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انالبدعمرككبرلوحتى•

.جديدة اهدافلكيكون

المشاريع العظيمة بدءت •

عمل اصحابها عىل ... بفكرة 

تنفيذها

,,,,,,المستحيل مجرد كلمة



ها هي نقطة الوصول التي نسعى الي: االهداف

,دائما 

.و نضع لها الخطوات و االجراءات 

و نوفر لها كافة الموارد البشرية و المالية

و يتم تقيمها باستمرار   

ال تجعل الوصول اىل هدفك هي 

,,,نقطة النهاية

بل اجعلها نقطة البداية ألهداف 

اخرى







,,,,,,نصيحة هامة 

أمنح نفسك ما يسعدها 

حتى تنطلق بقوة



:  االدارة 

فن تحقيق الممكن 

:القيادة 

فن تحقيق المستحيل 

::::االدارة 

اخالقياتو....وفن....علم

:القيادة

ل فن التأثير عىل االخرين لتحفيزهم و تعدي

او سلوكهم لتحقيق مصالح مشتركة قريبة

.بعيدة المدى 



يعتبر التخطيط من اهم ادوات 

,,,االدارة 

فكلما كان االهتمام بالتخطيط و

,,وقت التخطيط 

,,,كان وقت التنفيذ اقل 

و المشاكل و المتابعة تكون يف 

االدنىحدها 

فاشلةلخطةيؤديالتخطيطفشل



يف اوقات االزمات االقتصادية و 

قوم المالية فان الكيانات الكبيرة ت

غر  باالستحواذ عىل الشركات االص

و يساعد ذلك عىل زيادة القدرات , 

مع التنافسية للكيانات الكبيرة

.الحفاظ عىل االسواق من االنهيار



يف اوقات االزمات االقتصادية و 

,,,,,المالية 

فأن قدرة الشركات عىل تحويل 

التكاليف الثابتة اىل تكاليف

متغيره سيزيد من قدرتها 

.التنافسية 



يف اوقات االزمات االقتصادية و 

,,,,,المالية 

تلعب ادارة الدعم و سلسلة 

االمدادات دورا فعال يف تخفيض 

التكاليف و زيادة االرباح من خالل

جية التخطيط الجيد للعملية االنتا

وادارة المخزون





بط ان نجاح عملية التغيير  يف الشركات مرت

,  بتهيئة العاملين لتقبل هذا التغيير 

هذا التغيير  منو االهم ان يكونوا جزء 

ىل تعتمد عملية التغيير اعتماد اساسي  ع

.المعرفة و المعلومات

ةمنفصلبأرادةالتغييريأتيلن





الزم ,,, و علشان تنجح 

تبدء

,,,,,,علشان تنجح 

تعترف باالخطاءالزم

الزم ,,, و علشان تنجح 

يكون عندك هدف



,,,,,,المدير الناجح 

.لدية رؤيا واضحة •

اهاالتجيفالعملفريقيقود•

.الصحيح 

المعلوماتيتبادل•

لدية شفافية •

تصحيح االخطاءعىلقدرة•



,,,,,النجاح  

ت  فاشلة تحملهو نتيجة لتجارب

,,,,,تكلفتها لتتعلم 







,,,,,,التحفيز 

ال يعنني الطبطبه 

بلمستقبناءيعنيلكنو

واضحوظيفي

تنمية وتدريبخطةو

.المهارات 



ض   وي 
ف  ,,,,,,الت 

نقل بعض المهام 

المسئوليةمنيعفيال

تأكد ان الشخص المفوض

.قدم فهم المهام جيدا



تحرك... تتجمد ال

,,,,,,المنافسة و البقاء 

و يتطلب كثيرا من المرونة

...االبتكار و التعلم

ومنافسكقدراتاحترم

امنهتعلم





س 
ز ن  ي  ي  الب 

حة  ف  صي 
,,,,ي 

لكميواثناء التعامالت ال تبدي

السياسي

الرياضي

الديني 



ـاوض   ف  ,,,,الت 

من... تستخدم بصورة دائمة ... مهارة حياتية 

...االنسانيةالتعامالتخالل

.المعرفة ...هيالتفاوضعمليةاساس

يف التفاوض لن تحصل عىل كل شيء 







شعورك بالرضاء يف العمل يأتي

من اقتناعك بأنك تعمل عمل 

,,,,,عظيم 



رضاء عمالئك 
سيأتي اوال من 

,,,,رضاء موظفك

اهتم بموظفك و 
هو سيهتم 

بعميلك































كز  ذ  ,,,,ت 
,,,,العبرة ليست بســــرعة االنجاز 

بصحة االتجاهانما



















ح اج  ز الن  المذي 




















