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مقدمة:

إن تعلم عملية التخطيط االستراتيجي سيساعد المسؤولين على جميع المستويات على زيادة موارد منظمتهم إلى أقصى حد.  تحظى مهارات صياغة االستراتيجيات الفعالة بتقدير 

كبير في قادة الشركات - وهي ضرورية للغاية . ان القدرة على تطوير استراتيجيات األعمال التشغيلية ومن ثم أخذ تلك من خطة إلى عمل )أو إلعادة النظر فيها في غضون مهلة 

قصيرة( . ومن هنا  تقدم شركة يوروماتيك هذه الدورة التدريبية وورشة العمل في مجال التخطيط االستراتيجي، للمسؤولين على جميع المستويات. وتغطي العملية برمتها بالتفصيل، 

من أساسيات الصياغة إلى تنفيذ خطة عمل استراتيجية.  تم تصميم هذه الدورة للعمل للبدء في اكتساب استراتيجية األعمال والمهارات التي تحتاج إليها لرسم خريطة فعالة لمستقبل 

مؤسستك. وكيفية اعداد الخطط االستراتيجية التي من شانها إعداد مؤسستك لالرتقاء إلى مستوى جديد من األداء.

اهداف الدورة:

تحديد قضايا التخطيط االستراتيجي من أجل تطوير ميزة تنافسية فريدة من نوعها   	

 تعلم األساليب التحليلية والمفاهيمية الرئيسية لتوسيع افاق المعرفة في مجال التخطيط االستراتيجي 	

اتقان مهارات اعداد الخطط االستراتيجية وإدارة األداء  	

استخدام أدوات وتقنيات التخطيط االستراتيجي لجمع وتحليل البيانات ذات الصلة  	

اتقان ترجمة الضرورات االستراتيجية إلى أهداف وإجراءات   	

 مواءمة مؤسستك مع أهداف التخطيط االستراتيجي من خالل دمج االستراتيجية واألهداف والمقاييس واألداء  	

 تحديد األنماط االستراتيجية المتطورة وتوليد األفكار حول كيفية تطبيقها على مؤسستك   	

 دمج احتياجات العمالء في التخطيط االستراتيجي الخاص بك   	

 استخدام دراسة حالة في عملية التخطيط االستراتيجي   	

 التعرف على كيفية تحديد نتائج أعمال العمالء والمنافسين    	

 تحديد أفضل طريقة لتنفيذ التخطيط االستراتيجي وإدارة األداء  بشكل فعال 	

منهجية الدورة:

من خالل دراسات الحالة وتمارين التفكير العملي والتدريبات العملية وورش العمل ، سوف تحفز تفكيرك االستراتيجي، وتتعلم التعرف على األنماط التي تؤثر على االستراتيجية، 

وتعزز قدراتك على توليد رؤى وأفكار جديدة. في التخطيط االستراتيجي  مع أفضل األفكار االستراتيجية الممكنة للمضي قدًما في عالم تنافسي متزايد.

الفئات المستهدفة:

 المديرون وقادة األقسام والمشرفين  وغيرهم من كبار المسؤولين المشاركين في تشكيل وتنفيذ التخطيط االستراتيجي
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المحتويات األساسية:

سياقالتفكرياالسرتاتيجي:

 تحديد التفكير االستراتيجي والتعرف على كيفية استخدامه في عملك اليومي  	
 مقارنة وتباين التفكير االستراتيجي إلى التفكير التحليلي، والتفكير النقدي، والتفكير  	

االستقرائي واالستقرائي 
 تحديد خصائص المفكرين االستراتيجيين  	

عمليةالتفكرياالسرتاتيجيوالمهارات:

 شرح نموذج للتفكير االستراتيجي في األنشطة اليومية وتطبيقات العمل  	
 قائمة المهارات واألدوات التي يمكن استخدامها لدعم التفكير االستراتيجي 	

ماهوالتخطيطاالسرتاتيجي؟

 تحديد التخطيط االستراتيجي واالستراتيجية  	
 تحديد خمسة أسئلة رئيسية للنجاح التنظيمي  	
 التعرف على عملية عامة لتشكيل االستراتيجية  	
 تحديد أصحاب المصلحة الرئيسيين  	
 وصف كيف تتغلغل االستراتيجية في المنظمة  	

نظرةعامةعىلالتخطيطاالسرتاتيجي:

 التعريفات الرئيسية لمصطلحات التخطيط االستراتيجي  	
 تحديد األسئلة التي يجب أن يعالجها التخطيط االستراتيجي  	
 تحديد التحليالت التي يتم دمجها عادة في التخطيط االستراتيجي  	
تنظيم هذه األسئلة والتحليالت في عملية تخطيط استراتيجي  	  وصف كيف يمكن 

منظمة 
األخرى  	 المستويات  على  بالتخطيط  بك  الخاص  التخطيط  ارتباط  كيفية   وصف 

للمنظمة 

الركائزاالسرتاتيجية:

 التفريق بين المهمة والرؤية  	
 دراسة القيم األساسية ودورها في التخطيط االستراتيجي  	
 توضيح القيمة الفريدة للوحدة الخاصة بك  	
 وصف قيمة الهدف في ضمان مؤسسة عالية األداء تحقق النتائج  	
 تطوير بيانات المهمة والرؤية للوحدة الخاصة بك  	

تقييمالبيئةاخلارجية:

 التمييز بين بيئات السوق  	
 تحديد اتجاهات السوق التي تشكل المشهد  	
ذلك  	 يعنيه  وما  وعمالئك،  مؤسستك  على  االتجاهات  هذه  ستؤثر  كيف   وصف 

بالنسبة الستراتيجية وحدتك المحددة 

تقييمالبيئةالداخلية:

 شرح مكونات التقييم الداخلي  	

 فهم مفهوم الكفاءات األساسية  	

أهمية الثقافة في التقييم الداخلي  	

 تطبيق تشخيص تقييم داخلي على مؤسستك  	

اختاذالقراراتاالسرتاتيجية:

 تحديد دور تجميع البيانات والبصيرة واإلبداع في التخطيط االستراتيجي  	

 وصف كيفية إجراء تحليل SWOT للوحدة الخاصة بك  	

 فهم كيفية استخدام تحليل SWOT الختيار الضرورات االستراتيجية الخاصة بك  	

 تحديد مكونات مؤسستك المتكاملة  	

 تحديد الضرورات االستراتيجية ومقاييس األداء  	

بناءخطةالعملاالسرتاتيجية:

 تحديد العناصر الرئيسية لخطة عمل استراتيجية إبداعية 	

البدء في تطوير خطة العمل االستراتيجية  	

 تحديد العناصر الرئيسية لملخص تنفيذي لخطة عمل 	

التواصلوتنفيذخطةالعملاالسرتاتيجية:

 فهم أنه ستكون هناك ثغرات في تنفيذ االستراتيجية وعملية للمضي قدما  	

 التعرف على كيفية بناء القائد لاللتزام من خالل سبل متعددة لالتصال في جميع  	

مراحل عملية التنفيذ 

 تحديد طرق لمواءمة المؤسسة تجاه غرض واحد  	

 تحديد أهداف األداء الفردي وفريق العمل المرتبطة بخطة العمل االستراتيجية  	

 ضمان ربط المكافآت واالعتراف بالتقدم االستراتيجي  	
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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 :........................)إعداد الخطط االستراتيجية وإدارة األداء ®(

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

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

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

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

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي
c 1800 دوالر أمريكي للشخص الواحد ) اون الين (

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.


