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التخطيط االستراتيجي وتطوير االداء المؤسسي
 تعلم كيفية التخطيط بفعالية على المستوى االستراتيجي

واالستجابة بذكاء بشكل ابداعي للتغييرات

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام

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



المؤسسي االداء  وتطوير  االستراتيجي  التخطيط 

محتويات األساسية:

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

Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

المقدمة:

ان الدور الذي يلعبه التخطيط االستراتيجي في نجاح أي مؤسسة مهما كان حجمها وطبيعة مجالها، فيجدر بنا اإلشارة هنا لسرد ما يحققه التخطيط االستراتيجي من المنافع العديدة 

للمؤسسة، حيث يَُمِكنها من الوقوف الدقيق على واقعها وما يشمله من مناحي للقوة والضعف، ويربط بين هذا الواقع وكيفية بلوغ مستوى أفضل وشمولي في المسار المستقبلي 

للمؤسسة، ويضع أسس للتكيف مع المتغيرات، وتوزيع واستخدام أفضل للموارد المتاحة، مع تعظيم االستفادة من القدرات والفرص التي تمكن من تحقيق التميز، وتوفير إطار 

عملي لإلدارة في اتخاذ القرارات.

ويعتبر " التخطيط االستراتيجي" وسيلة ونهج لعمل المنظمات بشكل عام ، حيث يمكن للمؤسسات كافة اتخاذ القرارات في الوقت المناسب، وذلك من أجل إدارة الموارد للمؤسسة 

باألسلوب األمثل، لزيادة وتحسين الخدمات وتحقيق رضا أكبر من المواطنين والعمالء أفراداً كانوا أم مؤسسات. ان المنظمات التي لديها مفهوم واضح المعالم في "التخطيط 

االستراتيجي" يكون لديها القدرة األعلى لتحقيق أهدافها. أما المنظمات التي ال تطبق التخطيط االستراتيجي في أعمالها فإن الفرصة لديها تكون ضئيلة في البقاء واالستمرارية. تم 

تصميم هذا البرنامج التدريبي بهدف إكساب المشاركين المهارات والكفاءات  في التخطيط االستراتيجي وإدارته وتصميم الخطط االستراتيجيةباإلضافة إلى أساليب وطرق إعداد 

الخطط التشغيلية وتطوير االداء المؤسسي.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

	wالتعرف علي مفاهيم التخطيط االستراتيجي وأهميته في تطوير االداء

	wاكتساب  المعارف والمهارات الالزمة إلعداد الخطة االستراتيجية

	wEFQM وضع الخطط اإلستراتيجية وفق معايير نموذج التميز األوروبي

	wتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات التي تواجه منشاتكم

	wتحديد األهداف الرئيسية وتصميم الخطط اإلستراتيجية

	wتسجيل وتحليل وتقييم إستراتيجية المنظمة وفقاً لمعايير الجودة

	wصياغة وتطوير إستراتيجية وخطط تتوافق مع متطلبات البيئة الداخلية والخارجية وجودة األداء

	wأخيًرا تنفيذ مراحل وخطوات اإلدارة االستراتيجية وفق نماذج التميز العالمية

المنهجية:

تقوم منهجية التدريب لدينا في هذه الدورة التدريبية ، على أسس المشاركة والتفاعل والممارسة العملية لمساعدة المشاركين على ترسيخ وتوكيد معارفهم ومهاراتهم التي يكتسبونها 

خالل فترة البرنامج ، وتعتمد هذه الدورة بشكل كبير على التدريب العملي وتحليل دراسة الحاالت العملية. وسيتمكن المشاركون من تبادل األفكار ومناقشة الفرص من خالل 

العروض والمناقشات الجماعية. هذا باإلضافة إلى استخدام األنشطة المتنوعة لتعزيز تجربة التعلم وتبادل األفكار.

