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تب�ستتيط التفكري اال�ستتراتيجي 

يف مناذج وا�سحة

ال����ت����ع����رف ع����ل����ى ال���ت���ف���ك���ر 

اال�سراتيجي

متيي��ز نقاط الق��وة وال�ضعف يف 

التخطيط اال�سراتيجي

ال���ت���م���ك���ن م����ن ع��م��ل��ي��ة رب���ط 

التتتتتختتطتتيتتط االإ�تتستتراتتتيتتجتتي 

بالت�ضغيلي
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ال�����ت�����درب ع���ل���ى اخل����ط����وات 

ال��ت��ف�����ض��ي��ل��ي��ة ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط 

اال�سراتيجي
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التخطيط  يف  ال��ف��روق  متييز 

واخلا�ضة  احلكومية  للقطاعات 

وغرالربحية

5

دع��م اخلربة يف اإع��داد اخلطط 

الت�ضغيلية

7

التفريق بني التفكر والتخطيط 

اال�سراتيجيني

2



المحاور التدريبيةالمحاور التدريبية
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المحور األول: االستعداد للتخطيط

المحور الثاني: التحليل األساسي

.)Evaluating Your Status( التقييم لو�ضعك احلايل    

)Statistics and Definitions( الإح�ضاءات وامل�ضطلحات    

)Planning to Plan( التخطيط للتخطيط    

)Culture and values( الثقافة والقيم    

)Strategic Analysis Methods( طرق التحليل ال�ضرتاتيجي    

 )Competitive Advantage( امليزة التناف�ضية  

)Ansoff Matrix( »م�ضفوفة »اآن�ضوف  

 )The Balanced Scorecard( بطاقات الأداء املتوازن  

)Growth/ Share Matrix( م�ضفوفة احل�ضة والنمو  

 )Benchmarking( املقارنة بالأف�ضل  

)G E Matrix( م�ضفوفة جرنال اإلكرتيك  

)Information Analysis(  حتليل املعلومات    

)Internal & External Analysis( حتليل البيئة الداخلية واخلارجية    

)Strategies(  مترين ال�ضرتاتيجيات    



المحاور التدريبيةالمحاور التدريبية
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المحور الخامس: التخطيط التشغيلي

المحور الرابع: المتابعة والتنفيذ

    الفرق بني التخطيط الت�ضغيلي والتخطيط ال�ضرتاتيجي

    ت�ضكيل فريق التخطيط الت�ضغيلي

SWOT اخلطوة الأوىل: حتليل    

حتليل SWOT بالطريقة ال�ضويدانية

    اخلطوة الثانية: حتديد النتائج

SMART اخلطوة الثالثة: �ضياغة الأهداف بطريقة    

)Means( اخلطوة الرابعة: الو�ضائل لكل هدف    

مالحظات على جدول الو�ضائل

    اخلطوة اخلام�ضة: اجلدول الزمني

    اخلطوة ال�ضاد�ضة: جدول الأعمال

)SWOT and Gap Analysis(  حتليل الواقع والفجوات    

)Business Plan(  خطة العمل    

)Execution(  التنفيذ    

)Follow- Up(  املتابعة    

تابع:

المحور الثالث: الخطة اإلستراتيجية3

)Vision( الروؤية    

)Mission( الر�ضالة    

)Goals and KPI’s( الأهداف    

)Strategic Structure( الهيكل ال�ضرتاتيجي    



المقاييس المصاحبة للدورةالمقاييس المصاحبة للدورة

   حالة عملية تطبيقية »�ضركة الإن�ضجام«

   مترين الإح�ضاءات 

   مترين امل�ضطلحات العلمية

   مترين التقييم

   مترين الهداف ببطاقة الأداء املتوازن

   مترين التخطيط للتخطيط

   مترين الثقافة والقيم

   مترين طرق التحليل الإ�ضرتاتيجي

   مترين حتليل البيئة الداخلية واخلارجية

   مترين ال�ضرتاتيجيات

   مترين جمع وحتليل املعلومات

   مترين الأهداف 

   مترين الروؤية 

   مترين الر�ضالة

   مترين الهيكل

   مترين التنفيذ

   مترين املتابعة

   كيف تكتب خطة ت�ضغيلية ملنظمة 



تفا�ضيل امل�ضاركة:

   وقت انعقاد الربنامج : 5:00 - 9:00 م�ضاًء  

   لغة الربنامج : اللغة العربية 

   مكان انعقاد الربنامج : اأونالين بنظام البث املبا�ضر 

   تاريخ انعقاد الربنامج : 25 - 29 اأكتوبر 2020

التكلفة والت�ضجيل :
�ضعر الربنامج  900 $ )�ضاملة املادة و�ضهادة ح�ضور الربنامج، والتمارين (

�ضعر خا�ص لفرتة حمدودة  750 $

+ هدايا عند االشتراك
1. الكتاب اإللكتروني )زيادة االنتاجية الجماعية واملؤسسية(

٢. الكتاب اإللكتروني )التخطيط والتحليل للمشاريع(
٣. الدورة اإللكترونية )املؤسسية(

٤. كوبون خصم الي دورة يف االكاديمية بقيمة ١٠٪ ىلع الدورات املسجلة
٥. كوبون خصم ٪30 من شركة اإلبداع الفكري ىلع اإلصدارات الورقية من خالل 

www.ebdaafekry.com املوقع

اأكادميية الإبداع اخلليجي للتدريب الإلكرتوين

Hotline: )965( 98853311

الدفع :

Gulf  Innovation Company :اإ�ضدار �ضيك اأوحتويل بنكي با�ضم

طريقة الدفع بالدينار الكويتي
IBAN (KW56KFHO0000000000011010195808)
Kuwait Finance House - H.O. Branch - Kuwait     Swift Code: KFHOKWKW

طريقة الدفع بالدولر الأمريكي
IBAN (KW58KFHO0000000000091010158908)
Kuwait Finance House - AL-Fiha Branch - Kuwait    Swift Code: KFHOKWKW

الدفع الإلكرتوين:


