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مقدمة:

يأتي تنظيم وتقديم هذه  الدورة  من يوروماتيك بهدف التعريف بكيفية تطبيق التفكير االستراتيجي لتحليل بيئة العمل الحالية وتحديد الطموح واألهداف التنظيمية، ثم التعرف على 
طرق توظيف عملية اإلدارة االستراتيجية لتحقيق أفضل الطموحات المطلوبة، وتقييم واختيار االستراتيجيات التي تخلق ميزة تنافسية مستدامة للمؤسسة، باإلضافة إلى تحديد 

األهداف االستراتيجية الذكية وأهداف المؤسسة بحسب مؤشرات األداء الرئيسية.

وستركز الدورة على أهمية التعرف على طرق ترجمة األهداف إلى خطط عمل فّعالة في تحقيق أهداف ورسالة المؤسسة، التدرب على تحليل البيئة الداخلية والخارجية وتحديد 
الفرص المتاحة والتهديدات المحتملة للمؤسسة. باإلضافة إلى اتخاذ القرارات االستراتيجية للمؤسسة والقدرة على استخدام أنماط التفكير الداعمة للتفكير االستراتيجي.

وفي هذه الدورة التدريبية  سيتم أيضا شرح وتفصيل كل ما يتعلق بالتخطيط االستراتيجي وأبرز التحديات التي تواجه المؤسسات والشركات، والتحوالت التي تطرأ في بيئة العمل، 
ووضع خطط التشغيل.. وستسلط الضوء على تحليل البيئة والرؤية وتقييم ورسم األهداف. والتفكير االستراتيجي اإلبداعي واالبتكاري وأهميته في التخطيط االستراتيجي ، واتخاذ 

القرارات االستراتيجية، سلوكيات اإلبداع وتنمية القدرات في اإلبداع والتجديد في بيئة العمل، والكفاءة والفاعلية في التعامل وإدارة والضغوط. 

األهداف العامة:

تهدف الدورة الى اثراء المهارات المعرفية للمشاركين والمتعلقة بالتفكير االستراتيجي الذى يعد من اهم وسائل وضع المؤسسة في مصاف المؤسسات العمالقة، ويتعرض �	
البرنامج لبعض االسس والنظريات المتعلقة بالتفكير االستراتيجي كمقدمة اساسية ، ثم يستعرض المهارات واالدوات العلمية لتفعيل التفكير االسترلتيجي من خالل خطط 

استراتيجية وتشغيلية.

االهداف التفصيلية:

عقب إكمال فعاليات البرنامج سيكون المشاركون قادرين على:�	
تفهم االبعاد الفكرية للتفكير اإلسترتيجي�	
بلورة مفاهيم التفكير االستراتيجى والتخطيط االستراتيجى واالدارة االستراتيجية�	
التعرف على دور التفكير االستراتيجى فى دعم التنمية وايجاد القيم المضافة للمؤسسات الحكومية�	
اكتساب مهارات استخدام ادوات واساليب التفكير االستراتيجى�	
إجراء التحليل البيئي الداخلي والخارجي للمؤسسة�	
تعزيز الصلة بين التفكير اإلستراتجي والتخطيط المتكامل إلستراتيجيات 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 وتخطيط االعمال .

أساليب التدريب:

استبيانات التفكير االستراتيجى و التخطيط اإلستراتيجي�	
ورش العمل�	
التمارين�	
السيناريوهات�	
الحاالت الدراسية�	
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المحتويات الرئيسية:

الوحدة األولى:

االفرتاضات الىت يقوم علهيا الفكر اإلسرتاتيجي

أثر الواقع الجديد والتحديات اإلستراتيجية على اإلدارة�	

المناخ اإلستراتيجي الجديد وعدم فاعلية التخطيط اإلستراتيجي.�	

التحول من أسلوب إدارة المستقبل إلى منطق صناعة المستقبل.�	

اآلليات الحديثة لوضع وصياغة سيناريوهات المستقبل.�	

	�The Visionary Leader سمات القائد اإلستراتيجي صاحب الرؤية

الوحدة الثانية:

التفكري االسرتاتيجي المدخل األمثل لإلبتكار و اإلبداع

الخيارات االستراتيجية وحالة االضطراب ودور التفكير اإلستراتيجي.�	

ركائز التفكير اإلستراتيجي�	

التفكير اإلستراتيجي وتصميم شبكة األهداف.�	

مراحل التفكير اإلستراتيجي اإلبداعي المتقدم في ظل الغموض والتحديات�	

كيف تبنى إطاراً فعااًل للتفكير اإلستراتيجي؟�	

الوحدة الثالثة:

أاسليب تنمية الكفاءة اإلدارية ىف ممارسة التفكري اإلسرتاتيجي

األسلوب األول: حقائق حول ماهية هذه الكفاءات وطرق اكتشافها فى القيادي.�	

االسلوب الثانى: أدوات صقل مهارات التفكيراإلستراتيجي لدى القيادي�	

االسلوب الثالث: آليات حديثة لتنمية مهارات التفكير اإلستراتيجي لدى القياديين.�	

	�)SLIM ,RAVBA,TIP( االسلوب الرابع: طرق التفكير اإلستراتيجي

االسلوب الخامس: استخدام التفكير اإلستراتيجي فى فرق العمل�	

الوحدة الرابعة:
مراحل حتويل الفكر اإلسرتاتيجي إىل براجم ختطيط فعالة

مفهوم وأهمية التخطيط اإلستراتيجي و التخطيط التشغيلي.�	

أدوات التفكير اإلستراتيجي بالسيناريوهات�	

عالقة التخطيط التشغيلي بالتفكير اإلستراتيجي.�	

تخطيط السيناريوهات كتخطيط مكمل للتخطيط االستراتيجي�	

تحويل األهداف التشغيلية إلى خطط إجرائية زمنية واقعية.�	

تقارير متابعة الخطة وقياس النتائج وإستراتيجيات الرقابة الفعالة�	

الوحدة الخامسة:
اإلسرتاتيجيات اإلدارية احلديثة للتعامل مع الضغوط

تعريف ضغوط العمل.�	

أسباب وعوامل ظهور ضغوط العمل�	

عناصر ومصادر ضغوط العمل�	

اآلثار المترتبة على ضغوط العمل )على الفرد/ على المنظمة(�	

النظريات المفسرة لضغوط العمل�	

مراحل إدارة الضغوط.�	

إستراتيجيات التعامل مع الضغوط وآليات تحويلها إلى طاقات إيجابية�	



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 :........................)التفكير اإلستراتيجي وتخطيط األعمال وإدارة الضغوط ®(

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.


