكة المتحدة –لندن 

  دبلوم مدرب محترا منCIPD -  المملكة المتحدة –لندن 

 جامعة عين شمس –كلية التجارة  -واإلدارة  دبلوم الدراساب العليا في االقتصاد 

  جامعة عين شمس –كلية التجارة  -محاسبة  -بكالوريوس تجارة 

 : الخبرات العملية

  سنة 01والتنمية البشرية واإلدارية لمدة تزيد عن خبرة مكثفة في مجال التدريا. 

  الف متدرب من تخصصاب متعددة وخلفياب وقافية مختلفة فى العديد مدن الددول  21تدريا اكثر من

 .العربية لمجموعة ضخمة من البرامج االدارية والقيادية والسلوكية

 العملياب في مجال ادارة العملياب  تنفيذ العديد من االستشاراب وتطبيس النطم اإلدارية وإعادة  ندسة

والموارد البشرية وتطوير االداء فى العديد مدن الجهداب الحكوميدة والخاصدة فدي مصدر والعديدد مدن 

 .الدول العربية
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  سدنة فدي مصدر  01خبرة مكثفدة فدي ادارة وتطدوير نطدم وتطبيقداب المدوارد البشدرية لمددة تزيدد عدن

 .والدول العربية

 لمراجعة الماليةخبرة في مجال التدقيس وا. 

 

 

 المؤلفات والبرامج التدريبية وورش العمل 

 تنمية المهاراب القيادية واإلشرافية 

 إدارة الوقت وضغوط العمل 

 األساليا المتقدمة لحل المشكالب واتخا  القراراب 

 مهاراب االتصال الفعال والبرمجة اللغوية العصبية 

  ت  يل واعداد القادة 

 التفويض الفعال للسلطة 

 إدارة التغيير والحوكمة 

 إدارة وتنمية الموارد البشرية 

 التفكير اإلبداعي واالبتكاري 

 تنمية المهاراب القيادية 

 التنمية البشرية وتطوير الذاب 

 التميز الوظيفي 

 بناء وإدارة فريس العمل 

 مهاراب التفاو  والعر  والتقديم 

 اعداد وتطوير الهياكل التنطيمية والتشكيالب اإلدارية 

 التطوير التنطيمي وااللتزام التنطيمي 

 مهاراب اعداد الوصف الوظيفي 

 األساليا الحديثة لتحديد وتحليل االحتياجاب التدريبية وتقييم وقياس العائد على التدريا 

  اعداد وتدريا المدربينTOT 

 االدارة االستراتيجية والقيادة االبداعية 

  التخطي  االستراتيجي المتكامل 

 ألداء المؤسسيتطوير وقياس ا 

 اسس وتطبيقاب التطوير اإلداري 

 تحديد المسار الوظيفي وخرائ  اإلحالل والتعاقا 

 مهاراب رب  المسار الوظيفي بالمسار التدريبي 

 النطم الحديثة لتقييم وقياس األداء الفردي 
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 بطاقاب األداء المتوازن 

 اعداد وتطوير الخط  التشغيلية 

 اب العالمية في ادارة الموارد البشريةاالتجا اب المعاصرة وافضل الممارس 

 الجودة الشاملة والتحسين المستمر 
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