
اساليب وادوات التفكير االستراتيجي
واالبداعي في العمل ®

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام

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.



اساليب وادوات التفكير االستراتيجي
واالبداعي في العمل ®

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

مقدمة:
اتجاه  بتحديد  يتعلق  اإلبداعية وهو  اإلدارة  من  أول جزء  هو:  االستراتيجي  التخطيط 
المنظمة في المستقبل الذي ينطوي بدوره على تحديد كل من رسالة المنظمة وأهدافها. 
بناء على تحليل للوضع الحالي والمستقبلي لكل من البيئة المحيطة والقدرات الذاتية. 
بعدها يتم ترجمة تلك األهداف إلى برامج وخطط على المستويات االستراتيجية )برامج 
وخطط طويلة األجل على مستوى المستوى ككل وعلى المستويات الوظيفية )برامج 
وخطط متوسطة األجل على مستوى كل وظيفة من وظائف اإلنتاج والتسويق واألفراد 
مستوى  على  األجل  قصيرة  وخطط  )برامج  التشغيلية(  المستويات  وعلى  واألموال 

التشغيل اليومي(.

وفي هذا البرنامج التدريبي سيتم شرح وتفصيل كل ما يتعلق بالتخطيط االستراتيجي 
والتفكير اإلبداعي واالبتكاري  وذلك من خالل هذه المحاور التدريبية : المصطلحات 
األساسية اإلطار العام  لإلدارة االستراتيجية، المفاهيم المتكاملة للتخطيط االستراتيجي، 
تحليل العمليات االستراتيجية، أساســيات إعداد الخطة االستراتيجية واختيار البدائل، 
التفكير اإلبداعي واالبتكاري وأهميته في التخطيط االستراتيجي ، طرق وفنون التفكير 
اإلبداعي واالبتكاري وأثرها على التخطيط واتخاذ القرارات االستراتيجية، سلوكيات 

اإلبداع وتنمية القدرات في اإلبداع والتجديد في بيئة العمل.

أهداف البرنامج:
عقب إكمال فعاليات الربناجم سيكون الماشركون قادرين عىل:

تفهم االبعاد الفكرية للتفكير اإلسترتيجي�	
واالدارة �	 االستراتيجى  والتخطيط  االستراتيجى  التفكير  مفاهيم  بلورة 

االستراتيجية

المضافة �	 القيم  وايجاد  التنمية  دعم  فى  االستراتيجى  التفكير  دور  على  التعرف 
للمؤسسات الحكومية

اكتساب مهارات استخدام ادوات واساليب التفكير االستراتيجى�	
إجراء التحليل البيئي الداخلي والخارجي للمؤسسة�	
إلستراتيجيات �	 المتكامل  والتخطيط  اإلستراتجي  التفكير  بين  الصلة  تعزيز 

اإلدارات الوظيفية

مخرجات البرنامج:
ممارسة اساليب وادوات التفكير االستراتيجي و االبداعي في العمل�	
صياغة و وضع السيناريوهات واالهداف االستراتيجية�	

الفئة المستهدفة:
صمم هذا البرنامج الى المدراء العموم والمشرفين ومن في حكمهم وكل من يريد ان 

يطور مهاراته في التفكير االستراتيجي االبداعي

أساليب التدريب:
استبيانات التفكير االستراتيجى و التخطيط اإلستراتيجي�	
ورش العمل�	
التمارين�	
السيناريوهات�	
Coالحاالت الدراسية�	
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المحتويات الرئيسية: 
االطار الفكرى للتفكري االسرتاتيجى:

ماهية التفكير االستراتيجى�	
أهمية وابعاد التفكير االستراتيجى�	
نموذج التفكير االستراتيجى�	

األبعاد االسرتاتيجية:

مستوى المؤسسة�	
مستوى فريق العمل�	
المستوى الفردى�	

مصادر المزيات التنافسية:

الخدمات التنافسية�	
المنتجات االبتكارية�	
العمليات المبتكرة�	
الدعم الحكومى�	
رأس المال البشرى�	

العالقة التكاملية بني التفكري و التخطيط االسرتاتيجي:

مفهوم وأهمية التخطيط اإلستراتيجي�	
التفكير و التخطيط بالسيناريو�	

التحليل البييئ:

اجراء التحليل البيئي وفق الموارد المتاحة للمؤسسة�	
تعريف القيمة المضافة ضمن سلسلة القيمة�	

حتديد اإلنشطة اإلسرتاتيجيية:

إختيار اإلستراتيجية الصحيحة عن طريق تقييم العوامل�	
الموائمة بين موارد وإمكانيات المؤسسة والخطة الموضوعة�	

ااسليب التفكري االسرتاتيجي و االبداعي:

	�Helicopterالهليكوبتر
	�Senarioالسيناريو
	�Mind Mappingالخرائظ الذهنية
	�PNI بي ان اي

التخطيط االسرتاتيجي وقياس النتاجئ:

تمكين اإلشخاص للمشاركة في إعداد الخطة اإلستراتيجية�	
إعادة تشكيل الثقافة التنظيمية�	
تحقيق التاّزر والتواصل بين األشخاص�	
قياس األداء عن طريق وضع مؤشرات األداء الرئيسية�	



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 :........................)اساليب وادوات التفكير االستراتيجي واالبداعي في العمل ®(

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.


