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مقدمة:

 ، ILM. Institute of Leadership and Management وضع وتحديث الخطط االستراتيجية ومنهجيات العمل برنامج معتمد من قبل معهد القيادة واإلدارة البريطاني الدولي

إذ سيعتمد البرنامج في هيكليته ومواضيعه التدريبية على اإلتجاهات والنظريات الدولية الحديثة في التخطيط االستراتيجي إضافة إلى طبيعة البرنامج المتخصصة ومنهجية التدريب 

المتميزة المتبعة فيه إعتماداً على نخبة من خبراء التدريب.  ان الهدف العام من هذه الدورة التي تقدمها يوروماتيك هو تزويد المشاركين بمعارف ومعلومات واكسابهم مهارات حتى 

يكونوا قادرين على إدارة وقيادة المنظمات بأسس المنهج العلمي لإلدارة ومفاهيمه ومبادئه واستراتيجياته وآلياته بما يساهم في رفع كفاءة وفاعلية المشاركين في مجال التخطيط 

وصناعة النجاح في المنظمات ويحقق رفع اإلنتاجية .

وستغطي هذه الدورة الخطوات السبعة لعملية إدارة االستراتيجية، بدءاً من عناصر "التفكير" االستراتيجي، انتقااًل إلى عنصر "التخطيط" وانتهاءاً "بالتنفيذ". وسيتمكن المشاركون 

في نهاية الدورة من تنفيذ أو تحسين العملية االستراتيجية في مؤسساتهم للوصول إلى رؤية المؤسسة وتحقيق رسالتها.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

تطبيق التفكير االستراتيجي والتحليل البيئي وتحديد طموح المؤسسة�	

توظيف عملية إدارة االستراتيجية لتحقيق الهدف المنشود�	

تقييم واختيار االستراتيجيات التي تقدم ميزة تنافسية مستدامة للمؤسسة�	

تحديد األهداف االستراتيجية ومؤشرات األداء الرئيسية والمستهدفات الرقمية الذكية للمؤسسة�	

تحويل الخطط اإلستراتيجية إلى خطط تشغيلية من خالل إنشاء مبادرات استراتيجية وأنشطة متسلسلة�	

المشاركة في دورة إدارة األداء لضمان التنفيذ السليم لالستراتيجية المختارة�	

الفئات المستهدفة:

هذا الربناجم مهم لكثريين من الموظفني و عىل وجة اخلصوص:

جميع المديرين بمختلف المستويات اإلدارية التنفيذية والوسطى والعليا�	

المرشحين لشغل تلك المناصب اإلدارية�	

كل من يجد في نفسه الرغبة في تطوير قدراته ومهاراته القيادية واالشرافية�	

المحتويات األساسية:
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مقدمة يف المهارات القيادية القيادية:

المفاهيم العامة لإلدارة والقيادة�	

النظريات القيادية الحديثة�	

المهارات االساسية للمستويات القيادية المختلفة�	

القيادات اإلدارية وإدارة التغيير الناجح�	

تمارين ودراسة حالة�	

اإلدارة باألهداف:

سمات األهداف�	

	�Goals  األهداف االستراتيجية

	�Objectives )األهداف الفرعية )التشغيلية

الربط بين األهداف اإلستراتيجية والتشغيلية�	

تمارين وحاالت عملية�	

مهارات التخطيط اإلداري:

التخطيط االستراتيجي وصياغة األهداف�	

الرؤيا والرسالة والقيم واألهداف�	

الثقافة المؤسسية والمناخ التنظيمي�	

خطوات اعداد خطط العمل�	

تمارين وحاالت عملية�	

اإلطار العام لإلدارة والقيادة والتخطيط االسرتاتيجي:

مفهوم وأهمية اإلدارة االستراتيجية والقيادة�	

مفهوم التفكير اإلستراتيجي والتخطيط االستراتيجي�	

مفهوم بناء الفكر القيادي وعادات القائد الفعال�	

التعرف على األنماط القيادية وأثرها على إدارة األعمال�	

فهم الشخصية الفردية والجماعية والعقلية االبتكارية�	

مقاييس القدرة على اإلدارة والقيادة�	

التفكري والتخطيط االسرتاتيجي:

المناهج الحديثة في تحرير مفهومي التفكير والتخطيط االستراتيجي�	

أدوات وخطوات التفكير االستراتيجي�	

مهارات التفكير اإلستراتيجي�	

منهجيات التخطيط االستراتيجي الحديث�	

أسس اختيار المنهجيات المناسبة لللتخطيط االستراتيجي�	

حتليل وتقييم البيئة المؤسسية:

جمع البيانات والمعلومات وتحديد نقاط القوة والضعف�	

تحليل التوازن وتحليل القيمة اإلستراتيجية للمؤسسة�	

-جنرال �	 بوسطون  مصفوفة   ( مثل  الكبرى  العالمية  الشركات  وأساليب  نماذج 

و  الخاصة  لظروفها  وفقا  شركة  لكل  المناسبة  االستراتيجية  اختيار  و   ) اليكتريك 

وضعها التنافسي

حتديد الموقف االسرتاتيجي والبدائل االسرتاتيجية:

خطوات تحديد الموقف االستراتيجي )تطبيق عملي(�	

)حالة �	 االستراتيجي  البديل  صالحية  من  تتحقق  كيف  االستراتيجية  البدائل 

عملية( ونماذج وأساليب الشركات العالمية الكبرى مثل ) مصفوفة بوسطون -جنرال 

و  الخاصة  لظروفها  وفقا  شركة  لكل  المناسبة  االستراتيجية  اختيار  و   ) اليكتريك 

وضعها التنافسي

اختيار االستراتيجية واألنظمة المساعدة لتنفيذها�	

معايير االختيار النهائي لالستراتيجيات�	

العوامل المؤثرة في تحديد شكل االستراتيجية�	

لتنفيذ �	 المعلومات  ونظم  البشرية  والموارد  اإلداري  التنظيم  مناسبة  مدى 

االستراتيجية

حاالت وتطبيقات عملية�	

مراحل التحليل والتخطيط االسرتاتيجي:

التحليل االستراتيجي التنافسي�	

تحليل وتحديد القيمة والميزة التنافسية�	

صياغة الرؤية والرسالة والقيم اإلستراتيجية�	

صياغة االهداف اإلستراتيجية�	

شبكة توزيع األهداف على الوحدات واإلدارات واألقسام�	



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 :........................)وضع وتحديث الخطط االستراتيجية ومنهجيات 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.


