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مقدمة:

العالم اليوم يتميز بتغيير التكنولوجيا وحدة المنافسة وزيادة المعرفة والعولمة واإلنفتاح وحتى تكون المؤسسة مميزة وسط هذا الزخم من التغيرات عليها أن تتعرف على بيئتها التي 
تعمل بها وتتعرف على نقاط قوتها وضعفها وهذا ما تقدمه اإلدارة اإلستراتيجية من أدوات ونماذج تساعد القادة والمسئولون على تحليل الصناعة والبيئة العامة وتحليل المؤسسة 

ومن ثم تحديد ما يجب أن تكون عليه في المستقبل مما يوحد جهود الجميع على أهداف وسياسات واحدة.

الهدف العام:

يهدف البرنامج التدريبي إلى تطوير مهارات المشاركين ومعارفهم فيما يتعلق باإلدارة االستراتيجية وإكسابهم المهارات التطبيقية للقيام بعملية صياغتها وتنفيذها فضال عن التعرف 
إلى مفاهيم اإلدارة الحديثة وكيفية مواكبة التطورات التي تحصل في علوم اإلدارة والتغلب على الظروف الطارئة بشكل علمي مخطط له مسبقا.

اهداف البرنامج:

إلى اكساب  المتدربين  المعارف والمهارات واالتجاهات التي تمكنهم  من تنمية قدرتهم في التحليل والتخطيط والتنظيم اإلستراتيجي، ومن المتوقع في نهاية 
هذا البرنامج أن يصبح المشارك قادرا على:

المعرفة بمفهوم اإلدارة اإلستراتيجية �
تنمية مهارة إستخدام األدوات اإلستراتيجية �
القدرة على تحليل البيئة المحيطة �
التمييز بين التخطيط اإلستراتيجي واإلدارة اإلستراتيجية �
تزويد المتدربين بأنجح الممارسات في مجال اإلدارة اإلستراتيجية �
تمكين المتدربين من استغالل موارد المؤسسة �

الفئات المستهدفة:

المدراء ونوابهم والمرشحون لشغل وظائف في المستويات اإلدارية كالمديرين بخط اإلشراف األول . ورؤساء األقسام والمراقبين ، ومشرفي العمليات ومديري المكاتب ،  �
ورؤساء الوحدات اإلدارية ، وضباط العمليات وكل المنوظ بهم إدارة العمل على مستوى اإلدارة التنفيذية، ومن يرغبون في تطوير قدراتهم في المجال.

النتائج التدريبية:

من المتوقع أن تتحقق النتائج التدريبية التالية: �

المعرفة باإلدارة اإلستراتيجية �
تنمية مهارة إستخدام تحليل سوات �
القدرة على تحديد قوى المنافسة بالصناعة �
المعرفة بدورة حياة الصناعة �
تنمية مهارة تحليل البيئة العامة �
تنمية مهارة تحليل المؤسسة �
المعرفة بالرؤية الفعالة �
المعرفة بعناصر الرسالة �
تنمية مهارة إنشاء أهداف إستراتيجية �
تنمية مهارة تحديد األطراف ذات المصلحة �
المعرفة بأسس تنفيذ اإلستراتيجية �
المعرفة بأسس تقييم اإلستراتيجية �

مدة البرنامج:

يستغرق تنفيذ هذا البرنامج )5( أيام تدريبية )5( ساعات باليوم بإجمالي )25( ساعة تدريبية مكثفة تتضمن تدريب تطبيقي داخل القاعة. �
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توزيع وقت البرنامج:

لدى  والسلوكي  والمهاري  المعرفي  المكون  لتنمية  البرنامج  وقت  يتوزع 

المشاركين على النحو التالي:

20 % لبناء المكون المعرفي �

40 % لبناء المكون المهاري التطبيقي �

40 % لبناء المكون المهاري السلوكي �

شروط البرنامج:

أن يلتزم المشاركون بتنفيذ المختبرات والمناقشات المحددة من المدرب في إطار  �

البرنامج التدريبي.

وحضور المتدرب ما اليقل عن 90 % من عدد ساعات البرنامج التدريبي. �

أدوات البرنامج التدريبي:

يحتوي هذا البرنامج على العديد من األدوات التدريبية والتي تساهم في رفع مهارة  �

وقدرة المتدرب على تنفيذ وتطبيق محتويات البرنامج بأسلوب شيق:

الطرق التدريبية:

العصف الذهني �

دراسة الحالة �

المناقشات �

الوحدة األولى :
معارف أساسية

التغيرات العالمية والمحلية في بيئة العمل �
مفهوم اإلستراتيجية �
فوائد التخطيط اإلستراتيجي �
أسس نجاح اإلدارة اإلستراتيجية �
نظرية النظام والبيئة المحيطة �
بداية اإلستراتيجية �

الوحدة الثانية :
السمح البيئي

مفهوم تحليل سوات �
نموذج القوى الخمسة لبورتر �
دورة حياة الصناعة �
� PEST نموذج
نموذج ماكينزي �
دورة حياة المؤسسة �

الوحدة الثالثة :
صياغة اإلستراتيجية

مستويات صياغة اإلستراتيجية �
الرؤية اإلستراتيجية �
الرسالة اإلستراتجية �
األطراف ذات المصلحة �
األهداف اإلستراتيجية �
سياسات المؤسسة �

الوحدة الرابعة :
تنفيذ اإلستراتيجية

تحديد البرامج التنفيذية �
تحديد الميزانية �
تحديد اإلجراءات �
معوقات اإلدارة اإلستراتيجية �

الوحدة الخامسة :
تقييم الخطة اإلستراتيجية

إنشاء المعايير اإلستراتيجية �
قياس األداء الفعلي لإلستراتيجية �
تحديد الفجوة �
تصحيح األداء اإلستراتيجي �

المحور السادس :
التميز واالبداع  في اتخاذ القرارات

مفهوم ومنظومة اتخاذ القرار �
أنواع القرارات �
إدارة مراحل اتخاذ القرار �
محاذير اتخاذ القرار �



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 :........................)افضل ممارسات اإلدارة اإلستراتيجية الحديثة ®( 

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.


