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مهارات التخطيط االستراتيجي المبتكر
وبناء الخطط التشغيلية

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

مقدمة: 
لم يعد التخطيط االستراتيجي عملية اختيارية للمؤسسات واألفراد في هذا العصر الذي يعتمد على قواعد البيانات والرؤى االستشرافية في صناعة النجاح. فقد تصاعدت أهمية 
التخطيط االستراتيجي مؤخًرا لما يمثله من عملية شاملة تضع اإلطار الكلي الجامع لعمل المؤسسة.  ويساعد التخطيط االستراتيجي في اكتشاف نقاط الضعف والقوة والفرص 

والتهديدات وتحديد القضايا االستراتيجية للمؤسسة مما يعتبر عملية مسح شاملة للواقع تكشف للقائمين على اإلدارة جوانب الخلل ومصادر اإلنجاز والنجاح.

التعريف بمفهوم التخطيط االستراتيجي ومعرفة خطوات التخطيط  الدورة لتعزيز كفاءات وجدارات المشاركين على عدد من المحاور المهمة ، والتي تتضمن  تم تصميم هذه 
الناجح، إلى جانب تطوير األهداف وغايات العمل، من خالل  تحليل وتقييم الوضع الحالي لعمل المؤسسة بالنظر إلى البيئة الداخلية والخارجية المحيطة بالمؤسسة.، استشراف 
مستقبل عمل المؤسسة من حيث رؤيتها االستراتيجية وغايات عملها وتوجهاتها وقيمها المؤسسية،  رسم  خارطة الطريق التي توضح كيفية انتقالها من الوضع الحالي إلى الوضع 

المستقبلي من خالل منظومة أهدافها االستراتيجية.

اهداف الدورة:
سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

إعداد خطة استراتيجية وخطط عمل )تشغيلية(�	
تحديد األهداف االستراتيجية ومؤشرات األداء الرئيسية والمستهدفات الرقمية الذكية للمؤسسة�	
تحويل الخطط اإلستراتيجية إلى خطط تشغيلية من خالل إنشاء مبادرات استراتيجية وأنشطة متسلسلة�	
تطبيق آلية التفكير االستراتيجي المرن�	
	�4CF , GB, SMART  :التعرف الى طرق تحديد األهداف األكثر شيوعاَ وهي
امتالك مهارة بناء وصياغة األهداف الذكية�	
امتالك مهارة كيفية تحويل التطلعات إلى "بيانات أهداف" واضحة�	
توظيف آلية التفكير االستراتيجي في رسم األهداف الذكية�	
تقييم واختيار االستراتيجيات التي تقدم ميزة تنافسية مستدامة للمؤسسة�	
تحديد األهداف الذكية ومؤشرات األداء الرئيسية والمستهدفات للعمل�	

المنهجية:
تمكن هذه الدورة المشاركين من تطوير كل خطوة من خطوات التخطيط االستراتيجي وتطوير األهداف،  وستناقش هذه الدورة العملية دراسات الحاالت الحديثة من المؤسسات 

العالمية، والتمارين العملية والمحاكاة، وسيتم مناقشة أهم األدوات واألطر االستراتيجية الحديثة والقيام بالتطبيق العملي خالل الدورة.

الفئات المستهدفة:
المشرفون والمدراء ورؤساء األقسام  وقادة الفرق والمشاريع واألخصائيون الذين يشاركون في التأثير على استراتيجية القسم أو المؤسسة، وصياغة ودعم التخطيط على المدى 
الطويل. باإلضافة إلى الموظفين الذين يتحملون مسؤولية ربط وقياس وتحسين أداء المؤسسة، بما في ذلك أخصائيو إدارة األداء أو االستراتيجية ومدراء برنامج بطاقة األداء 

المتوازن ومدراء األقسام ومحللي األعمال.

