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الوحدة  االولى :
أهمية التخطيط االستراتيجي �
أنواع التخطيط االستراتيجي �
أساليب التخطيط االستراتيجي �

الوحدة  الثانية :
التخطيط االستراتيجي خطوة بخطوة �
وضـع الخطة واإلطار الزمني الخاص بها �
 تحديد القيـم والمبادئ �
تحديد الرؤية والرسالة �

الوحدة الثالثة :
نموذج العمل االستراتيجي �
تحديد مجاالت العمل �
تحديد وحدات العمل االستراتيجية �
تحديد مؤشرات األداء �
االتجاهات االستراتيجية �

الوحدة الرابعة :
فهم الحاضر �
الثقافة التنظيمية �
تقييم األداء الحالي �

الوحدة الخامسة :
�  SWOT تحليل القـوة والضعـف والفرص والمخاطر
تحليل الثغرات �
تحليل المنافسين �

الوحدة السادسة :
تطوير وتوحيد الخطط العملية �
كتابة خطة تنفيذيـة عامة �
خطط الطوارئ �

الوحدة السابعة :
أخذ بعض اإلعتبارات قبل التنفيذ �
رصد البيئة �
قرائات موصى بها، وردود الفعل �

المقدمة:
إذا كانت المنظمة تسعى إلى تحقيق تحسين محدود ، فقد يمكن تحقيق ذلك من خالل 
األساليب والممارسات اليومية لإلدارة ، ولكن الوضع يختلف إذا كان المطلوب إحداث 
عندئذ   ، أجزائها  كل  ليشمل  وممتد  المنظمة  لعمليات  وكامل  شامل  وتحسين  تطوير 
 ، فيها  والتغيير  والتعديل  لإلدارة  اليومية  والممارسات  باألساليب  االكتفاء  يمكن  ال 
ولكن يكون المطلوب إحداث تغيير على قدر التطوير المطلوب ، بمعنى الحاجة إلى 
 ، العامة  ألغراضها  وكذلك   Misson للمنظمة  األساسية  للمهمة  جوهرية  تطويرات 
وبالتالي ألهدافها التفصيلية. وكل ذلك يتطلب التخطيط االستراتيجي الذي يمثل الوسيلة 
بين  الراسي  التنسيق  وتحقيق   ، المنظمة  أنشطة  كافة  توحيد  خاللها  من  يمكن  التي 
المستويات التنظيمية . وبناءا عليه تقدم يوروماتيك  هذه الدورة  التدريبية في التخطيط 
االستراتيجي الذي يمثل الوسيلة التي يمكن من خاللها توحيد كافة أنشطة المنظمة ، 

وتحقيق التنسيق الراسي بين المستويات التنظيمية.

االستراتيجي  ))التخطيط  إلى  استنادا  بنيت  االستراتيجي  التخطيط  عن  الدورة  هذه 
التطبيقي(( ل ليونارد غودشتاين، تيموثي نوالن وويليام فايفر وسوف تعلمك  خطوة 
بخطوة   أهمية التخطيط االستراتيجي ودوره الفعال في تطويرالمؤسسات والشركات 
: كيف تقوم بكتابة وتنفيذ خطة استراتيجية شاملة وقابلة للتطبيق، أنواع االستراتيجيات 
وأدواتها المختلفة، األساليب المختلفة في إعداد الخطط االستراتيجية، النموذج الحديث 

في التخطيط االستراتيجي، طرق وأدوات متابعة تنفيذ الخطط االستراتيجية

األهداف:
التعرف على أهمية التخطيط االستراتيجي ودورها الفعال في تطوير المنظمات �
التعرف على أنواع االستراتيجيات وأدواتها المختلفة �
التدرب على األساليب المختلفة في إعداد الخطط االستراتيجية �
� Pfieffer 5 التدرب على النموذج الحديث في التخطيط نظرية
التعرف على طرق وأدوات متابعة تنفيذ الخطط االستراتيجية �

محاور البرنامج :
التخطيط االستراتيجي المتقدم �
تطوير االستراتيجية �
العالقة بين االستراتيجية ونموذج التميز �
تطوير الرؤية �
تطوير المهمة والتوجيهات �
تطوير الخطط والبرامج �
تطوير آليات التنفيذ طبقا للجودة الشاملة �
التخطيط االستراتيجي planning Strategic وإدارة الجودة �
مفهوم التخطيط االستراتيجي �
التخطيط االستراتيجي وتحديات المنافسة الدولية �
خصائص التخطيط االستراتيجي �
مزايا التخطيط االستراتيجي �
بورتر Porter والتخطيط االستراتيجي �
التخطيط االستراتيجي والجودة �
قيادة المستقبل والتخطيط االستراتيجي �
من هم مديرو وقيادات المستقبل �
تحديات المستقبل وإعداد األفراد لمواجهتها �
التجربة اليابانية في إعداد قادة المستقبل �
النماذج الثالثة لوضع خطط خالقة �
الممارسات الخاطئة في التخطيط للمستقبل �
الفكر االستراتيجي والتخطيط للجودة �



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 :........................)برنامج التخطيط االستراتيجي المتقدم ®( 

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.


