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MEMBER

مقدمة:

ان عملية التخطيط االستراتيجي تتطلب من القائمين عليها مهارات ومعارف عالية المستوى تجعلهم قادرين على تحليل البيئة الداخلية والخارجية بدقة. التخطيط االستراتيجي 

يستوجب االعتماد على اليات محكمة للمتابعة والتقييم باستخدام مؤشرات قياس االداء عند اعداد الخطة االستراتيجية.

التخطيط االستراتيجي اصبح علما قائما بذاته له قواعده واصوله ونظرياته ويعتبر احد مفاتيح النجاح الي مشروع. هذا البرنامج يهدف الى تفعيل االبداع الفكري وادارة التغيير 

وااللمام بالنواحي الفنية واالساليب العلمية المتعلقة بمنهجية وانماط علم دراسات المستقبل وصياغة السيناريوهات.

تقدم هذه الدورة على مدى خمسة ايام موضوعات متخصصة عن التخطيط االستراتيجي وصياغة السيناريوهات من وجهة نظر حديثة وتحويل االفكار االبداعية الى خطط قابلة 

للتنفيذ وتطوير خطط االعمال في المؤسسات واساليب الرقابة والتقييم على الخطة االستراتيجية باستخدام التكنولوجيا الحديثة. ومناقشة أهم وابرز الوسائل الحديثة في تطوير 

أساليب اإلدارة والتخطيط لتحقيق أهداف المؤسسات.

أهداف الدورة:

مع هناية هذه الدورة ، سيتمكن الماشركون من معرفة:

	wمفهوم اإلستراتيجية، والمفاهيم المختلفة للتخطيط والتفكير اإلستراتيجي

	wتصميم النظم المتكاملة للتخطيط اإلستراتيجي بالمؤسسة

	w)والقوى الخمس لبورتر ، SWOT األدوات العملية للتحليل اإلستراتيجي )التحليل الرباعي

	wمفهوم وسياق التخطيط بالسيناريوهات

	wاألليات الحديثة في صياغة األهداف المرتبطة بالرؤية اإلستراتيجية

	wالعناصر الرئيسية للتخطيط بالسيناريو، وجمع وتنظيم البيانات التي تتطلبها

	wتطبيق االطر االستراتيجية لتحديد الكفاءات األساسية وعوامل نجاح كل سيناريو وتقييمها

	wتقييم كفاءات المؤسسة ووضع استراتيجيات لسيناريوهات متعددة، ولتحديد كفاءات جديده إلعطاء المؤسسة ميزه استراتيجية

	wاكساب المشاركين مهارة التمييز بين السيناريوهات وترجيح أفضلها مدعما بالحجج المنطقية

	wتطبيق العناصر الرئيسية لتخطيط السيناريو وتنظيم وجمع البيانات التي يحتاجها التخطيط بالسيناريو

	wالشروط الرئيسية لبناء أي سيناريو مستقبلي

	wأدوات التفكير بالسيناريوهات
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التخطيط االستراتيجي
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المحتويات البرنامج:

التخطيط، التخطيط اإلسرتاتيجي المتقدم و رسم السيااست:

	wمفهوم التخطيط
	wمكونات و نماذج وعناصر التخطيط االستراتيجي
	wعناصر العملية اإلدارية اإلستراتيجية الحديثة
	w.مراحل وخطوات الخطة اإلستراتيجية
	wأساليب التخطيط االستراتيجي، واشكالة المختلفة
	wآليات التعامل مع المؤشرات غير الكمية في االدارة االستراتيجية
	wمعوقات التخطيط االستراتيجي والتحديات التي تواجهه
	wأهمية التخطيط في رسم السياسات المستقبلية
	wالتخطيط وتطوير السياسات التنموية للمنظمات
	wالتخطيط و تحقيق التكامل بين األبعاد االقتصادية وصوال للتنمية المستدامة

كفاءة تنفيذ ومتابعة خطط العمل اإلسرتاتيجية:

	wالمفاهيم المتكاملة للتخطيط الفعال
	wالتخطيط واالبداع واالبتكار في العمل
	wأساليب تحويل األفكار اإلبداعية إلى خطط تنفيذية
	wتصميم نظام التخطيط حسب المتغيرات العالمية الجديدة
	wمهارات المتابعة واالبتكار, كيفية قياس كفاءة التخطيط والمتابعة
	w.مهارات حل مشكالت العمل بشكل إبتكاري اثناء التنفيذ
	wمبادئ التخطيط االستراتيجي الفعال
	wالفرق بين التخطيط االستراتيجي والتشغيلي

مهنجيات ختطيط السيناريوهات:

	wمفهوم التخطيط االستراتيجي التقليدي
	wالعناصر الثالثة االساسية لتخطيط السيناريوهات
	wتخطيط السيناريو كتخطيط مكمل للتخطيط االستراتيجي
	wأدوات التفكير بالسيناريوهات
	wمؤشرات و محفزات أسلوب تخطيط السيناريوهات
	w.الخطوات العملية في بناء وتحليل السيناريوهات
	w.أسس قياس ردود الفعل المحتملة لألطراف المعنية بتطورات كل سيناريو
	wطرق حساب اإلحتماالت المتوقعة لتحوالت السيناريوهات
	wإرشادات عامة لتطوير تخطيط السيناريوهات

مبادئ إسترشاف المستقبل:

	w"المفهوم اللغوي و العلمي لمصطلح "استشراف الُمستقبل

	wفرضيات استشراف الُمستقبل

	wأدوات إستشراف المستقبل

	wمراحل استشراف المستقبل

	wآليات إعداد و تنفيذ و تطوير الدراسات االستشرافية

	wالتحليالت المستقبلية واالستشراف االستراتيجي

	w.فكر استشراف المستقبل في تطوير االستراتيجيات و المبادرات

	w.شمولية استشراف المستقبل

ختطيط السيناريوهات و إسترشاف المستقبل:

	wتصميم السيناريوهات وأدوات التحليل المستقبلي في إستشراف المستقبل

	wالمناهج الفعالة الستشراف المستقبل وفقاً لمنهجية تخطيط السيناريوهات

	wالتوجهات االستراتيجية الستشراف المستقبل

	wآليات وضع االستراتيجيات في مستقبل متغير مرن

	wأداوات التفكير بالسيناريوهات الستشراف المستقبل

	wالخطوات المنهجية الستخدام أسلوب السيناريوهات في التخطيط المستقبلي

	wقدرات مستشرفي المستقبل في تصميم و تخطيط السيناريوهات



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

)التخطيط االستراتيجي وصياغة السيناريوهات واتخاذ القرارات(
وضع وصياغة استراتيجيات مرنة للتعامل مع التحديات والفرص والتصورات المستقبلية

التــاريــخ :........................

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

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

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

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

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


