
دورة املدير التنفيذي املمار�س

مركز القادم للتدريب يقدم لكم :

كيف تجعل من نفسك 
ناجح  ت��ن��ف��ي��ذي  م��دي��ر 
؟لمن�ظم�ت�ك وأع�م��ال��ك

رجال  ـ  �سيدات
جدة  24  -  27  نوفمرب  2013 م



الهدف العام من الدورة :

على                                    الرتكيز  مع  عالية  وفعالية  بكفاءة  منظماتهم  قيادة  من  التنفيذيني  امل��دراء  متكني   -
اأهم مهارات وموؤ�شرات النجاح لتحقيق الأهداف املن�شودة للمنظمات .

 - تزويد املتدربني باملهارات العملية التطبيقية من واقع املمار�شة واخلربة .

م��ح���ت��وي���ات ع����ام�����ة :

التنفيذية  الإدارة  • اأ�شا�شيات 
التنفيذيني  املدراء  اأعظم  جناح  وراء  • ال�شر 

؟ ملن�شبه  توليه  بعد  اأيام   10 اأول  التنفيذي  املدير  يق�شي  • كيف 
. الناجح  التنفيذي  املدير  اإليها  يحتاج  اأ�شا�شية  مهارة   30 • اأكرث 

؟ املنظمات  يف  التنفيذيني  املدراء  فيها  يقع  التي  واملزالق  املخاطر  اأكرث  تتجنب  • كيف 



• عالقة المدير التنفيذي باإلستراتيجيات :

� الإدارة الإ�شرتاتيجية .
� املراحل ال� 5 لإعداد الإ�شرتاتيجية الناجحة .

� م�شتويات الإ�شرتاتيجية .
� البدائل الإ�شرتاتيجية .

• عالقة المدير التنفيذي بالشؤون القانونية : 

� كيف حتمي نف�شك كمدير تنفيذي ناجح ومنظمتك بالطرق النظامية والقانونيه .
� ايجاد املناخ القانوين الوا�شح لالدارت والعاملني .

• عالقة المدير التنفيذي  ومراقبة األداء .

�شع معايريك املن�شودة ملنظمتك ، وحدد املوؤ�شرات القيا�شية لتحقيق ال�شيا�شات العامة مع و�شع خطة 
املتابعة يف تنفيذ الأولويات وتقييمها وفقا للمعايري التي يتم اإقرارها واإعداد التو�شيات واملقرتحات 

لتح�شني الأداء من خالل جتارب عملية .

الم�حاور 
التفصيلية 



• عالقة المدير التنفيذي بتطوير األعمال :

�شاعف اإنتاجية منظمتك من خالل اإخرتاق الأ�شواق وزيادة ح�شتك ال�شوقية  عن طريق :
� تقييم الفر�س املتاحة .

� جمع املعلومات عن املناف�شني .
 Competitive Intelligence   �

 �  الأبحاث والتطوير.
 �  فريق الأفكار اخلالبة.

• عالقة المدير التنفيذي وإدارة الجودة الشاملة :

� تعلم كيف ت�شع كمدير تنفيذي منهجًا اإداريا مركزا على حتقيق اجلودة العاملية من خالل م�شاهمة 
جميع اأع�شاء املنظمة لتحقيق ر�شا العمالء وفقًا للمعايري ال�شحيحة .

� الرتكيز الثالثي لإدارة اجلودة ال�شاملة :) العميل � العملية � القيمة (

• عالقة المدير التنفيذي باالدارة المالية :

� حتديد الحتياجات املالية وم�شادر التمويل  مع ايجاد اف�شل البدائل التمويلية .
� التخطيط والتحليل املايل .

اإح�����ش��ائ��ي��ة ع��امل��ي��ة يف جن����اح ال�����ش��رك��ات ت���ق���ول :
. �أقل من �سنتني  تف�سل يف  �لنا�سئة  �ل�سركات  �أكرث من 50 %  من 
80 % من �ل�سركات تف�سل وتخرج من �ل�سوق يف خالل  5 �سنو�ت .

 . وت��ف�����س��ل  ����س���ن���و�ت   10 �ىل   ت�����س��م��د  �ل�����س��رك��ات  م���ن   %  96

. ب���ن���ج���اح  �مل���ه���ن���ي���ة  م�������س���رت���ه���ا  ت���ك���م���ل    % ف����ق����ط  4 

م��ن  ل����ت����ك����ون  م�������ش���ت���ع���د  اأن����������ت  ه������ل  الآن 
�����ش����م����ن ال�����ف�����ئ�����ة ال����ق����ل����ي����ل����ة ال����ن����اج����ح����ة

ال� 4 % ...!!



• عالقة المدير التنفيذي بإدارة اإلستثمار :

� وظف اأموال منظمتك ، زد من دخلها ، اأمن م�شتقبل منظمتك  من خالل  حتقيق تنمية م�شتمرة للرثوة
� خيارات ال�شتثمار الف�شل . 

• عالقة المدير التنفيذي بالشؤون اإلدارية : 

اخلدمات املكتبية ، الإت�شالت والنقل ، خدمات املرافق ، خدمات امل�شرتين ، نظم املعلومات. 

• عالقة المدير التنفيذي بالموارد البشرية :

املزايا   ، والتطوير  التدريب   ، الإداري  الهيكل  تنظيم   ، التوظيف   ، الب�شرية  امل��وارد  تخطيط 
والتعوي�شات ، مراجعة الأداء ، عالقات املوظفني ، ادارة املخازن ، العمالة املوؤقتة ، املوردين 

• عالقة المدير التنفيذي بإدارة العمليات :

حول مدخالت منظمتك اإىل منتجات اأو خدمات ناجحة للم�شتهلكني .

• عالقة المدير التنفيذي بالمبيعات والتسويق :

تكون لديك قدرة كافية يف دعمهم ح�شب نطاق حجم منظمتك لتعظيم الأرقام البيعية ملنظمتك .



• عالقة المدير التنفيذي بالقيادة :

كمدير تنفيذي كيف تكون قائدا ناجحا ، وما هي اأكرث ال�شفات التي يجب اأن تنميها لديك .

• عالقة المدير التنفيذي بالمسؤولية االجتماعية :

� تعرف  على :  
.  ISO  26000  املعيار العاملي للم�شوؤولية الإجتماعية �

 � ال�شوق  وقوى  العوملة   � الإ�شتهالكية  الأخالقية   «  : الإجتماعية  للم�شوؤولية  الأ�شا�شية  الدوافع   �
التوعية والتثقيف الإجتماعي � اأخالقيات التدريب � الأزمات وعواقبها � اأولويات اأ�شحاب امل�شلحة  .

• عالقة المدير التنفيذي بالمالك :

� كيف تتعامل مع املوؤ�ش�شني وامل�شاهمني و�شركاء املنظمة وتوفق بني اهدافهم واهداف املنظمة.

• عالقة المدير التنفيذي بالحوكمة :

� تعرف على اأ�شلوب ممار�شة �شلطات الإدارة الر�شيدة .
� حمددات احلوكمة الداخلية واخلارجية .

� معايري احلوكمة .



ال�ف�ئ��ة ال�م�س�ت�ه�دف��ة :

� رجال الأعمال واأ�شحاب امل�شاريع اخلا�شة .
� املدراء العموم واملدراء التنفيذيني .

� املر�شحني لتويل من�شب » الدارة العامة اأو الإدارة التنفيذية »

ت�اري���خ ت�ن��ف��ي��ذ ال��دورة :

24 -  27 نوفمرب 2013 م              املوافق   21 – 24 حمرم  1435 ه�

ع�دد األي��ام ال�ت�دري�ب�ي�ة :

4 اأيام تدريبية مت�شلة 
ابتداء من الأحد اإىل الأربعاء     

ت�وق�ي��ت ت�نف�ي�ذ ال�دورة :

من ال�شاعة اخلام�شة اإىل التا�شعة والن�شف م�شاء .

م�ك��ان ت��ن��ف�ي��ذ ال�دورة :

مدينة جدة



رس�وم ال�م�ش�ارك�ة في الدورة :

4750  ريال للت�شجيل قبل 10 نوفمرب 2013 م     املوافق   7 حمرم 1435
5450 ريال للت�شجيل قبل 18 نوفمرب 2013 م      املوافق  15 حمرم 1435 ه�
6500   ريال للت�شجيل من 19 نوفمرب 2013 م      املوافق  16 حمرم 1435 ه� 

" ، نرجو �ال�ستفادة من باقات �خل�سومات �ملو�سحة  " 6800 ريال  • لتفادي نفاذ �ملقاعد ودفع ر�سوم �مل�ساركة 
باالأعلى  قبل �لدورة بيوم و�حد .

ش�������������������ام�������������������ل :

� �شهادة الإعتماد من املوؤ�ش�شة العامة للتدريب التقني والفني 
� املادة العلمية .

