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 الهدف العام للبرنامج:
يقوم هذا البرنامج على التفاعل والمشاركة وتبادل الخبرات من خالل ورش العمل ودراسات الحاالت الواقعية ، 

لى  كما  ، وتحويلها إلى األهداف اإلستراتيجية تطبيق الخططوالمناقشات حول أطر وأدوات التخطيط االستراتيجي وا 
وذلك من خالل دراسة ومناقشة ،  SMART Objectivesالذكية  األهدافووضع تحديد سيتم التطرق إلى أهمية 
 األهداف الرئيسية التالية :

 

 طر األساسية للتخطيط االستراتيجي.* األ
 تشغيلي.ط الالتخطيط اإلستراتيجي والتخطي* 

 ط اإلستراتيجية.الخطومراقبة * أسس تنفيذ 
 .وتحويلها إلى األهداف اإلستراتيجية طبيق الخططت* 
 .SMART Objectives الذكية األهدافووضع تحديد * 

  



 

 
 
 

 للمتدربين:البرنامج  أهمية
 .جيةالتعرف على النموذج العام لصياغة اإلستراتي -
 التشغيلية ورفع الكفاءة اإلنتاجية.التعرف على أدوار المخططين في تخفيض التكاليف  -
 .اإلستراتيجيةومقاييس النجاح في تطبيق  اإلستراتيجيةالتعرف على أنواع الرقابة  -
 التدرب على كيفية تقييم الخطة اإلستراتيجية ومراقبة تقدمها أو تعثرها بالمنظمة. -
 .الذكية التعرف على أساليب مختلفة لكتابة وتحديد األهداف -
 لنجاح األعمال.الذكية  هدافاألأهمية وضع التعرف على  -
 األهداف الذكية.تحديد الخصائص الرئيسية لجودة التدرب على كيفية  -

 

 منهجية التدريب:
يقوم هذا البرنامج على التفاعل والمشاركة وتبادل الخبرات بين المشاركين والمدرب من خالل ورش العمل التدريبية 

الجماعية اليومية وذلك باســـــــــتخدام نماذج وأدوات تجعل التدريب عملية مكتملة ، بحيم يكون المتدرب والتمارين 
 ملما في نهاية البرنامج بأسس وأدوات التخطيط االستراتيجي وأهمية في المنظمات.

 

 :لمن هذا البرنامج
 المدراء التنفيذيين.  -
 .مدراء التخطيط االستراتيجي -
 .والبحوممدراء الدراسات  -
 المشاريع.مدراء  -
 مدراء نظم المعلومات.  -
 مدراء الموارد البشرية والتدريب. -
 والوحدات اإلدارية.رؤساء األقسام  -
 

 :لبرنامجلالمحتويات العلمية 
 

 * األطر األساسية للتخطيط االستراتيجي:
 االستراتيجي. التخطيط مكونات -
 االستراتجي. التخطيط مراحل -
 االستراتيجي. التخطيط أنماط -
 أساليب تحليل البيئة الداخلية والخارجية. -

 .العالقة بين التفكير االستراتيجي والتخطيط االستراتيجي -



 
 
 
 

 :تشغيليط الالتخطيط اإلستراتيجي والتخطي* 
دارة األنظمة من خالل العمليات واإلجراءات والربط بالتخطيط اإلستراتيجي. -  الفكر الحديم وا 
 .Strategy Focused Organizationوالتركيز اإلستراتيجي تخطيط ال -
 .Strategy Frameworkالهيكل اإلستراتيجي والخرائط اإلستراتيجية  -
 الرؤية والمهمة والقيم والخطط اإلدارية للمنظمات. -
 

 اإلستراتيجية:ط الخطومراقبة * أسس تنفيذ 
 اإلستراتيجية. تصميم الهيكل التنظيمي المناسب لتنفيذ الخطة -
 الربط بين اإلستراتيجيات الكلية والوظيفية. -
 وضع المعايير ومؤشرات األداء. -
 د الموازنات.ورص اتخاذ اإلجراءات التصحيحية -

 

 :وتحويلها إلى األهداف اإلستراتيجية طبيق الخططت* 
 .Strategy Mapبناء الخريطة اإلستراتيجية  -
 .مؤشرات وأهدافترجمة اإلستراتيجيات إلى  -
 .ةاإلستراتيجيمؤشرات القياس للخطط تحديد  -
 وفهم آلية التطبيق.لعاملين الفعال ل تصاللال خطة وضع  -

 

 :SMART Objectives الذكية األهدافووضع تحديد  *
 ؟SMART Objectivesما هي األهداف الذكية  -
 في المنظمة.الذكية أهمية تحديد األهداف  -
 فراد.تحسين أداء األأهمية األهداف الذكية في تحفيز  -
 .SMART استنادا إلى خطة عملوتقييم التقدم  مراجعة األهداف الذكية -

 

 بيانات النشاط:
 .2222مارس  22 – 22 اد:ـاالنعقتاريخ * 
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