 الكفاءات الرئيسية المشمولة:
  االبداع واالبتكار، والتخطيط االستراتيجي، وتنفيذ االستراتيجية، والقيادة االستراتيجية، والمواءمة االستراتيجية، والعمليات االستراتيجية. 
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مهارات التخطيط االستراتيجي المبتكر
وبناء الخطط التشغيلية
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المحتويات األساسية:

آلية التفكري االسرتاتيجي:

مفهوم التفكير و أهميته�	
قدرات الدماغ البشري�	
من أنواع التفكير و مصطلحاته�	
مفهوم التفكير االستراتيجي و قواعده�	
إستراتيجية توسعة مجال اإلدراك�	
إستراتيجية المواقع الثالثة�	
إستراتيجية المرونة العكسية�	

تقنيات التخطيط االسرتاتيجي:

أغراض وفوائد التخطيط اإلستراتيجي�	
معوقات التخطيط اإلستراتيجي�	
عناصر نجاح الخطة اإلستراتيجية�	
أساليب ومراحل التخطيط اإلستراتيجي�	

ااسليب ومراحل التخطيط اإلسرتاتيجي:

الرؤية والرسالة والقيم�	
	�)Swot( تحليل البيئة الخارجية.والداخلية
إعداد الخطة اإلستراتيجية�	
صياغة األهداف اإلستراتيجية�	
تحديد عوامل النجاح الحرجة�	
تطبيقات عملية  في  تحديد األهداف الرئيسية وتصميم الخطط اإلستراتيجية.�	

فن حتديد و صناعة وصياغة وتطوير األهداف:

مفهوم الهدف�	
مستويات األهداف )عام – مرحلية – سلوكية وإجرائية(�	
مجاالت تصنيف األهداف�	
أركان صناعة وصياغة األهداف�	
تطبيقات عملية  في تصنيف وصياغة األهداف�	

األدوات احلديثة الماسعدة يف حتديد األهداف:

خطوات صناعة وصياغة األهداف بمستوياتها المختلفة�	
إجراءات صياغة األهداف اإلستراتيجية�	
اآلليات الحديثة في تقييم وتقويم األهداف�	
تطبيقات عملية  في تطوير األهداف�	

األهداف الذكية... كيف خُُتطط؟ كيف حُتقق؟:

	�.)SMART( مفهوم األهداف الذكية

سمات األهداف الذكية.�	

إعداد و صياغة األهداف الذكية.�	

األدوات اإلدارية المعاصرة في تحقيق و تفعيل األهداف الذكية.�	

خطوات تحقيق األهداف الذكية بصورة فعالة.�	

إستراتيجيات وضع خطة عملية لألهداف الذكية�	

تطبيقات عملية  في  خطوات تتبع الخطط االستراتيجية لتحقيق األهداف الذكية�	

األهداف االسرتاتيجية ومؤرشات األداء الرئيسية والمسهتدفات:

ضمان المواءمة االستراتيجية للمؤسسة�	

تطوير أهداف استراتيجية فعالة�	

استخدام بطاقة األداء المتوازن�	

استخدام مؤشرات األداء الرئيسية�	

خصائص مؤشرات األداء الرئيسية الصحيحة�	

تطوير أنواع مختلفة من مؤشرات األداء الرئيسية�	

تطبيقات عملية  في  وضع مستهدفات وغايات  ذكية للعمل�	

تطوير اخلطط التشغيلية:

من الرؤية إلى خطة العمل�	

معايير خطط العمل الفعالة�	

تطوير المبادرات االستراتيجية�	

وضع خطط لألقسام�	

إدارة وتنفيذ االستراتيجية�	

منهجية التحكم�	

لوحة قيادة مؤشر األداء الرئيسي�	

تطبيقات عملية  في  تطوير الخطط التشغيلية�	



 

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

)مهارات التخطيط االستراتيجي المبتكر وبناء الخطط التشغيلية(
افضل ممارسات التخطيط ووضع السياسات والبرامج اإلستراتيجية

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.


