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 الهدف العام للبرنامج:
كإعداد ووضع الخطط بالرغم من االهتمام الواسع الذي يلقاه موضوع التفكير االستراتيجي وتطبيقاته العملية 

المؤسسات تغفله ، وهذا االغفال ينتج عن أسباب عدة منها عدم الوثوق بمقدرة هذا  فان العديد ستراتيجيةاال
تبقي الوقت  التخطيط على التأثير على نتائج المستقبل ومنها انغماس الشركات في حمى المنافسة اليومية والتي ال

حرصنا في معهد هيومن فوكس طرح هذا  ذلكل  ، يطالتطلع نحو هذا النوع من التخط في مؤسسةالالزم الدارة ال
 من خالل اإلطالع والتدريب على المحاور الرئيسية التالية: البرنامج المميز ألهميته 

 

 .تطوير التفكير االستراتيجي في المنظمة* 
 .المتغيرات العالمية لإلدارة اإلستراتيجية* 
 .مراحل بناء استراتيجيات المنظمات وتنفيذها* 

 وتحليل موقف استراتيجيات المؤسسة.د * إعدا
 ية والسلوكية للقائد االستراتيجي.* المهارات اإلدار 



 
 
 

 

 

 * أهمية البرنامج للمتدربين:
 تنمية كفاءات القياديين في ممارسة التفكير اإلستراتيجي. -
 ا.تحقيقه التخطيط ووضع األهداف ودور المدير فيأهمية التعرف على  -
يية التدرب على كيف -  اح.جاد خطة عمل قابلة للقياس والنجوضع وا 
 ة.اس فعاليتها بالمنظمالخطط اإلستراتيجية وطرق قينفيذ تأهمية  -
 .تقييم وقياس نجاح اإلستراتيجية اإلدارية في المنظماتأهمية  -

 

 :لمن هذا النشاط
 .لمدراء العاميينا -
 ن.المدراء التنفيذيي -
  م.ومساعدي المدير العا نواب -
  ي.مدراء التخطيط االستراتيج -
  .الدراسات والبحوثالمشاريع و مدراء  -
 مدراء الموارد البشرية والتدريب. -
 .واإلشرافية األخصائيون ذوي المسئوليات في اإلدارات التنفيذية -

 

 منهجية التدريب:
 تطبيقات عملية وحل تمارين جماعية. -
 ورش عمل تدريبية. -

 عمل.استخدام نماذج وأوراق  -

 .التدريب التفاعلي -
 

 :المحاور الرئيسية للنشاط
 :تطوير التفكير االستراتيجي في المنظمة* 
 ي.الشخصي والمهن وضع خطة إستراتيجية على المستوى -
 ة.مبادر  إيجاد تفكير استراتيجي يسمح لك بتحقيق النجاح في أي مشروع أو -
  .ة والضعف في إستراتيجية المنظمات الحاليةتشخيص عوامل القو  -
 .القدرة علي تطوير اإلستراتيجيات اإلدارية في المنظمات -
 

 



 
 
 
 

 :المتغيرات العالمية لإلدارة اإلستراتيجية* 
 .العولمة والتكتالت االقتصادية الجديدة -
 .ومهمة العملية اإلدارية أثر المتغيرات العالمية على مفهوم -
  .تغيرات العالمية على عناصر العملية اإلداريةأثر الم -

 

 :مراحل بناء استراتيجيات المنظمات وتنفيذها* 
 .المنظمة واألهداف اإلستراتيجية لها تحديد رؤية ورسالة -
 .اإلستراتيجية الكلية واالستراتيجيات الوظيفية الربط بين -
 ل.ة األفضاختيار الخطة اإلستراتيجيو  تطوير البدائل اإلستراتيجية -
 ة.اإلستراتيجي تنفيذ اإلستراتيجية ومراقبة ومتابعة -
 

 * إعداد وتحليل موقف استراتيجيات المؤسسة:
 تنمية القدرات في مجال التفكير االستراتيجي.  -

 اإلدارة األكثر إستراتيجية تبدأ بالتفكير األكثر إستراتيجية. -

 تراتيجية.تحديد المزايا التنافسية وتحديد الخيارات اإلس -

 التحول إلى اإلدارة بالسيناريوهات. -
 

 * المهارات اإلدارية والسلوكية للقائد االستراتيجي:
 مواجهة التحديات اإلستراتيجية.و  تحديد القوة الدافعة لإلستراتيجية -
 تطوير أدوار ومهام المدير االستراتيجي. -
 تحديد شبكة األهداف وتوقعات ذوي المصلحة. -

 خطوات التطبيق االستراتيجي.متطلبات و  -
 

 :نشاطبيانات ال
 .0202 يونيو 41 – 41 تاريخ االنعقاد:

 .أمبـا هوتيل ماربل آرش ، لندندق فن االنعقاد:مكان 
 .دوالر أمريكي( 4500) التكلفة المالية للشخص:

 )شاملة: رسوم النشاط ، المادة العلمية ، الشهادة المهنية ، الكوفي بريك ، وجبة الغداء(.
(. أو مراسلتنا على االيميل:  965 +-79194779يرجى االتصال على الهاتف المباشر ) من االستفسار: * لمزيد

focus.net-info@human  
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