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مقدمة:
لقد أصبحت اإلدارة اإلستراتيجية من المواضيع التي تحظى باهتمام كبير في بيئة األعمال اليوم حيث المنافسة الشديدة وندرة الموارد وسرعة التغيير والتي تتطلب إدارة نوعية 
لطبيعة ما يجري حول المنظمة من أحداث أو تغيرات ، إن اإلدارة اإلستراتيجية تعطي للمنظمة القدرة على خلق قابليات متميزة تستند عليها ميزات تنافسية مستدامة تؤدي إلى 
النجاح وتحقيق نتائج أفضل لقد تطورت اإلستراتيجية ومفاهيمها عبر فترات زمنية مختلفة وأصبحت اليوم تمثل رصيد معرفي في تستفيد منه إرادات المنظمات في عملها، ومع 
وجود العديد من النماذج التي في إطارها توضح إستراتيجية المنظمة وتنفذ إال  أن نموذجاً عاماً شاماًل يمكن أن يغطي مراحل اإلدارة اإلستراتيجية جميعها ابتداء من عملية الصياغة 

ثم التنفيذ والتقييم والرقابة ، وقبل أن نستعرض هذه المراحل في النموذج العام سنتعرج على استعراض أهم المفاهيم التي تشكل طبيعة اإلدارة اإلستراتيجية في عالم اليوم.

اإلدارة االستراتيجية مبنية على فهم المنظمة الواضح لمهمتها أو الغرض من وجودها ؛ رؤيتها للمكان الذي تريد أن تكون فيه في المستقبل ؛ والقيم التي ستوجه أعمالها. تتطلب 
اإلدارة االستراتيجية تمكين المنظمة من تحديد كل من األهداف قصيرة وطويلة األجل وتخطيط القرارات االستراتيجية واألنشطة وتخصيص الموارد الالزمة لتحقيق تلك األهداف. 

ستتعلم في هذه الدورة كيفية إدارة التخطيط المستمر والرصد والتحليل والتقييم لكل ما هو ضروري للمنظمة لتحقيق أهدافها وغاياتها.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الربناجم من: 

	w.فهم أبعاد القرارات االستراتيجية التي تتخذها المنظمات المعتمدة على التخطيط االستراتيجي
	w.إدراك المفاهيم والمبادئ والممارسات األساسية المرتبطة باالستراتيجية من حيث الصياغة والتنفيذ
	w.تطوير المهارات الالزمة في التخطيط والتنظيم أداء مهام اإلدارة االستراتيجية
	w.التدرب القيام بتحليل األعمال الالزم لعمليتي التخطيط والتنظيم داخل فريق العمل
	wفهم الدور الهام الذي تلعبه وظيفة إدارة الموارد البشرية في اإلعداد وتنفيذ إستراتيجية المنظمة
	wمعرفة أنماط الصياغة االستراتيجية
	wالتعرف على نموذج اإلدارة االستراتيجية الحديثة
	wالتعرف على عملية صنع واتخاذ القرار
	wمناقشة خصائص النظام الرقابي االستراتيجي الفعال
	wالمساهمة في رسم خطة عمل لإلدارة االستراتيجية ابتداًء من تحليل البيئة ومن ثم صياغة االستراتيجية إلى تطبيق االستراتيجية وتقييم األداء االستراتيجي

الفئات المستهدفة:
	wالمدراء ورؤساء األقسام والقياديين
	wالمشرفين ومن في حكمهم
	wقادة الفرق
	wمسؤولي التميز المؤسسي
	wكل من له اهتمام بالموضوع

الوحدة األولى:

اآلليات احلديثة لإلدارة اإلسرتاتيجية

	wمفهوم اإلدارة اإلستراتيجية
	wمستويات اإلدارة اإلستراتيجية
	wنموذج عملية اإلدارة اإلستراتيجية
	wعمليات اإلدارة اإلستراتيجية
	wنموذج سلسلة القيمة لتحليل األنشطة الداخلية للمنظمة
	wصياغة اإلستراتيجية على مستوى المنظمة
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الوحدة الثانية:

التفكري االسرتاتيجي وصياغة اإلسرتاتيجيات

	wلمحة عامة عن التفكير االستراتيجي مقابل التخطيط االستراتيجي
	wكفاءات التفكير االستراتيجي
	w.االستراتيجية بإعتبارها القوة الدافعة للنجاح
	w)كيفية إجراء التحليل البيئي )التحليل الرباعي، بيستل، القوى الخمسة لبورتر
	wكيفية تطوير المواضيع االستراتيجية، واألهداف والخرائط االستراتيجية من العناصر االستراتيجية
	wأحدث تطورات االستراتيجيات والمفاهيم مثل التمايز، وقيادة التكاليف، والتركيز واستراتيجيات المحيط األزرق والخيارات البديلة

الوحدة الثالثة:

آليات التخطيط واألداء االسرتاتيجي الفعال

	wالتخطيط للسيناريو االستراتيجي – صياغة الرسالة، والرؤية، والمواضيع االستراتيجية، وإقتراح القيمة للعمالء، وسلسلة تطوير القيمة
	wترجمة االستراتيجية وقياسها من خالل تحويلها إلى مؤشرات أداء استراتيجية
	w أفضل الممارسات المتعلقة بتطوير مؤشرات األداء االستراتيجية و مؤشرات األداء الرئيسية وتحديد المستهدفات )األسس والمقارنة المعيارية( وأدوات تطوير

مؤشرات األداء الرئيسية
	wالمبادرات االستراتيجية – تعلّم منهجية تطوير المبادرات االستراتيجية
	wكيفية التخطيط للمبادرات االستراتيجية وتحديد أولوياتها بحسب المعايير المحددة مسبًقا

الوحدة الرابعة:

أاسليب تنمية كفاءة القيادات العليا ىف ممارسة اإلدارة اإلسرتاتيجية

	w.األسلوب األول: حقائق حول ماهية هذه الكفاءات وطرق اكتشافها فى القيادي
	wاالسلوب الثانى: أدوات صقل مهارات التخطيط اإلستراتيجي لدى القيادي
	w.االسلوب الثالث: آليات حديثة لتنمية مهارات التخطبط اإلستراتيجي لدى القياديين
	w) SLIM ,RAVBA,TIP( االسلوب الرابع: طرق التفكير اإلستراتيجي
	wاالسلوب الخامس: تحويل الخطط اإلستراتيجية إلى برامج واقعية فعالة

الوحدة الخامسة:

مهارات التنظيم اإلداري الفعال

	wمفهوم التنظيم اإلداري
	w.أنواع و مبادئ التنظيم اإلداري
	wأهمية التنظيم اإلداري ومهارات المدير اإلداري
	wأهداف التنظيم اإلداري الفعال
	wالعوامل المؤثرة في التنظيم اإلداري الفعال
	wمزايا التنظيم اإلداري الفعال

الوحدة السادسة:

عمليات صناعة وإختاذ القرارات يف ظل التنظيم اإلداري الفعال

	wتعريف القرار وعناصره
	wاألنماط اإلدارية في اتخاذ القرارات
	wالعوامل المؤثرة في صناعة القرارات
	wالتفكير اإلبداعي في حل المشكالت واتخاذ القرارات
	wاألساليب الكمية المعاصرة في صناعة القرارات



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:

	w.لتحجز مكانا بشكل مؤقت اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

	w00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

	wيوروماتيك 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

)اإلدارة اإلستراتيجية والتخطيط والتنظيم اإلداري ®(
التخطيط اإلستراتيجي، البناء التنظيمي، القيادة اإلبداعية، الرقابة والحوكمة

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.