الفئات المستهدفة:

المدراء والمشرفون و مديرى العموم ومديرى االدارات و قادة المنظمات ومديرى مكتب ادارة المشاريع ومديرى مكتب ادارة االستراتيجية والعاملين في إدارات التطوير التنظيمي 

والجودة.
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احدث مماراست التخطيط االسرتاتيجي:

	wمهارات المخطط االستراتيجي
	wالتعرف على عملية التخطيط االستراتيجي
	wالتعرف على المكونات الرئيسية للخطة االستراتيجية
	wأهم نماذج التخطيط االستراتيجي
	wمتطلبات التهيئة واإلعداد للتخطيط االستراتيجي
	wتشكيل فرق التخطيط االستراتيجي
	wتحديد أصحاب العالقة
	wتطبيق وسائل وأدوات التحليل االستراتيجي
	wتطوير األهداف االستراتيجية والخرائط االستراتيجية
	wتطوير مؤشرات قياس األداء الرئيسية وبطاقات األداء
	wأمثلة تطبيقية وتمارين عملية

بناء اخلطة الزمنية للتخطيط االسرتاتيجي:

	wأدوات تحليل البيئة التنظيمية
	wالعالقة بين العوامل الخارجية والمؤسسة
	wPESTEL تحليل العوامل الخارجية العامة
	wPORTER 5 FORCES تحليل العوامل الخارجية الخاصة
	wتحليل أصحاب العالقة
	wEFE مصفوفة تحليل العوامل الخارجية
	w  تحليل العوامل الداخلية
	wتدريب عملي وحاالت للنقاش

حتليل اصحاب المصلحة:

	wتحديد فئات أصحاب المصلحة
	wمراحل تفعيل مشاركه اصحاب المصلحة في تطوير وتنفيذ الخطط االستراتيجية
	wتحديد توقعات اصحاب المصلحة
	wترتيب أولوية أصحاب المصلحة باستخدام مصفوفة االهتمام والتأثير
	wتطوير القيم التي يمكن أن نعد بها أصحاب المصلحة
	wإدارة تضارب المصالح
	wخطه ادارة العالقة مع فئات اصحاب المصلحة
	wأمثلة تطبيقية وتمرين تطبيقي

معايري ومهنجيات بناء الرؤية االسرتاتيجية:

	wمعايير بناء رسالة المنظمة
	wخطوات بناء القيم المؤسسية
	w   التحديات االستراتيجية
	w خطوات صياغة أجندة التغيير
	w  الخيارات االستراتيجية
	w  النتائج االستراتيجية
	w تدريب عملي وحاالت للنقاش

 ربط التخطيط االسرتاتيجي والنتاجئ التنظيمية :

	w اكتشف لماذا غالبا ما تفشل عمليات التخطيط االستراتيجي التقليدية في تحقيق
النتائج 

	w تحديد خصائص ومتطلبات الخطط االستراتيجية الناجحة وعمليات التخطيط
والتنفيذ 

	wتحديثات حول أحدث ممارسات تطوير األداء المؤسسي
	wتدريب عملي علي وضع خطة استراتيجية والعمل بروح الفريق

بناء األهداف االسرتاتيجية:

	wتصنيف األهداف وفقاً لمناظير بطاقة األداء المتوازن
	wتعريف عالقة السبب والنتيجة
	wبناء الخرائط االستراتيجية
	wتطوير مؤشرات األداء
	wأمثلة تطبيقية وتمارين عملية

 تصميم وتقييم اإلطار االسرتاتيجي لتعزيز حتقيق األهداف :

	w استخدام مجموعة متنوعة من تقنيات التحليل البيئي لتحليل العوامل الداخلية 
والخارجية 

	w التماس مدخالت أصحاب المصلحة لعملية التخطيط االستراتيجي
	w تحديد جميع األطراف المتأثرة باعتماد استراتيجيات جديدة وتحديد طريقة

إلشراك أصحاب المصلحة 

 تصميم اسرتاتيجيات تركز عىل النتاجئ :

	wوضع استراتيجيات وأهداف موجهة نحو تحقيق النتائج لتحقيق التميز 
	w تحديد استراتيجيات فعالة وكفؤة تتماشى مع تحقيق النتائج
	wإنشاء نتائج وسيطة لتتبع التقدم المحرز على المدى القريب

 تنفيذ وإدارة اخلطط االسرتاتيجية :

	w إجراء تقييم لالستعداد التنظيمي الستهداف الحواجز التي تحول دون التغيير 
	w تخصيص الموارد على أساس أهداف النتائج 
	w تعيين أصحاب المبادرات للحفاظ على المبادرات االستراتيجية على المسار

الصحيح 
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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:

	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 وتطوير االداء المؤسسي(
 تعلم كيفية التخطيط بفعالية على المستوى االستراتيجي  واالستجابة بذكاء بشكل ابداعي للتغييرات

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.


