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 شَادة في إدارة امفعاميات
 ميحة عاىة

 ميكتب ِِفقاًا  كبيرة، اقتصادية قّة ِأصبحت امياضيين امعقدين خٕل ىنحّظ بشكه امينّظية امفعاميات أعداد تناىت

 ىعدل ِذمك 2024 عاو بحنّل ٪10 بنسبة منفعاميات امتخطيط ىَنة تتزايد أن اميتّقع ىن األىريكي؛ امعيه إحصاءات

 يتً أنُ إمٓ 2016 عاو في أجريت امتي امدراسات تشير كيا ،-األخرْ اميَن مجييع امنيّ ىعدل ىتّسط ىن أسرع

، اميتحدة امّٔيات في ِاجتياع فعامية ىنيّن 18 حّامي تنظيً  66.8 ِ اإلنفاق ىن دِٔر ىنيار 280 يحقق ىيا سنّياًا

 في إسترميني جنيُ ىنيار 42.3 امفعاميات إدارة ىجال قيية تبنغ ىشابُ صعيد ِعنٓ امعيه، دخه ىن دِٔر ىنيار

 .دبي في أقتصادي امنيّ ىن ٪5 ِييّحه اميتحدة، اميينكة

 في تساعد أن ِييكن أجتياعية، ِامرفاٍية أقتصادية امتنيية في ىَياًا  دِراًا  تنعب امفعاميات أن اميعرِف ىن

 أن جانب إمٓ ذمك امتجارية، ِامعٕىات امشركات سيعة ِتحسين اميجتيع تياسك ىحه األخرْ امعيه أٍداف تحقيق

 أجتياعية ِامّسائط ِامتسّيق امتّاصه ىَارات استخداو عنٓ اميَنيين تساعد ِاميتغيرة اميتناىية امصناعة ٍذٌ

 امحأت، دراسات عبر منفعاميات امتخطيط عيه ىجال تستكشف امتي امتدريبية امدِرة نقّدو مذا اميشاريع، ِإدارة

 فيَا اميشاركين امدِرة ٍذٌ تزِد كيا ِامتيارين، امعينية ِاألنشطة امبحّث، ِنتائج أىكن إن امييدانية ِامرحٕت

 منيَارات باإلضافة ذمك امتغيير، دائية امصناعة ٍذٌ متعقيدات امكاىه ِأستيعاب امتفصينية اميعرفية بامخنفية

 .امفعاميات إدارة جّانب ىختنف في مننجاح امٕزىة

 امينَجية

 ِدراسة ِامجياعية امفردية امتيارين ىحه امتفاعنية، األساميب ىن ىتنّعة ىجيّعة امتدريبية امدِرة ٍذٌ تستخدو

 .امجياعية ِامنقاشات امفيديّ ِىقاطع (ِامعفّية امُيعّدة) األدِار ِمعب امحأت
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 أٍداف امدِرة

 سيتيكن اميشاركّن في نَاية امدِرة ىن

 امفعاميات إدارة أساسيات شرح

 امفعاميات ِتنظيً إدارة بخطّات قائية ِضع

 منفعاميات امتخطيط عينية خطّات صياغة

 امفعاميات تقييً ىنَجيات تطبيق

 امتنظييية امنّجستية امعينيات إدارة في اميصادر ىن ىتنّعة ىجيّعة استخداو

 امفئات اميستَدفة

 ِاميعنيين امفعاميات ِإدارة امعاىة امعٕقات ىجأت في يعينّن امذين اميَنيين امتدريبية امدِرة ٍذٌ تستَدف

 اميَنية ِاآلداب امقّاعد بأنشطة

 امكفاءات اميستَدفة

 امنتائج تقييً - اميَاو تقّيً - امعٕقات إنشاء - امتنظيً – امتخطيط – امتأجير – امتّاصه – امتحنيه -  امقيادة

 أساسيات إدارة امفعاميات

 امفعاميات تعريف

 امفعاميات تنظيً أسباب

 امفعاميات أنّاع

 امفعاميات أٍيية

 امرئيسة فكرتَا ِتحديد امفعاميات إنشاء خطّات

 منفعاميات اميصنحة أصحاب
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 خطّات عينية امتخطيط منفعاميات

 امفعامية "ىّضّع" ِتحديد امرؤية صياغة

 ِاميَددات ِامفرص ِامضعف امقّة نقاط

 ِاميستَدفات األٍداف صياغة

 امفعامية جدِْ تحديد

 اميٕئً امتنظييي امَيكه اختيار

 امخطة ِضع

 امفعامية تقييً

  امفعاميات إلنشاء امخيسة امعناصر

 سيارت أٍداف صياغة

 اميّارد امبشرية ِامعينيات امنّجستية في إدارة امفعاميات

 منفعاميات امبشرية اميّارد إدارة

 منفعامية اميحامي اميّقع اختيار

 منفعامية ِامترِيج امتسّيق

 منفعامية ِامترِيجية امتسّيقية امعينيات عناصر

 امفعاميات ىيزانية - اإلعٕنات – امٕفتات – امتذاكر

 امفعاميات إدارة في ِامسٕىة األىن عناصر

 امطّارئ ِخطط اميخاطر إدارة

 اميناخ - اميحتينة اميشكٕت

ين قدِو عدو ّّ  امتجَيزات تسنيً تأخر - اميدع
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 تقّيً ِتقييً  امفعاميات

 ِامتقييً امتقّيً بين أختٕف

 امفعاميات تقييً في األساسية امست اميراحه

 امفعاميات تقييً في اميتنّعة امينَجيات

 اميَاو جدِل إلدارة "جانت" ىخططات

  أستحيار عنٓ امعائد تقييً

 أجتياعي امتّاصه ِسائه تفاعه ىدْ قياس

 تنظيً فعاميات ناجحة

 امناجحة امفعاميات متنظيً امٕزىة امخطّات

 فّعامة ترِيجية حيٕت ِتنفيذ تخطيط

 فّعال تّاصه نظاو استخداو

 امينظية منفعامية اإلمكترِني منيّقع امرشيد أستخداو

 منتكنّمّجيا امرشيد أستخداو

 امنّجستية امعينيات إلدارة كفء نظاو استخداو

 

 

 


