
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج وورش عملية لمدة 5 أيام حول 

ISO 29990 : 2010 Certified

ISO 29990

ISO 9001 : 2015 Certified

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:

Partner

MEMBER

® This programme is registered under EuroMaTech and is copyright© protected. Any usage or 

reproduction of the contents in any medium or format will result in we pursuing legal action against 

the user.

تحديد وصياغة األهداف الذكية
واعداد الخطط الفعالة ®



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

تحديد وصياغة األهداف الذكية
واعداد الخطط الفعالة ®

ISO 29990 : 2010 Certified

ISO 29990

ISO 9001 : 2015 Certified

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:

Partner

MEMBER

المقدمة:

يهدف البرنامج إلى تنمية معارف المشاركين حول "صياغة األهداف الذكية واعداد الخطط الفعالة " وتدريب المشاركين على مهارات التفكير التحليلي لبيئة العمل المؤسسي 

والتطبيق العملي لها وتمكين المشاركين من استخدام أحدث األساليب واالستراتيجيات في إدارة األداء وتحديد األهداف بما يحقق أهداف المؤسسة وإكساب المشاركين مهارات 

تجديد أهداف العمل وصياغة األهداف التشغيلية وإعداد خطط العمل.

المنظمة ،وإلى إكساب  للمنظمات إلى أهدف تشغيلية وخطط عمل تنسجم وتحقق استراتيجية  الدورة بشكل عام إلى إدراك أهمية ترجمة الرؤية االستراتيجية  وتركز مواضيع 

المشاركين المعارف العلمية والعملية الالزمة في التفكير التنبؤي  في مجاالت التخطيط وصياغة األهداف، وتزويد المشاركين بالمهارات األدائية في العمليات الالزمة إلى ترجمة 

الرؤى االستراتيجية إلى خطط للعمل الوظيفي المؤسسي.  كما يسّلط الضوء على عدد من المحاور المهمة المتصلة بصياغة األهداف وإعداد خطط العمل منها مهارات التفكير 

التحليلي التنبؤين وأثره على اإلدارة، واالستراتيجية )البناء الرؤيوي وتحديد األهداف االستراتيجية(، التخطيط وصياغة األهداف التشغيلية، وأساليب إعداد خطط العمل التشغيلية، 

وحاالت في تطبيقات االستراتيجية بالنتائج.

الموضوعات الرئيسية:

التخطيط واإلدارة االستراتيجية )المفاهيم األساسية( �

شروط صحة األهداف وكيفية الصياغة الدقيقة باألهداف �

مهارات تحقيق األهداف من خالل العمل الجماعي �

خطوات إعداد خطط العمل �

إعداد وتصميم برامج العمل التنفيذية �

ورشة عمل تطبيقية إلعداد خطة العمل �

األهداف:

التعرف على األبعاد التكتيكية وتطوير العمليات الفنية في التخطيط اإلداري وتحقيق األهداف �

تفهم العالقة بين الرؤية واألهداف االستراتيجية واألهداف التنفيذية �

تزويد المشاركين بالمفاهيم الحديثة للتخطيط االستراتيجي للمنظمات المعاصرة �

تزويد المشاركين بالمفاهيم ذات الصلة بالتخطيط االستراتيجي وتحقيق األهداف �

تزويد المشاركين بمجموعة متكاملة من المفاهيم واالتجاهات الحديثة اإلدارية المعاصرة �

التعرف على المفاهيم األساسية والمعارف المرتبطة باألهداف االستراتيجية والتخطيط االستراتيجي وإدارة األداء �

التعرف على األليات الحديثة في صياغة وتحديد األهداف بصفة عامة واألهداف االستراتيجية بصفة خاصة �

اإلبداع في وضع األهداف والتخطيط ومتابعة االستراتيجيات �

اكساب المشاركين المهارات واألدوات الرئيسية لوضع خطة العمل لمنظماتهم بناءًا على الرؤية المستقبلية واالتجاهات االستراتيجية للمنظمة �



المحتويات األساسية:
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الوحدة األولى:
فن صناعة وصياغة األهداف