� كويف بريك 
� اهداء من املحا�شر كتابه ال�شخ�شي ) بناء فرق العمل ( بتوقيعه ال�شخ�شي  .

الآيبانرقم احل�شاباإ�شم احل�شاب

بنك الأهلي
مركز القادم للتدريب

12265270000102Sa 83100000    12265270000102

314608010229772Sa 7580000   314608010229772م�شرف الراجحي

اأو حترير �شيك باإ�شم : مركز القادم للتدريب 

حل����ج����ز م����ق����ع����دك : 
0555    989    041



اجعل لهذه اللحظة .. ب�شمة  يف حياتك املهنية ...
ع��ل��ى ي��ق��ني ت����ام م���ن جت���ارب���ن���ا م���ع ع��م��الئ��ن��ا ال�����ش��اب��ق��ني اأن ان�����ش��م��ام��ه��م ل����دورة                                                                                                                
" املدير التنفيذي املمار�س " كان واحدا من اف�شل القرارات  يف حياتهم املهنية ، والتي �شكلت لهم 
فارقا ملمو�شا بعد م�شاركتهم  بالدورة كمدير تنفيذي ناجح  و�شاحب اأعمال وم�شاريع  ناجحة .

من ال�ضهر الأول بعد اإنق�ضاء الدورة ، 
ت�ضاعفت مبيعات ال�ضركة بف�ضل اهلل 

رئي�س �سركة متويل وتق�سيط 

تدريبية  �ساعة   2000 �أكثثر من  لثثدي 
.. هي يف كفة وهذه �لدورة يف كفة .

مدير تنفيذي ل�شركة عقارية .

 ، و�أوروب���ا  �أمريكا  ح�ضرت عدة دور�ت يف 
مل ت�ضل �إىل م�ضتوى هذه �لدورة 

رئي�س تنفيذي ملجموعة �شركات عاملية 

اإدارة تنفيذية تكونت من  مل اأعلم اأن هنالك 
، ال توجد  خالل املمار�سة واخلببرة الطويلة 
بالكتب وال اجلامعات .. ! حتى ح�سرت هذه 

الدورة وا�ستفدت منها فائدة عظيمة 
�أكرم �أحمد

�شكرا ملركز القادم على اإقامة اأقوى الدورات 
واختيار اف�شل املدربني ، لقد اأ�شتفدت من 
امل�����درب مب���ا ي��ك��ف��ي لت�شبح  ع��ل��م و خ����رات 

نقطة حتول يف حياتي املهنية 
اأحمد ال�صبحي .

ما قيل عن الدورة :



ـ الرئي�س التنفيذي ب�شركة خرباء التطوير  .

�ـــشـــركـــة    14 مــــــن  اأكــــــــــر  يف  اإدارة  جمــــلــــ�ــــس  ورئـــــيـــــ�ـــــس  ـــو  كـــعـــ�ـــش نــــاجــــحــــة  جتــــــــــارب  لــــــه  كـــــانـــــت  ـ 
ــــكــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة الـــــ�ـــــشـــــعـــــوديـــــة وخــــــارجــــــهــــــا .  ـــــركـــــات الـــــعـــــمـــــاقـــــة يف املــــمــــل ـــــش ـــــ�  مـــــــن كـــــــربيـــــــات ال

ـ الع�شو املنتدب والرئي�س التنفيذي ل�شركة اجلري للتجارة �شابقا : 
وهي واحدة من اأكرب �شركات النقل والتوزيع للم�شتقات البرتولية يف اململكة .

ـ الرئي�س التنفيذي وع�شو جمل�س الإدارة ملجموعة �شركات بغلف القاب�شة �شابقا: وهي جمموعة تتكون 
من 18 �شركة وم�شنع داخل وخارج اململكة .

�شركات  اكــرب  واحــدة من  وهــي   : للحديد  الظافر  بغلف  ل�شركة م�شانع  املنتدب  الإدارة  ـ ع�شو جمل�س 
الت�شنيع للحديد باململكة بطاقة اإنتاجية 240.000 طن �شنويا .

ـ خرباته الإدارية العميقة �شاعدته اأن يكون واحدا من " اأع�شاء جمال�س اإدارة " 
يف العديد من املن�شئات يف جمال الإدارة الإ�شرتاتيجية بالإ�شافة اإىل جتاربه الناجحة يف �شياغة ور�شم 

اأكر من 60 خطة اإ�شرتاتيجية وتنفيذ 40 خطة ت�شغيلية  .

د.م.عصام الرحبي


