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مقدمة:
التخطيط االستراتيجي: هو عملية تحديد األهداف بعيدة المدى ورسم طريقة الوصول 
إليها بفاعلية ، يهدف هذا البرنامج التدريبي للتعرف على  تقنبات وممارسات التخطيط 
االستراتيجي ودوره الفعال في تطوير المؤسسات والشركات تتسم بالتفاعل والشمول 
ومبنيـة على أحدث البحوث العملية والعلمية  والنفسية والقابلة للتطبيق في علم التخطيط 
مهاراته  لتحسين  بجدية  يتطلع  قـائد  أي  قبل  من  اعتمادها  يمكن  والتي  االستراتيجي 
السياسات. ان التخطيط  ورسم  األهداف  وصياغة  االستراتيجي  التخطيط  تقنيات  في 

االستراتيجي أمر هام  لإلدارة الفعالة لجميع المؤسسات.

 ويشمل التخطيط االستراتيجي علـى تحديد األهداف  ووضع استراتيجيات لبلوغ تلك 
إلى كيفية  الدورة التدريبية من خالل موضوعاتها  المرجوة لذلك تهدف هذه  األهداف 
ورسم  األهداف  وصياغة  وصناعة  االستراتيجي  التخطيط  عملية  في  الجودة  تحقيق  
السياسات . خالل هذا البرنامج سيتم عمل محاكاة كاملة إلعداد خطة استراتيجية ألحد 
المنظمات من مرحلة وضع الرؤية مرورا بجميع عناصر ومحتويات الخطة وإنتهاءا 

بوضع الخطة التنفيذية.

اهداف الدورة:
تمكين المشاركين من تطبيق مختلف أدوات التحليل االستراتيجي )نموذج التحليل �	

العمل  بيئة  PESTEL( في  الخارجية  البيئة  تحليل  SWOT ونموذج  الرباعي 
في المؤسسة.

 تمكين المشاركين من صياغة رؤية ورسالة وقيم المؤسسة.�	
تمكين المشاركين من تطوير أهداف ذكية SMART وكذلك تطوير مؤشرات �	

قياس األداء.
تمكين الموظفين المشاركين من صياغة وتطوير االستراتيجيات وكذلك التكتيكات �	

االستراتيجية.
تمكين المشاركين من كيفية استخدام عمليات صياغة وتطبيق االستراتيجيات.�	
تمكين المشاركين من تعلم كيفية إدارة وتعميم جهود عملية التخطيط االستراتيجي �	

داخل المؤسسة بشكل فعال.

العائد من الدورة التدريبية و تأثيرها على المتدرب:
القدرة على صياغة الرؤية والرسالة االستراتيجية ووضع األهداف االستراتيجية �	

للمنظمة .

التعرف على أهمية التخطيط االستراتيجي ودورها الفعال في تطوير المنظمات .�	

	�SWOT القدرة على التحليل البيئي الُمتكامل باستخدام مصفوفات التحليل الكمي

طرق تحديد األهداف بعيدة المدى للمنظمة وكيفية الوصول إليها األهداف .�	

التعرف على أنواع االستراتيجيات وأدواتها المختلفة .�	

التدرب على األساليب المختلفة في إعداد الخطط االستراتيجية .�	

	�Pfieffer التدرب على نماذج حديثة  للتخطيط االستراتيجي بأسلوب فايفر

معرفة طرق وأدوات متابعة تنفيذ الخطط االستراتيجية .�	

المعرفة بنموذج بورتر للقوى الخمسة للتحليل .�	

القدرة على الُمفاضلة بين أنواع االستراتيجيات باستخدام الطرق الكمية وتحديد �	

الموقف االستراتيجي للمنظمة .

الفئات المستهدفة:
هذا البرنامج التدريبي هام لكافة  المديرين ونوابهم ومساعديهم والمشرفين  ورؤساء 

والخاص  الحكومي  والقطاع  األعمال  منظمات  كافة  التخطيط  في  األقسام ومسؤولي 

وأيضاً شاغلي الوظائف االستشارية بكل أنواع المنشآت.

