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مقدمة:

جدارة التفكير والتخطيط االستراتيجي الفعال هو العملية التي تّمكن المسؤولين عن توجيه المنظمة من االرتقاء عن مستوى العمليات اإلدارية والهموم اليومية ليتمكنوا من رؤية 

األمور من زوايا مختلفة. وينبغي أن تكون هذه الزوايا ذات منظور مستقبلي، وفي الوقت ذاته مفهومة من حيث سياقها التاريخي. على المفكّرين االستراتيجيين امتالك مهارات 

التطلع إلى األمام مع معرفة الوضع الحالي لمنظمتهم ليتمكنوا من اتخاذ قرارات تنطوي على مجازفة محسوبة مع تجنّب تكرار أخطاء الماضي. مثل هذه التساؤالت وغيرها ، هي 

ما نحاول إثارة الحوار حولها في هذه الدورة، ، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تعريف المشاركين بالمفاهيم الحديثة المرتبطة بالتفكير والتخطيط االستراتيجي ، وباألدوات والمعوقات 

التي قد تواجههم ، وكيفية التغلب عليها في الواقع العملي.

 هذا البرنامج يستهدف تدريب المشاركين على عدد من المحاور المهمة، والتي تتضمن التعريف بمفهوم التخطيط االستراتيجي ومعرفة خطوات التخطيط الناجح، إلى جانب 

استراتيجية تحديد األهداف وطرق التحليل المختلفة كالتحليل بطريقة SWOT، فضاًل عن خطوات عملية التخطيط، ووضع وتحديد األهداف بطريقة SMART. و رسم وإعداد 

خطة زمنية وعملية للمستقبل والتغلب على عقبات التخطيط، فضاًل عن تقييم األهداف االستراتيجية ومتابعة األداء.  أن الهدف من البرنامج تمثل كذلك في تعريف المشاركين بمفهوم 

التخطيط االستراتيجي، وأهميته في صنع النجاح ومهارات إعداد الخطة االستراتيجية وتقييم األهداف االستراتيجية ومتابعة األداء«.

اهداف الدورة:

تعريف المتدرب بمهارات التفكير االستراتيجي وطرق تطبيقها .�	

تطبيق آلية التفكير االستراتيجي المرن .�	

توظيف آلية التفكير االستراتيجي في رسم األهداف الذكية .�	

تقييم واختيار االستراتيجيات التي تقدم ميزة تنافسية مستدامة للمؤسسة .�	

تحديد األهداف الذكية ومؤشرات األداء الرئيسية والمستهدفات للمؤسسة.�	

إعداد خطة استراتيجية وخطط عمل )تشغيلية( .�	

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

الفئات المستهدفة:

المشرفون والمدراء ورؤساء األقسام  وقادة الفرق والمشاريع وجميع األفراد الذين يحتاجون إلى اعتماد نهج أكثر إبداعاً في العمل سواء في حل المشاكل أو القيام بالتغييرات أو 

التعامل مع القضايا المؤسسية بطرق غير تقليدية واطالق طاقاتهم اإلبداعية .

مخرجات الدورة:

التعرف على مهارات التفكير االستراتيجي  المرن والرشيق .�	

التعرف على األسباب التي تدعو المتالك مهارات التفكير المرن .�	

التعرف على  افضل ممارسات التخطيط الفعال .�	

	�4CF , GB, SMART :التعرف الى طرق تحديد األهداف األكثر شيوعاَ وهي

امتالك مهارة بناء وصياغة األهداف الذكية�	

امتالك مهارة كيفية تحويل التطلعات إلى "بيانات أهداف" واضحة�	

المفتاح إلقناع أعضاء الفريق في األهداف التي تحددها�	

كيفية التعرف على المواقف التي يعمل فيها إعداد األهداف الذكية�	
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المحتويات األساسية:

آلية التفكري االسرتاتيجي :

مفهوم التفكير و أهميته�	

قدرات الدماغ البشري�	

من أنواع التفكير و مصطلحاته�	

مفهوم التفكير االستراتيجي و قواعده�	

إستراتيجية توسعة مجال اإلدراك�	

إستراتيجية المواقع الثالثة�	

إستراتيجية المرونة العكسية�	

إسرتاتيجيات المرونة العكسية:

التفكير العكسي�	

تحويل المشاكل إلى فرص�	

الخسائر الخفية و المكاسب الثانوية�	

المرونة العكسية و المرونة اإليجابية�	

قواعد أاسسية يف التفكري االسرتاتيجي :

األكثر مرونة هو األكثر تحكماً و تأثيراً�	

ال يمكن حل المشكلة بنفس العقلية التي أنتجتها�	

قم بالتنويع في الوسائل و التركيز على الغايات�	

ال تستطيع أن ترى كل الجوانب فإستمع لآلخرين�	

فن حتديد و صناعة وصياغة األهداف:

مفهوم الهدف�	

مستويات األهداف )عام – مرحلية – سلوكية وإجرائية(�	

مجاالت تصنيف األهداف�	

أركان صناعة وصياغة األهداف�	

األدوات احلديثة الماسعدة يف حتديد األهداف بإستخدام التقنيات 
 Goal-Buddy/ Goal Enforcer/ Goals( :التكنولوجية مهنا

:)cape/ Joe’s Goals

خطوات صناعة وصياغة األهداف بمستوياتها المختلفة�	

إجراءات صياغة األهداف اإلستراتيجية�	

اآلليات الحديثة في تقييم وتقويم األهداف�	

األهداف الذكية ... كيف ُتطط؟ كيف حُتقق؟

	�.)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.�	

إستراتيجيات وضع خطة عملية لألهداف الذكية�	

خطوات تتبع الخطط اإلستراتيجية لتحقيق األهداف الذكية�	



 

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 والتخطيط االستراتيجي - اونالين ®( 

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 1600 دوالر أمريكي للشخص الواحد

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.


