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مقدمة: 

 األشخاص الذين يفكرون ويتصرفون بشكل استراتيجي يعيدون تقييم بيئة أعمالهم بشكل دوري، على مستوى المؤسسات والشركات ، يقومون بتقييم استراتيجية المؤسسة او الشركة 
وعمالئها ومنافستها واتجاهات الصناعة. على مستوى القسم ، يقومون بتحليل التحديات والمواقف الداخلية لإلدارة. بعد ذلك ، يقومون بجمع وتقييم معلومات واسعة النطاق لتقدير 

التغييرات التي يجب إجراؤها اليوم من أجل توليد النتائج المرجوة غدا.

تساعد العقلية االستراتيجية أيضا في تعلم استخدام الموارد األكثر قيمة تحت تصرفهم ومواءمتها مع خطة عمل  التفكير والعمل االستراتيجي هو عملية مستمرة. في بيئة األعمال 
اليوم ، يثبت الشخص الذي يمكنه التفكير والتصرف بشكل استراتيجي أنه ملتزم بعمليات مؤسسته او شركته وأهدافها. 

من خالل هذه الدورة التدريبية المكثفة والعملية  "   التفكير والعمل بشكل استراتيجي "  التي تقدمها  يوروماتيك سوف تعزز كفاءاتك ومعرفتك ومهاراتك في التفكير اإلبداعي، 
التفكير االستراتيجي  ، العمل بشكل استراتيجي  ، واتخاذ إجراءات حاسمة تتفق مع االتجاه االستراتيجي لمؤسستك، التأثير االستراتيجي  ، وبناء االلتزام بالتوجه االستراتيجي للمنظمة 
من خالل قيادة وإدارة اآلخرين ، وإقامة العالقات داخل المنظمة وخارجها، واستخدام وأنظمة التأثير . ستزودك هذه الدورة باألدوات والممارسات والمبادئ التوجيهية حول كيفية 

التفكير والتصرف  بشكل استراتيجي ، وتطبيق ما تعلمته في عملك وحياتك اليومية. 

اهداف الدورة:

سيتمكنالماشركونيفهذهالدورةمماييل:

	wزيادة القدرة على التفكير والعمل والتأثير بشكل استراتيجي 
	wتحسين التوجيه والمواءمة وااللتزام عبر المؤسسة 
	wفكر بشكل خالق من خالل توليد البدائل، وتصور إمكانيات جديدة، وتحدي االفتراضات
	wحليل البيانات مع إعطاء األولوية للمعلومات األكثر أهمية
	w خلق رؤية الفريق ورسالته وقيمه
	w  بناء فريق عالي األداء مع بيانات رؤية ورسالة وقيم واضحة
	wتوليد وتنفيذ األفكار اإلبداعية ، وتعزيز اإلبداع في مكان العمل
	wاتقان النهج اإلبداعية والمبتكرة المتعلقة بتطوير األعمال
	wتطوير ممارسات استراتيجية تزيد من الفعالية داخل المنظمة
	w التعامل مع ضغوط وتحديات القيام بمزيد من العمل االستراتيجي
	wممارسة منهجيات التفكير االستراتيجي واالبداعي إلنتاج األفكار والحلول
	w.تحديد أولويات خطوات العمل للحفاظ على التركيز على األهداف الرئيسية أثناء التعامل مع المطالب المتعددة واألولويات المتنافسة 

المنهجية:

تستخدم هذه الدورة مزيجاً من التقنيات التفاعلية مثل العروض التقديمية الموجزة التي يقدمها المستشار والمحاكاة وتمارين عملية ، إضافة إلى دراسة الحاالت ومقاطع الفيديو.

الفئات المستهدفة:

 األفراد الذين يتطلعون إلى أن يصبحوا أكثر نشاطا وإنتاجية في مكان عملهم وحياتهم. تشمل المدراء والقادة  والمخططون واإلدارة العليا والمديرون والمشرفون واالستشاريون 
والتنفيذيون والمسؤولون على كافة المستويات و  مفكرو األعمال   واالستراتيجيون والمبتكرون. 
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المحتويات البرنامج:

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

مبادئالتفكرياالسرتاتيجي:

	w ما هي االستراتيجية والتفكير االستراتيجي؟ 

	w ما هو الفرق بين االستراتيجية الجيدة واالستراتيجية السيئة؟ 

	w كيف تفكر بشكل استراتيجي؟ -   مقارنة مع التفكير التحليلي واإلبداعي 

مهاراتاإلبداع:

	w الحصول على اإللهام واستخالصه 

	w إزالة الكتلة العقلية 

	w التغلب على الخوف من الفشل 

	wالمهارات التي تلهم المهارات اإلبداعية 

	wتمارين عملية وحاالت تطبيقية 

أاسسياتالمخططوالمفكراجليد:

	w ما هي الحاجة إلى أن تكون استراتيجيا؟ 

	w التفكير االستراتيجي ولماذا نستخدمه؟ 

	wالتخطيط االستراتيجي وضرورته 

	wتمارين عملية وحاالت تطبيقية 

التحليلاالسرتاتيجي-صياغةخطةلتهسيلسريالعمل:

	w التحليل االستراتيجي الداخلي 

	w  التحليل االستراتيجي الخارجي 

	w عملية التحليل االستراتيجي 

	wأدوات التحليل 

	w تمارين عملية وحاالت تطبيقية 

وضعخطةاسرتاتيجية:

	w )الرؤية والرسالة واألهداف واالستراتيجيات وخطط العمل( VMOSA 

	w تطوير الرؤية والرسالة 

	wتطوير استراتيجيات ناجحة 

	w جمع المدخالت الخارجية والداخلية 

	w تحديد األهداف من خالل خريطة االستراتيجية 

	w وضع خطة عمل 

	w ما هي التغييرات المهمة والممكنة؟ 

	wتحديد خطوات العمل في إحداث تغيير 

	wتمارين عملية وحاالت تطبيقية

زراعةأفكاروحلولجديدة:

	w تطبيق طرق العصف الذهني المختلفة لخلق األفكار 

	w شرح الشروط التي تجعل العصف الذهني ناجحا 

	wتحديد أداة إنتاج األفكار التي تعمل بشكل أفضل مع المواقف المختلفة 

	wتمارين عملية وحاالت تطبيقية 

تنظيماألفكارومجعها:

	w إبداع الشركات والمجموعات 

	w عقد اجتماع فعال والمساهمة باألفكار 

	w العصف الذهني وجمع األفكار الجماعية 

	w الخرائط الذهنية 

	w تنظيم األفكار وجمعها معا للعمل 

	wتنفيذ وإدارة المشاريع من أجل االبتكار 

	wتمارين عملية وحاالت تطبيقية 



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

) التفكير والعمل بشكل استراتيجي (

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.


