
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.

اعداد االستراتيجيات ووضع الخطط التنفيذية لها



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
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مقدمة:

تم تصميم هذه الدورة المكثفة، لتزويد المشاركين بوسائل معاونة عملية ونماذج مسبقة اإلعداد تساعدهم على تأدية عملهم لكي ينجحوا في: إعداد خطة إستراتيجية شاملة ومتكاملة. 

وضع الخطة التنفيذية لإلستراتيجية وتطويرها، تنفيذ الخطة اإلستراتيجية، وبناء القدرات في مجال اإلعداد لإلستراتيجيات والتخطيط اإلستراتيجي. وستغطي هذه الدورة الخطوات 

الرئيسة العداد وإدارة االستراتيجية، بدءاً من عناصر "التفكير" االستراتيجي، انتقااًل إلى عنصر " التخطيط" وانتهاءاً " بالتنفيذ". وسيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من تنفيذ 

أو تحسين اعداد االستراتيجيات ووضع الخطط التنفيذية لها، في مؤسساتهم للوصول إلى رؤية المؤسسة وتحقيق رسالتها.

اهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

	wفهم المكونات الرئيسية العداد االستراتيجية الناجحة - تجنب اإلخفاقات االستراتيجية التي تواجهها المنظمات 

	wاتقان التخطيط إلعداد اإلستراتيجية والخطة التنفيذية لإلستراتيجية

	wمعرفة اساليب وطرق هندسة االبداع واستراتيجيات االعمال االبتكارية

	wالتعرف على خطوات العمل الرئيسة والمطلوبة إلعداد اإلستراتيجية ووضع الخطة التنفيذية لها

	wتعزيز المفاهيم الخاصة باإلستراتيجية، والخطة التنفيذية لإلستراتيجية، والتخطيط اإلستراتيجي

	wالتزود بأفضل الطرق واالساليب  إلعداد اإلستراتيجية

	wتطوير فهم أوسع للحاجة إلى المرونة االستراتيجية في عالم األعمال سريع التغير والديناميكي

	wاكتساب المفاهيم الرئيسة الخاصة بإعداد اإلستراتيجية والخطة التنفيذية لإلستراتيجية باإلضافة إلى مفاهيم التخطيط اإلستراتيجي ذات العالقة باإلستراتيجية

 المنهجية: 

 تعتمد منهجية هذه الدورة التدريبية على استخدام مجموعة متوازنة من أحدث آليات التعلم. واساليب التدريب التالية:   العروض التقديمية، بما في ذلك أمثلة الحالة،   العمل الجماعي 

على دراسات الحالة - التحليل والتفاعل والمناقشة   تمارين مركزة ، بما في ذلك التفكير "  خارج الصندوق" وسيتم مناقشة أهم األدوات واألطر االستراتيجية والقيام بالتطبيق العملي 

خالل الدورة.

الفئات المستهدفة:

تستهدف الدورة جميع أولئك الذين يشغلون مناصب إدارية / إشرافية والمسؤولين عن تقديم خطط العمل لترجمة االستراتيجية إلى نتائج ويشمل ذلك : المدراء والقادة والمسؤولين 

ورؤساء االقسام والمشرفين باإلضافة إلى الموظفين الذين يتحملون مسؤولية ربط وقياس وتحسين أداء المؤسسة، بما في ذلك أخصائيو إدارة األداء أو االستراتيجية ومدراء األقسام 

ومحللي األعمال. والمهنيين ممن يرغبون في اكتساب تقدير أوسع لديناميكيات تطوير األعمال وتطوير أدوارهم الشخصية في تحديد اتجاه مؤسستهم لخلق مستقبلها.  
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التفكري االسرتاتيجي والتخطيط:
	wرحلة االستراتيجية
	wعملية اعداد االستراتيجية
	wالتفكير اإلستراتيجي والتخطيط اإلستراتيجي
	wاالستفادة من اإلدارة اإلستراتيجية
	wالمفاهيم الحديثة في اعداد االستراتيجيات

التحليل البييئ:
	wالقوى الخمسة لبورتر
	wإضافة القيمة والحصول عليها
	wSWOT القيام بتحليل
	wنقاط القوة الداخلية للمؤسسة
	wنقاط الضعف الداخلية للمؤسسة
	wالفرص الخارجية
	wالمخاطر الخارجية

التوجه االسرتاتيجي :
	w تحديد التوجه االستراتيجي 
	w الرسالة والرؤية والقيم واالتجاه 
	w كيف ستؤثر نتائج المراجعة على التوجه االستراتيجي للمنظمة 
	w العالقة بين استراتيجية المنظمة وهوية العالمة التجارية، والمواءمة بين االثنين 
	w تحديد األهداف االستراتيجية 
	w تطبيق مهارات التفكير االستراتيجي الذكي 

الرؤية والراسلة والقيم:
	wاستخدام الرؤية والرسالة
	wتعريف الرؤية
	wصياغة الرؤية
	wتعريف الرسالة
	wصياغة الرسالة
	wتبني قيم المؤسسة
	wتوصيل الرؤية والرسالة والقيم

تقييم اخليارات االسرتاتيجية:
	wاألهداف الرئيسية لالستراتيجية التنافسية
	wهرم االستراتيجية
	wاالستراتيجيات التنافسية العامة لبورتر
	wسلسلة القيمة
	wاالبتكار في سلسلة القيمة
	wتطويرالميزة التنافسية

إرشاك أصحاب المصلحة وإجراء مراجعة اسرتاتيجية :
	w كيف تحدد أصحاب المصلحة؟ 
	w كيف نفهم أصحاب المصلحة؟ 
	w تحليل المتعاونين / المنافسين 
	w التفكير في العالقة بين المخرجات والنتائج والتأثير 

وضع معايري النجاح :

	w  تضمين الخطط السابقة في العملية 
	w االتفاق على المصطلحات 
	w  القيادة المشاركة 
	w تجنب التسرع في االستنتاجات 
	w خطة إلدارة التغيير 
	w التخطيط االستراتيجي يستغرق وقتا 

جماالت العمل ذات األولوية ووضع األهداف :

	w تطوير الخطة االستراتيجية 
	w لتحديد األولويات SWOT تحليل 
	w األهداف االستراتيجية طويلة المدى 

استخدام األدوات القامئة عىل النتاجئ وأدوات ختطيط العمل :

	w استخدام األدوات القائمة على النتائج 
	w استخدام أدوات تخطيط العمل 

تنفيذ االسرتاتيجية :

	w تنفيذ االستراتيجية 
	w العوامل الرئيسية التي ينطوي عليها تنفيذ االستراتيجية 
	w توصيل الخطة االستراتيجية 

الرصد والتقييم :

	w القيام بالرصد والتقييم الفعالين 
	w الفرق بين الرصد والتقييم وتقييم األثر 
	w تحديد المؤشرات وكيفية قياس إنجازها 
	wاالعتراف بالنهج الناشئة للرصد والتقييم 

تطوير اخلطط التشغيلية:

	wمن الرؤية إلى خطة العمل
	wمعايير خطط العمل الفعالة
	wتطوير المبادرات االستراتيجية
	wوضع خطط لألقسام
	wإدارة وتنفيذ االستراتيجية
	wلوحة قيادة مؤشر األداء الرئيسي



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

)اعداد االستراتيجيات ووضع الخطط التنفيذية لها(

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.


