
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج وورش عملية لمدة 5 أيام حول 

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

® This programme is registered under EuroMaTech and is copyright© protected. Any usage or 

reproduction of the contents in any medium or format will result in we pursuing legal action against 

the user.

مهارات التخطيط والتفكير االستراتيجي الفعال
افضل ممارسات التخطيط والمتابعة واإلبتكار واإلبداع وصياغة األهداف الذكية في العمل



مهارات التخطيط والتفكير االستراتيجي الفعال

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

Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

المحتويات األساسية:

مقدمة:
تُعدُّ القدرة على التفكير استراتيجياً واحدًة من أهّم سمات القيادة التي يجب على القادة 
أنَّها تؤثر على  الدراسات  أثبتت  القائد فّعااًل، والتي  التي تجعل  امتالكها، وهي السمة 
مدى جودة التنظيم المؤسسي في المنظمة، إضافًة إلى كونها واحدًة من أبرز المهارات 
لألداء القيادي المتميّز؛ فقد وجدت  أحدث دراسٌة إدارية أجرتها جامعة هارفارد  أنَّ 
التفكير االستراتيجي كان أهّم سمٍة قياديٍة لبناء تصورات "النجاح" و"الفعالية" في مكان 
العمل.  تم تصميم هذه الدورة التدريبية،  لتقديم افضل الممارسات والمنهجيات وتطوير 

المهارات في التفكير وصياغة األهداف الذكية و إعداد الخطط الفـَعالة.

أهداف الدورة:
سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

	wتطبيق التفكير االستراتيجي والتحليل البيئي وتحديد طموح المؤسسة
	wتوظيف عملية إدارة االستراتيجية لتحقيق الهدف المنشود
	wتقييم واختيار االستراتيجيات التي تقدم ميزة تنافسية مستدامة للمؤسسة
	w الرقمية والمستهدفات  الرئيسية  األداء  ومؤشرات  االستراتيجية  األهداف  تحديد 

الذكية للمؤسسة
	w تحويل الخطط اإلستراتيجية إلى خطط تشغيلية من خالل إنشاء مبادرات استراتيجية

وأنشطة متسلسلة
	w إدارة فى  المنظمة  لقيادات  وأهميته  اإلستراتيجى  والذكاء  التفكير  بمفاهيم  اإللمام 

المستقبل
	wاإلبداع في وضع األهداف والتخطيط ومتابعة اإلستراتيجيات
	wتزويد المشاركين بمفاهيم وأهداف ومهارات استشراف االهداف المستقبليه
	wصقل مهارات قيادات المنظمة فى التخطيط اإلستراتيجى إلدارة المستقبل

مدخل ومفاهيم حول التفكري والذكاء اإلسرتاتيجى:
	wمفهوم الذكاء وأنواعه
	wمفهوم التفكير والذكاء اإلستراتيجى
	wمداخل تفسير التفكير والذكاء اإلستراتيجى
	wمبادىء التفكير والذكاء اإلستراتيجى
	wأهمية التفكير والذكاء اإلستراتيجى
	wمجاالت اإلستثمار فى التفكير والذكاء اإلستراتيجى
	wأدوار التفكير والذكاء اإلستراتيجى
	wحاالت وتطبيقات عملية

مماراست التفكري االسرتاتيجي للقيادات والمهارات المطلوبة له:
	wمفهوم وأهمية التفكير االستراتيجى للقيادات
	w المهارات المطلوبة للتفكير االستراتيجي للقيادات
	w خصائص القيادات ذوى التفكير االستراتيجى
	wالمعوقات والتحديات التى تواجه التفكير االستراتيجى للقيادات
	wأهمية وفوائد وتطبيقات التفكير االستراتيجى للقيادات
	wحاالت وتطبيقات عملية

التخطيط االسرتاتيجي إلدارة المستقبل:
	wمفهوم وأهداف التخطيط االستراتيجى
	wلماذا تهتم المنظمات بالتخطيط االستراتيجى
	wمكونات التخطيط االستراتيجى
	wكيفية تحديد وكتابة الرؤية والرسالة
	wكيف يتم وضع األهداف الذكية وإعداد الخطط الفعالة
	wحاالت وتطبيقات عملية

االاسليب اإلبداعية للقيادات ذوى التفكري اإلسرتاتيجى:
	wالطرق اإلبداعية للقيادات لحل المشكالت وإتخاذ القرارات
	wكيف يمكن للقيادات استخدام طرق التفكير اإلبداعى واإلبتكارى
	wالقيادة الذكية ومهارات اإلقناع
	wكيفية التأثير فى اآلخرين لتحقيق أداء عالى
	wحاالت وتطبيقات عملية

األهداف العامة للمنظمة / الهيئه ومتطلبات حتقيقها:

	wمساوئ عدم تحديد األهداف
	wفوائد تحديد األهداف
	wاألجزاء األربعة لتحديد األهداف
	wاألنماط الثالثة لألهداف
	wكيف تحدد أهدافك وأهداف المنظمة

إعداد وكتابة األهداف الذكية:

	wاألدوات األمثل لتحديد األهداف
	wطريقة صياغة خطة صحيحة وقابلة للتعديل
	wتطبيقات عملية حول تحديد وصياغة األهداف المتميزة وغير التقليدية
	wاألسلوب األمثل لتتبع الخطة والتأكد من سيرها بشكل صحيح
	wتطبيق نموذج سمارت لتحديد األهداف الذكية
	wحاالت وتطبيقات عملية

األهداف الذكية وصياغهتا:

	wاليات التحقق من صحة األهداف
	wعالقة األهداف برؤية ورسالة المنظمة
	wالتطوير المستمر للخطط وتصحيحها
	w.حاالت وتطبيقات عملية

مهارات االتصال وحتقيق األهداف:

	wنموذج االتصال وأنواعه
	wعناصر االتصال
	wمهارات االتصال الفعال
	wمعوقات االتصال
	wاالتصال الفعال وتحقيق األهداف قصيرة وطويلة األجر
	wحاالت وتطبيقات عملية



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

)مهارات التخطيط والتفكير االستراتيجي الفعال(
افضل ممارسات التخطيط والمتابعة واإلبتكار واإلبداع وصياغة األهداف الذكية في العمل

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.


