
 
 

 البرنامج التدريبي
  Mini MBA اجستير إدارة األعمال المهني المصغرم

 أمبـا هوتيل ماربل آرش ، لندنفندق  1212يونيو  12 – 12
 

 
 

 برنامج:للالهدف العام 
مديرين الممارسين وأصحاب األعمال القادة والمساعدة  إلىالمهني المصغر  دارة األعمالإماجستير يهدف برنامج 

 تصبح أكثر فعالية في عملهم من خالل تزويدهم بأساس في النظريات والممارسات التجارية الحالية. 
صمم من أجل االرتقاء بالجانب النظري والعملي وذلك من خالل  MINI MBA دارة األعمالإماجستير امج إن برن

لى كيفية تميزهم  لى عرض تجارب كبار المديرين الناجحين وا  طرح نجاحات عملية لبعض الشركات العمالقة وا 
 ونجاحهم في عالم األعمال.

 

 :أهمية البرنامج للمتدربين
 التعرف على أهمية اإلبداع اإلداري ودوره في تخطيط وتنظيم العمل. -

 التدرب على كيفية تطبيق أساليب التخطيط الفعال في الواقع العملي. -

 جودة حياة العمل وفعالية الوظيفية وأهميتها على العاملين.التعرف على أهمية  -

 التعرف على دور الفئة اإلشرافية في تخطيط وتنظيم ومتابعة العمل والخطط. -

 التعرف على األهداف الذكية ودورها في تخطيط وتنظيم العمل. -

  



 
 

 
 الشريحة المستهدفة:

ثون يبحالذين في القطاع الحكومي والخاص  لمديرينللقادة وا مصغرال ماجستير في إدارة األعمال تم تصميم
لى ير معارفهم وفهمهم ألعمالهم وتطلعاتهم المستقبلية ، و عن التميز وتطو  وي من ذأصحاب األعمال الحرة ا 

لى اكتساب التميز  الذين يبحثون عنوالمهارات الخبرة  ، ة الحاليةالتجاريالممارسات العملية و والمهارات المعارف وا 
لى   تهم.إنتاجيرفع قدراتهم وزيادة  ييرغبون ف الذين مهنيين واالختصاصينالوا 

 

 منهجية التدريب:
 

 طرح أفضل الممارسات اإلدارية والقيادية. -
 التدريب التفاعلي. -
 ورش العمل التدريبية. -
 مناقشات والحوارات المفتوحة.ال -
 حل التمارين الجماعية والفردية. -

 

 المحاور الرئيسية للبرنامج: 
 

 ستراتيجية:اإلدارة اإل -2
لتفكير او  ، إلى هناكيصلون وكيف سإلداراتهم تهم أو الى معرفة ما يريدون لمنظمإحاجة بالمديرين والقادة إن 

دة على ، ويساعد المدراء والقا ألي منظمة والتشغيلية اإلستراتيجيةالخطط لوضع العملي طار اإلاالستراتيجي هو 
الالزمة لتحقيق مسار متماسك للوصول إلى الغايات واألهداف التنظيمية. فإن أي  تحديد العناصر األساسية

 لتحديد أهدافها.واضحة خطة منظمة وخريطة أعمال تسعى إلى التميز يجب أن تعمل وفق منظمة 
 
 :القانونيةالموارد البشرية والجوانب إدارة  -1
لى التعرف و القضايا الراهنة والمستقبلية في مجال الموارد البشرية في رفع الوعي الخاص إلى هده الوحدة هدف ت ا 

لى اي على الدور االستراتيج لموارد اوالصعوبات التي تواجه لتحديات إلدارة الموارد البشرية في المنظمات وا 
هدف هذه تفي إدارة الموارد البشرية ، هذا و وسيتم التطرق إلى الوظائف الرئيسية  ، ئيسية اليومالبشرية الر 

تعميق المفاهيم الخاصة بدراسة القوانين واللوائح المعمول بها في إدارة وتنمية الموارد البشرية داخل الوحدة 
لى أهم الصعوبات والعقبات التي تواجها. المنظم  ات وا 

 
  



 

 
 
 اإلدارة المالية: -3

عداد الموازنات التخطيطية تلعب اإلدارة المالية دورا هاما في نجاح المنظمات ، حيث يعتبر التخطيط ا لمالي وا 
والتشغيلية من األدوات األساسية التي يحتاجها المديرون وكافة المسئولين الماليون ، كما يحتاج المديرون 

لى هدف إلى التعرف عت ه الوحدةمالية وتفسيرها ، إن هذالمهارات ليكونوا قادرين على قراءة وفهم القوائم ال
لى التدرب على استخدام مفهوم وطبيعة وأهمية التخ مالية ال دواتاألطيط المالي ودوره الرقابي في المنظمات ، وا 

