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المحتويات األساسية:

المقدمة:
عن  المسؤولين  تّمكن  التي  العملية  هو  الفعال  االستراتيجي  والتخطيط  التفكير  جدارة 
ليتمكنوا  اليومية  اإلدارية والهموم  العمليات  المنظمة من االرتقاء عن مستوى  توجيه 
من رؤية األمور من زوايا مختلفة. وينبغي أن تكون هذه الزوايا ذات منظور مستقبلي، 
االستراتيجيين  المفكّرين  على  التاريخي.  سياقها  حيث  من  مفهومة  ذاته  الوقت  وفي 
من  ليتمكنوا  لمنظمتهم  الحالي  الوضع  معرفة  مع  األمام  إلى  التطلع  مهارات  امتالك 
اتخاذ قرارات تنطوي على مجازفة محسوبة مع تجّنب تكرار أخطاء الماضي. مثل هذه 
التساؤالت وغيرها ، هي ما نحاول إثارة الحوار حولها في هذه الدورة، ، حيث يهدف 
والتخطيط  بالتفكير  المرتبطة  الحديثة  بالمفاهيم  المشاركين  تعريف  إلى  البرنامج  هذا 
االستراتيجي ، وباألدوات والمعوقات التي قد تواجههم ، وكيفية التغلب عليها في الواقع 

العملي.

االستراتيجية  اإلدارة  مفاهيم  وعملية،  نظرية  أساسية  مداخل  تعريف  الدورة  ستتناول 
والتفكير والتخطيط االستراتيجي الرؤية االستراتيجية مع مواصفات القائد االستراتيجي 
والمهارات التي يتمتع بها ، القرارات االستراتيجية واستشراف المستقبل و األدوار التي 

يقوم بها القائد االستراتيجي في تجسيد نتائج التفكير االستراتيجي.

الهدف العام للدورة:
بالتفكير  المرتبطة  الحديثة  بالمفاهيم  المشاركين  لتعريف  المتقدمة  الورشة  هذه  تهدف 
التفكير  أدوات  على  والتعرف  بالمؤسسات،  االستشرافي  االستراتيجي  والتخطيط 
تصميم  على  والتعرف  عليها،  التغلب  تواجهها وطرق  التي  والمعوقات  االستراتيجي 
النظم المتكاملة الستشراف المستقبل، وتحليل البيئة الداخلية والخارجية وتحديد الفرص 
إلى خطط عمل  األفكار  آليات تحويل  إلى  تتطرق  المحتملة، كما  والتهديدات  المتاحة 
داخل المؤسسة. يوروماتيك تهدف من تنفيذ هذا البرنامج التدريبي الى إكساب منسوبيها 
المعاصرة  اإلدارية  بالممارسات  المتعلقة  واالتجاهات  والمهارات،  المعلومات، 

والمستقبلية، وتطوير مهارة إعداد الخطط المستقبلية للمؤسسة.

أهمية الدورة:
التعرف على المفاهيم الحديثة المرتبطة بالتفكير والتخطيط االستراتيجي. �
التغلب  � ومعوقاتها وطرق  االستشرافي  االستراتيجي  التفكير  أدوات  على  التعرف 

عليها.
التدرب على تصميم النظم المتكاملة للتخطيط االستراتيجي بالمؤسسة. �
التدرب على تحليل البيئة الداخلية والخارجية وتحديد الفرص المتاحة والتهديدات  �

المحتملة للمؤسسة، واتخاذ القرارات االستراتيجية للمؤسسة.
التعرف على طرق ترجمة األهداف إلى خطط عمل فعالة في تحقيق أهداف ورسالة  �

المؤسسة.

المفاهيم االستراتيجية بالمؤسسة

التفكير والتخطيط اإلستراتيجي �
التغيير اإلستراتيجي �
اإلدارة اإلستراتيجية �

التفكير اإلستراتيجي ودور الرؤية في ذلك

مفهوم التفكير اإلستراتيجي �
مواصفات القائد والمفكر اإلستراتيجي �
هل التفكير اإلستراتيجي هو التخطيط اإلستراتيجي؟ �
مفهوم الرؤية وعالقتها بالتفكير اإلستراتيجي �
أغراض التفكير اإلستراتيجي �
الخطوات العشرة للتفكير اإلستراتيجي �

خطوات التفكير اإلستراتيجي ودور الرؤية

مفهوم الرؤية وعالقتها بالتفكير اإلستراتيجي اإلستشرافي �
مواصفات القائد اإلستراتيجي صاحب الرؤية �
أغراض التفكير اإلستراتيجي وتمييزها عن أغراض التفكير األخرى �
الخطوات العشرة للتفكير اإلستراتيجي �

أدوار يلعبها القائد في تجسيد نتائج التفكير اإلستراتيجي في المؤسسة

إستشراف المستقبل �
إتخاذ القرارات اإلستراتيجية �
تحفيز العاملين �
مراقبة الثقافة العامة للمنظمة �
تجسيد نتائج التفكير اإلستراتيجي في القائد �

أساسيات التفكير والتخطيط اإلستراتيجي

التغيرات البيئية للتخطيط اإلستراتيجي �
تطورات إستراتيجيات اإلدارة في مواجهة المستقبل �
هل تتبع المؤسسة منهجًا متكاماًل للتخطيط؟ �
كيف تتم عملية تحليل البيئة الداخلية والخارجية �
تحليل البيئة الخارجية إلكتشاف الفرص والتهديدات �
أهم العناصر المحددة لألداء �
أهم معايير قياس األداء �
طرق عمل قوائم المراجعة اإلدارية �
طرق تحديد وتحليل مواطن القوة والضعف �

طرق تحديد اإلتجاه اإلستراتيجي العام للمؤسسة )التحليل الرباعي(

الهدف من التحليل �
مصفوفة تحليل البيئة الداخلية والخارجية �
التحليل الرباعي �
توقعات أصحاب المصالح �
تصميم شبكة األهداف �

دليل تحويل األفكار إلى خطط عمل

رسالة المنظمة �
تحديد العوامل المحددة لألداء �
األهداف الطويلة األجل ) اإلستراتيجية ( �
األهداف متوسطة المدى ) التكتيكية ( �
األهداف قصيرة األجل ) التكتيكية ( �
تحديد مؤشرات األداء �
تحديد متطلبات تنفيذ المهام �
الجدولة وتوزيع المهام والمسؤوليات �
تحديد المشكالت المحتملة وسبل عالجها �



 

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

)اعداد وإدارة الخطط بالبعدين االستراتيجي والتشغيلي ®(

كفاءة التفكير والتخطيط االستراتيجي االستشرافي 

التــاريــخ :........................

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.


