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القيادة واإلدارة والتخطيط اإلستراتيجي

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

مقدمة:
القيادة واإلدارة والتخطيط اإلستراتيجي ،دورة تدريبية تم تصميمها من قبل يوروماتيك ، بهدف اكساب المشاركين مزيد من المعارف والمهارات واالتجاهات في مجال القيادة 
والتخطيط االستراتيجي الفعال ،و الى تنمية مهارات المشاركين في مجال التخطيط والقيادة وبناء وادارة فرق العمل  وإلى تعميق فهم المشاركين حول منهجيات وضع االستراتيجية 
وتنفيذها عبر أفضل الممارسات في حشد اإلمكانيات لتنفيذ عملية التغيير من خالل تحويل االستراتيجية إلى إطار بطاقات أهداف متوازنة، وتوثيق الخطط االستراتيجية وربطها 
باألنشطة التشغيلية. كما سيتم استعراض كيفية تعميم االستراتيجية وتحقيق موائمة رأسية وأفقية.  سيتم تقديم عروض إيضاحية تعكس تجارب عملية في وضع، وتنفيذ، ومتابعة 

االستراتيجيات.

أهداف الدورة:
سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

فهم أهمية التخطيط واستخدام المعايير "الذكية" )SMART( لوضع األهداف�	
التعرف على المفاهيم الحديثة المرتبطة بالتفكير والتخطيط اإلستراتيجي�	
معرفة  المنهج العلمي في اتخاذ القرارات في الفكر اإلداري المعاصر�	
فهم وتطوير المهارات الالزمة لتحديد األهداف وإنجاز المهام�	
كيفية استخدام التفويض في وضع األهداف والتخطيط االستراتيجي�	
التعرف على مفهوم التخطيط اإلستراتيجي والمصطلحات المرتبطة به�	
تناول عمليات التخطيط اإلستراتيجي، وتحديد معوقات تطبيقه في المنظمات�	
تطوير الجدارة القيادية وعملية اتخاذ القرار�	
الكفاءة في القيادة وإعداد الخطط وبرامج العمل ومتابعتها�	
ترجمة االستراتيجيات في شكل خطط وبرامج عمل�	
وضع األساليب العلمية للتخطيط والمتابعة موضع التطبيق العملي�	

المخرجات:
اإللمام بالمفاهيم وافضل الممارسات  واألركان األساسية لإلدارة االستراتيجية والخطط االستراتيجية�	
امتالك مجموعة من المهارات االدارية والفنية الالزمة لوضع الخطط والسياسات والبرامج االستراتيجية ومتابعتها والرقابة عليها�	
الكفاءة والجدارة في تجنب األخطاء الشائعة في عملية التخطيط االستراتيجي�	
اتقان القدرة االستراتيجية لصنع القرار من خالل نهج فريد يميز قيمة التحليل والحدس في اتخاذ قرارات عالية الجودة�	
تعلم إطار عمل قوي لتحليل القرارات ذات األهداف والشكوك المتعددة�	
اتقان قدرات نمذجة القرار الرئيسي لتمثيل القرارات اإلستراتيجية المعقدة�	
تطوير مهارات اتخاذ القرار فيما يتعلق بدعم القرارات االستراتيجية�	

المنهجية:
تُرّكز هذه الدورة التدريبية التفاعلية على تطبيق افضل الممارسات في التخطيط االستراتيجي واتخاذ القرارات ودراسة الحاالت المهنية المختلفة، وتتضمن األساليب المستخدمة 

فيها التمارين  العملية والنقاشات الجماعية، ومقاطع الفيديو والمحاكاة.

الفئات المستهدفة:
المديرين ونوابهم ومساعديهم والمشرفين  ورؤساء األقسام ومسؤولي التخطيط ، والقادة  والمهنيون الذين يشاركون في التأثير وصياغة ودعم استراتيجية التخطيط الطويلة األجل 

للدوائر أو المؤسسات، والراغبون في تطوير مهاراتهم اإلحترافية في التخطيط االستراتيجي وآليات اتخاذ القرار من مختلف التخصصات.
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المحتويات األساسية:

تقنيات ومهنجيات التخطيط اإلبداعي:
مفهوم التخطيط�	
فوائد التخطيط�	
التكتيك واالستراتيجية�	
مكونات وعناصر التخطيط اإلبداعي�	
أنواع التخطيط�	
تمرين عملي�	

أدوات وتقنيات التخطيط:
التحليل البيئي�	
	�PEST و SWOT تحليل البيئة وفقاً  لـ
تعريف المقارنة المعيارية�	
عملية المقارنة المعيارية�	
خطوات عملية المقارنة المعيارية�	
توزيع الموارد والميزانيات�	
تحليل نقطة التعادل�	
قيود تحليل نقطة التعادل�	

مهنجيات التفكري واالستبصار االسرتاتيجي:
 فهم التعقيد�	
الهيكلية المنظمة للعمليات السلسة والمعقدة�	
منهجيات أنظمة التفكير�	
القيادة البارزة واالستبصار المؤسسي�	
العالقة بين االستشراف والعملية االستراتيجية�	
االستشراف الحكومي واإلقليمي�	

أاسليب إعداد اخلطط االسرتاتيجية:
أسلوب تحليل جوانب القوة والضعف والفرص والمخاطرة�	
	�S.U.M أسلوب استخدام السيناريوهات
	�PMSP أسلوب استخدام نموذج

:Pfieffer النموذج العام للتخطيط االسرتاتيجي بأسلوب فايفر
التخطيط للتخطيط�	
تحديد مدة الخطة االستراتيجية�	
استعراض القيم�	
الرؤية�	
تشكيل الرسالة�	
نموذج العمل االستراتيجي�	

تقييم األداء�	

تحليل الفجوات�	

توحيد خطط العمل ووضع الهيكل�	

الخطط البديلة�	

التنفيذ�	

فن صناعة وصياغة األهداف:

مفهوم الهدف�	

الفرق بين الهدف والهدف االستراتيجي�	

مستويات األهداف )عام – مرحلية – سلوكية وإجرائية(�	

مجاالت تصنيف األهداف�	

أركان صناعة وصياغة األهداف�	

األدوات الحديثة المساعدة في تحديد األهداف باستخدام التقنيات التكنولوجية .�	

خطوات صناعة وصياغة األهداف بمستوياتها المختلفة�	

إجراءات صياغة األهداف االستراتيجية�	

متطلبات و مراحل التنفيذ الفعال لألهداف�	

اآلليات الحديثة في تقييم وتقويم األهداف �	

األهداف الذكية ... كيف خُُتطط؟ كيف حُُتقق؟

	�)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�	

استراتيجيات وضع خطة عملية لألهداف الذكية�	

خطوات تتبع الخطط االستراتيجية لتحقيق األهداف الذكية�	

المهنجيات العملية لوضع االحتماالت المستقبلية:

ربط مختلف الدراسات المستقبلية بالتفكير النظري �	

التحديات العالمية�	

االحتماالت المستقبلية المستدامة�	

دراسة وتقييم آثار العولمة�	

مفهوم االستدامة�	



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 :........................)القيادة واإلدارة والتخطيط اإلستراتيجي(

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.


