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التفكير االستراتيجي:
التشخيص والبدائل اإلبداعية واالختيارات الذكية

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

مقدمة:
ضع استراتيجية فعالة لوحدتك أو مؤسستك من خالل البدء بالتشخيصات الداخلية والخارجية لمعرفة ما يحدث لميزتك التنافسية.  البرنامج فريد من نوعه في مجموعة البدائل 

االستراتيجية التي ستتعرض لها: تحركات األداء ، ونماذج األعمال العامة ، ووجهات نظر االبتكار االستراتيجي.  سوف تحدد أيًضا فجوات القدرات والموارد التي يجب سدها.

من خالل تطوير قدرتك بالتفكير االستراتيجي وعلى خلق القيمة ووالحكم علىالمخاطر في هذه الدورة ، ستفكر بشكل أكثر وضوًحا في اتخاذ الخيارات االستراتيجية ، وتطوير 
نماذج تشغيل جديدة قابلة للتطبيق واالبتكار لتحويل التكنولوجيا والتهديدات األخرى إلى فرص.

أهداف الدورة:
سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

	wكيفية استخدام مجموعة أدوات التفكير االستراتيجي
	wاتقان جدارات التفكير االستراتيجي
	wتعزيز القدرة على التفكير بشكل استراتيجي لتوضيح رؤية واضحة وتوقع الفرص والمخاطر
	wتحقيق جدارات التفكير االستراتيجي
	wتوسيع مناهجهم للتفكير طويل المدى من خالل نهج منظم 
	wتحديد الدوافع التي يمكن أن تساعد في قياس وتعزيز عملية صنع القرار 
	w أدوات صنع القرار لترشيد النتائج الفعالة 
	w التخطيط لتنفيذ القرارات بفعالية 
	wتحديد أسلوب اتخاذ القرار الذكي 
	w اكتشف مخاطر بعض "عمليات" صنع القرار 
	w تحديد ما يريد أصحاب المصلحة تحقيقه 
	wاستغالل  قوة البصيرة في المؤسسة لتحسين عملية صنع القرار 
	w )تقييم الحلول الختيار أفضل حل ممكن )الفوائد والتكاليف والمخاطر 
	wكيفية استخدام أدوات وتقنيات حل المشكالت واتخاذ القرارات

المنهجية:
تستخدم هذه الدورة العملية والتفاعلية النماذج والتمارين العملية ودراسات الحالة والعروض التقديمية والمناقشات الجماعية لتطوير مهارات التفكير االستراتيجي  واتخاذ القرارات 
الذكية، وسيتحدى المشاركون حلول وقرارات بعضهم في مجموعات وسيدافعون عن حلولهم وقراراتهم. وإن استخدام مواقف من واقع العمل لبيئة عمل المشاركين سيعزز نقل 

المعرفة والتطبيق العملي، وسيقوم المشاركون بممارسة التقنيات التي تعلموها والتي يسهل تطبيقها في مكان العمل.

الفئات المستهدفة:
المدراء والقادة وكبار المسؤولين والمشرفين، وجميع العاملين الذين يتخذون خيارات استراتيجية، والذين يشعرون أنهم يستطيعون االرتقاء إلى مستوى التحديات المستقبلية من 
خالل كونهم أكثر استراتيجية ومهارة سلوكية وإبداعا. وهو مهم بشكل خاص لرؤساء الفرق / اإلدارات، أو المسؤولين عن قيادة المشروع، أو أولئك الذين يشغلون أدوارا تحاول 

التأثير على مجاالت أخرى من منظمتهم.
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التفكير االستراتيجي:
التشخيص والبدائل اإلبداعية واالختيارات الذكية

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

المحتويات األساسية:

التفكري اإلسرتاتيجى المدخل األمثل لإلبداع واإلبتكار:

	wمفهوم التفكير اإلستراتيجى ودوره فى تحقيق الفعالية والكفاءة فى إدارة األعمال

	wالخيارات اإلستراتيجية وحالة اإلضطراب ودور التفكير اإلستراتيجى

	wركائز التفكير اإلستراتيجى

	wالتفكير اإلستراتيجى وتصميم شبكة األهداف

	w مراحل التفكير اإلستراتيجى اإلبداعى اإلبتكارى المتقدم فى ظل الغموض

والتحديات

	wكيف تبنى إطارا فعاال للتفكير اإلستراتيجى ؟

	wحاالت وتطبيقات عملية

أاسليب تنمية الكفاءة اإلدارية ىف ممارسة التفكري اإلسرتاتيجى:

	wاألسلوب األول : حقائق حول ماهية هذه الكفاءات وطرق إكتشافها فى القياديين

	wاألسلوب الثانى : أدوات صقل مهارات التفكير اإلستراتيجى لدى القياديين

	wاألسلوب الثالث : آليات حديثة لتنمية مهارات التفكير اإلستراتيجى لدى القياديين

	w)SLIM- RAVBA- TIP ( األسلوب الرابع : طرق التفكير اإلستراتيجى

	wاألسلوب الخامس : إستخدام التفكير اإلستراتيجى فى فرق العمل

	wالتحديات التى تواجه فعالية التفكير اإلستراتيجى

	wحاالت وتطبيقات عملية

التمزي واإلبداع يف صناعة القرار:

	wأهمية اتخاذ القرار

	wكيف نتغلب على التردد في اتخاذ القرار

	wاستراتيجيات اتخاذ القرار

	wتابع استراتيجيات اتخاذ القرار

	wأصناف المتخذين للقرارات

	wمستويات المشاركة في صنع القرارات

	wمقومات عملية اتخاذ القرارات السليمة

	wتطوير مهارة اتخاذ القرار

	wمهارات التفكير التخاذ القرار

	wحاالت وتطبيقات عملية

اختاذ القرار:

	wتقنيات اتخاذ القرارات اليومية

	wعناصر عملية اتخاذ القرار األمثل

	wاستخدام التفكير النقدي كعامل مساعد في اتخاذ القرارات

	wاألدوات المختلفة التخاذ القرارات

	wاتخاذ القرار الموضوعي مقابل القرار غير الموضوعي

	wمشكلة حالة عدم التأكد

	wحاالت وتطبيقات 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:

	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 االستراتيجي: التشخيص والبدائل اإلبداعية واالختيارات الذكية(
تطوير إستراتيجية طموحة, واقعية لوحدتك أو مؤسستك

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.