المحتويات األساسية:

تقنيات ومهنجيات التخطيط اإلبداعي:

مفهوم التخطيط�	

فوائد التخطيط�	

التكتيك واالستراتيجية�	

مكونات وعناصر التخطيط اإلبداعي�	

أنواع التخطيط�	

تمرين عملي�	

المهنج احلديث للتخطيط االسرتاتيجي:

التخطيط االستراتيجي خطوة بخطوة�	
وضـع الخطة واإلطار الزمني الخاص بها�	
 تحديد القيـم والمبادئ�	
تحديد الرؤية والرسالة�	
نموذج العمل االستراتيجي�	
تحديد مجاالت العمل�	
تحديد وحدات العمل االستراتيجية�	
تحديد مؤشرات األداء�	
االتجاهات االستراتيجية�	
	� SWOT تحليل القـوة والضعـف والفرص والمخاطر
تحليل الثغرات وتحليل المنافسين�	
صياغة وتكوين االستراتيجية والخطط االستراتيجية والتكتيكية المنفذة لها�	
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التحليل البييئ:

القوى الخمسة لبورتر�	
إضافة القيمة والحصول عليها�	
	�SWOT القيام بتحليل

نقاط القوة الداخلية للمؤسسة�	
نقاط الضعف الداخلية للمؤسسة�	
الفرص الخارجية�	
المخاطر الخارجية�	

أاسليب إعداد اخلطط االسرتاتيجية:

أسلوب تحليل جوانب القوة والضعف والفرص والمخاطرة�	
	�S.U.M أسلوب استخدام السيناريوهات
	�PMSP أسلوب استخدام نموذج

:Pfieffer النموذج العام للتخطيط االسرتاتيجي بأسلوب فايفر

التخطيط للتخطيط�	
تحديد مدة الخطة االستراتيجية�	
استعراض القيم�	
الرؤية�	
تشكيل الرسالة�	
نموذج العمل االستراتيجي�	
تقييم األداء�	
تحليل الفجوات�	
توحيد خطط العمل ووضع الهيكل�	
الخطط البديلة�	
التنفيذ�	

تطوير اخلطط التشغيلية:

من الرؤية إلى خطة العمل�	
معايير خطط العمل الفعالة�	
تطوير المبادرات االستراتيجية�	
وضع خطط لألقسام�	
إدارة وتنفيذ االستراتيجية�	
منهجية التحكم�	
لوحة قيادة مؤشر األداء الرئيسي�	

فن صناعة وصياغة األهداف:

مفهوم الهدف�	

الفرق بين الهدف والهدف االستراتيجي�	

مستويات األهداف )عام – مرحلية – سلوكية وإجرائية(�	

مجاالت تصنيف األهداف�	

أركان صناعة وصياغة األهداف�	

األدوات الحديثة المساعدة في تحديد األهداف باستخدام التقنيات التكنولوجية .�	

خطوات صناعة وصياغة األهداف بمستوياتها المختلفة�	

إجراءات صياغة األهداف االستراتيجية�	

متطلبات و مراحل التنفيذ الفعال لألهداف�	

اآلليات الحديثة في تقييم وتقويم األهداف�	

األهداف الذكية ... كيف ُتطط؟ كيف ُتقق؟

	�)SMART( مفهوم األهداف الذكية

سمات األهداف الذكية�	

إعداد و صياغة األهداف الذكية�	

األدوات اإلدارية المعاصرة في تحقيق و تفعيل األهداف الذكية�	

خطوات تحقيق األهداف الذكية بصورة فعالة�	

استراتيجيات وضع خطة عملية لألهداف الذكية�	

خطوات تتبع الخطط االستراتيجية لتحقيق األهداف الذكية�	

 Business العمل  خطة  مع  االسرتاتيجية  اخلطة  دجم   : عمل  ورشة 

Planning



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 :........................)التخطيط االستراتيجي وصياغة االهداف ورسم السياسات ®(

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.