مفهوم الهدف �
الفرق بين الهدف والهدف اإلستراتيجي �
مستويات األهداف )عام – مرحلية – سلوكية وإجرائية( �
مجاالت تصنيف األهداف �
أركان صناعة وصياغة األهداف �
األدوات الحديثة المساعدة في تحديد األهداف بإستخدام التقنيات التكنولوجية منها: �
� )Goal-Buddy/ Goal Enforcer/ Goals cape/ Joe’s Goals(
خطوات صناعة وصياغة األهداف بمستوياتها المختلفة �
إجراءات صياغة األهداف اإلستراتيجية �
متطلبات و مراحل التنفيذ الفعال لألهداف �
اآلليات الحديثة في تقييم وتقويم األهداف �

الوحدة الثانية:
التخطيط اإلستراتيجي المتقدم و رسم السياسات

مكونات و نماذج وعناصر التخطيط االستراتيجي �
عناصر العملية اإلدارية اإلستراتيجية الحديثة �
مراحل وخطوات الخطة اإلستراتيجية. �
أساليب التخطيط االستراتيجي، واشكالة المختلفة �
آليات التعامل مع المؤشرات غير الكمية في االدارة االستراتيجية �
معوقات التخطيط االستراتيجي والتحديات التيتواجهه �
أهمية التخطيط في رسم السياسات المستقبلية �
التخطيط وتطوير السياسات التنموية للمنظمات �
التخطيط وتحقيق التكامل بين األبعاد االقتصادية وصوال للتنمية المستدامة �

الوحدة الثالثة:
إعداد خرائط العمل وتصميم تطوير اإلجراءات

خرائط سير العمل لإلجراءات واآللية. �
إعادة تقسيم عبء العمل وإعادة توزيع الوظائف. �
الخرائط التفصيلية لسير العمل المبسط. �
تحليل العمل واكتشاف اإلجراءات المضافة والزائدة وتغييرها. �
تطوير نظم وأساليب العمل من منظور إعادة هندسة العمليات �
دور نظم واجراءات العمل فى تحسين معدالت األداء وتحقيق رضا المتعاملين �
مؤشرات ومعايير الحاجة إلى تطوير نظم العمل �
األساليب العلمية والخطوات التطبيقية لنظم العمل وتطوير اإلجراءات �
متطلبات نجاح تصميم وتطوير اإلجراءات من تطبيق إعادة هندسة نظم العمل �

الوحدة الرابعة:
تعزيز كفاءة آليات العمل من خالل اإلجراءات الذكية

تخطيط العمل وتنظيم وتوزيع الموارد �
تصميم المخططات التنظيمية �
أهداف تصميم إجراءات العمل الذكية �
استخدام خرائط سير العمل لتبسيط اإلجراءات الذكية �
الخرائط التفصيلية لمعالجة المعلومات �
إعداد وتحليل خرائط سير العمل �
تصميم اإلجراءات الذكية واقتراحات التغييرات الحيوية �
مبادئ )Lean( لتبسيط اآلليات ورفع الكفاءة �
تحليل األدوات لتصميم اآلليات واإلجراءات وتعزيز كفاءة العمل �

الوحدة الخامسة:
قياس اآلداء والخطط اإلستراتيجية ومدى تحقيق األهداف

األداء المؤسسي كمدخل للتطوير والتنمية �
مفهــوم وفلســفات قــياس األداء المؤسســي والقياس الحالي لألداء �
الخصـائص الممـيزة لمؤشـرات قياس األداء المؤسسي �
المجــاالت التــي تغطــيها مؤشــرات قــياس األداء المؤسسي. �
أســـــباب ومـــــبررات تبنـــــي مفهـــــوم األداء المؤسسي �
مشاكل وصعوبات قياس األداء المؤسسي �
مؤشــرات قــياس األداء المؤسســي في األجهزة الحكومية �
جوانــب القصــور التــي تعالجهــا مؤشــرات قياس األداء المؤسسي �



إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت. � اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

إدارة التدريب : 4571801  4  00971 � أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة � أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

التــاريــخ :........................)تحديد وصياغة األهداف الذكية واعداد الخطط الفعالة ®( 

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


