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رسم خرائط التأثير وصياغة أطر العمل الرشيقة

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

مقدمة:

رسم خرائط التأثير،  هو أسلوب يعرض صورة كبيرة أثناء تحديد تفاصيل معينة.  من 
أجل ضمان اكتشاف المعلومات من جميع وجهات النظر ،.خريطة التأثير هي خريطة 

مرئية تقسم األهداف التنظيمية إلى نتائج .

تحدد خريطة التأثير األهداف التنظيمية التي يهدف الحل إلى تحقيقها. وتحدد أصحاب 
المصلحة الذين يمكنهم المساهمة في تحقيق األهداف. وتحدد اإلجراءات التي يمكن أن 
يتخذها الفاعلون لتحقيق األهداف وكيف سيؤثر الفاعلون على األهداف .وتحدد ما هي 
المخرجات والوظائف التي ستساعد الجهات الفاعلة على تحقيق األهداف التنظيمية وما 

هي األنشطة التي تساعد على تحقيق األهداف والنتائج. 

تم تصميم هذه الدورة لتقديم األدوات واآلليات ومهارات رسم خرائط التأثير وصياغة 
العملي  التطبيق  خالل   من  للمشاركين   الذهنية  اللياقة  وتعزيز  الرشيقة،  العمل  أطر 
لألدوا وغيرها ، سيكتسب المشاركون في هذه الدورة األدوات التي يحتاجونها للتميز 

في بيئة االعمال.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

إكتساب مهارات التفكير العليا والقدرة على تطبيقها عملياً

المستوى  على  المتعددة  بانواعها  التفكير  مهارات  تنمية  إستراتيجيات  على  اإلطالع 

الشخصي والعملي.

التعرف على مفهوم رسم خرائط التأثير وربط قواعد تطبيقها بخرائط التخطيط العقلي 

والتخطيط اإلستراتيجي الفعال.

التعرف على مهوم أطر العمل الرشيقة في ظل المنهجيات اإلدارية المعاصرة

المعاصرة  التحديات  ظل  في   DSDM الديناميكية  األنظمة  تطوير  مهارات  أكتساب 

المستقبلية

Discovery- التعرف على المفاهيم الحديثة ألليات تطبيق التخطيط المدفوع بالنتائج

driven Planning في ظل عدم اليقين

OKRs تطبيق منهجيات تحقيق األهداف وربطها بالنتائج الرئيسية

المحتويات األساسية:

مهارات التفكري العليا:

المفاهيم األساسية لمهارات التفكير العليا�	
أهمية إكتساب مهارات التفكير العليا في المجال العملي.�	
مستويات التفكير العليا.�	
تصنيف مهارات التفكير العليا�	
إستراتيجيات تنمية مهارات التفكير العليا بنوعيها�	
تمارين تطبيقية وحاالت عملية�	

أطر العمل الرشيقة:

مفهوم أطر العمل الرشيقة�	
أهداف تطبيق مفاهيم أطر العمل الرشيقة.�	
أطر العمل الرشيقة والبرمجة المتطرفة.�	
طرق تطوير األنظمة الديناميكية DSDM وفقا للمنهجية الرشيقة للعمل�	
تقييم وتفعيل الشروط التي يتضمنها اطر العمل�	
المبادئ األساسية إلطار العمل القياسي وتحديات تطبيقها�	
تمارين تطبيقية وحاالت عملية�	

رسم خرائط التأثري:

مفهوم رسم خرائط التأثير�	
أهداف تصميم خرائط التأثير.�	
خرائط التأثير بين تخطيط العقل والتخطيط اإلستراتيجي.�	
إستراتيجيات تعديل السلوك كمدخل لتطبيق خرائط التأثير�	
خرائط التأثير وآليات تطوير الحلول المحتملة�	
تمارين تطبيقية وحاالت عملية�	

:Discovery-driven التخطيط المدفوع بالنتاجئ

مفهوم التخطيط المدفوع بالنتائج�	
أهداف وأهمية التخطيط المدفوع بالنتائج�	
إفتراضات التخطيط المدفوع بالنتائج ورسم المجهول.�	
إستراتيجيات مواجهة مخاطر التخطيط مع تحديات المجهول.�	
مميزات تطبيق التخطيط المدفوع بالنتائج في حاالت عدم اليقين�	
تمارين تطبيقية وحاالت عملية�	

:OKRs حتقيق األهداف والنتاجئ

ما هي األهداف والنتائج الرئيسية؟�	
فوائد وأهمية أسلوب األهداف والنتائج الرئيسية�	
منهجية تحقيق األهداف والنتائج�	
عالقة تحقيق األهداف بتحديد المعايير الرئيسية للنتائج.�	
إستراتيجيات األهداف والنتائج الرئيسية.�	
التقنيات المعاصرة في تحديد االهداف الذكية في ظل النتائج الرئيسية المعيارية�	
تمارين تطبيقية وحاالت 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:

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

)رسم خرائط التأثير وصياغة أطر العمل الرشيقة(

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

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.