ل سائالتعرف على و ، وكذلك يهدف إلى  حديثة في إعداد الموازنات التخطيطية الجارية والرأسماليةالمحاسبية الو 
 .وطرق التخطيط المالي المعاصرة

 

 :اإلستراتيجيةالقيادة  -4
لى أهمية،  جميع المستوياتفعالة في قيادة وجود الحاجة إلى مدى تدرك اليوم المنظمات إن   التوازن بين وا 

وير هدف إلى تطهذه الوحدة تإن المنظمات ، تحقيق الرؤية وبين الغايات واألهداف قصيرة وبعيدة المدى في 
ستراتيجية تستندان إلى التفكير اإلبداعي ، كما يهدف  لى خلق رؤية وا  قاعدة المعرفة لدى القياديين اإلداريين وا 

  على كيفية بناء خطط التطوير والتنمية الشخصية والمهنية لهم.إلى تدريب القادة 
 

 األخالق في األعمال: -2
منظمات وتجعلك من أفضل القادة بقاء النجاح و هم في افهم األخالق يمكن أن تس، إن  األخالق هي قلب القيادة

، وسوف يتم عرض وأبعادها ها مراجعة شروطو أساسيات األخالق إلى  سوف تتطرق هذه الوحدة. والمدراء 
ليس من المديرين و العشوائي ، وكثيرا ما يعتمد صنع القرار في قطاع األعمال على الحكم  لشركاتواقعة لأمثلة 
مكن ي لتيواالشخصية الذين لديهم الصفات والسمات القادة الناجحين هم إن ختيار بين الصواب والخطأ. على اال

 منظمتهم.على أن تؤثر سلبا أو إيجابا 
 

دارة  -6  :الجودةتحسين عمليات وا 
لى أسس فهم العملي التطوير ه الوحدة إلى هدف هذت ي ف أدوات إدارة الجودة الشاملةو لتحسين العمليات وا 

لى دارة الجودة ، إن تحسين األعمال ما بين  ةعالقال المنظمات ، وا  االنطالق الحاسمة تحديد القيمة هي نقطة وا 
ات لمنتجزيادة رضا العمالء، وتحسين اوالتطوير يؤدي إلى تطبيق عملية التحسين والتطوير ، إن  لعملية التحسين

 للمنظمات.طويلة على المدى التحسين األداء المالي دي إلى هذا كله يؤ ، و والخدمات 
 
 

  



 
 

 
دارة التغيير  -7  :الثقافة المؤسسية وا 

إن إدارة التغيير في عصـــــرنا هي أســـــاس العمل في جميع المنظمات والشـــــركات ويعني التغيير البقاء والتطور  
 ات في عالم ســـريع التطور والتغير والتعامل معوالتحســـين في جميع اإلجراءات والعمليات وتطبيق اإلســـتراتيجي

تعامل مع األفراد والمنظمات والقوى العاملة التي تتعارض مع ســــوف نتدرب على كيفية الالتكنولوجيا الحديثة ، 
نجاحها  م التطرق ســـــــــوف يتو  . التغيير وكيفية التعامل مع هذه القوى وكيفية التخطيط لبدء عملية التغيير وا 

لى  نية واألخالقية لإلدارةالجوانب القانو  لى ثقافة المؤســـســـات وقيمها ، وا  لين في العامســـلوكيات وأخالقيات ، وا 
 .العمل

 

 

 :دارة العملية للمشاريعاإل -8
ية إلى نظريات إدارة المشاريع األساسدة هذه الوحتطرق تأصبحت المشاريع جزءاً ال يتجزأ من بيئة العمل ، سوف 

لى  لى التعرف على األخطاء وكيفية تجنبها في عملية إدارة المشاريع ، وا  وممارستها في بيئة آمنة وداعمة وا 
فشل نجاح و التعرف على أسباب إلى إلدارة فرق العمل للمشاريع التدرب على ممارسة مهارات القيادة األساسية 

 اريع.لمشا
 

 بيانات النشاط:
 .1212يونيو  12 – 12* تاريخ االنعقاد: 
 .أمبـا هوتيل ماربل آرش ، لندنفندق  * مكان االنعقاد:

 دوالر أمريكي( للشخص الواحد.  4222)التكلفة المالية:  *
 .وجبة الغداء(، الكوفي بريك ، ة المهنية ، المادة العلمية ، الشهاد نشاط)شاملة: رسوم ال   

 

أو مراسلتنا على  (. 965 +-79997779يرجى االتصال على الهاتف المباشر ) * لمزيد من االستفسار:
 focus.net-www.humanعبر موقعنا االلكتروني:  أو،   focus.net-info@humanااليميل: 

mailto:info@human-focus.net
http://www.human-focus.net/

