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فكرة البرنامج

التخطيط  على  التركيز  سيتم   Glomacs من  المقدم  التدريبى  البرنامج  هذا  في 

في  والمؤسسة  المدير  بتوجيه  المعنيِّ  الرئيسي  اإلدارة  نظام  بوصفه  اإلستراتيجي 

التنافسية  أهداف مركزة يكون من شأنها ترسيخ مبدأ  المستقبل عن طريق وضع 

كل  تطوير  ضــرورة  على  التدريبى  البرنامج  هذا  ستركز  ذلك  على  وعــاوة  وتعزيزه. 

اإلستراتيجي  التخطيط  يُعنى  المؤسسية.  والقدرات  الشخصية  الذهنية  القدرات  من 

المؤسسة في مكانة معينة من أجل مستقبل سيكون أفضل من  الحقيقي بوضع 

الماضي .

تحقيق  يمكنهم  حتى  اإلستراتيجي  التخطيط  على  بالقدرة  المديرون  يتمتع  أن  يجب 

تحسين  عملية  في  الرئيسية  العناصر  أحد  يعد  الكفاءة  هذه  تطوير  أن  ذلك  النجاح، 

ألي  النجاح  تحقيق  في  الفعال  اإلستراتيجي  التخطيط  ألهمية  نظراً  اإلدارية  المهارات 

من  يعاني  اإلستراتيجي  التخطيط  معظم  فإن  ذلك،  ومع  المستقبل.  في  مؤسسة 

نقص في الرؤية، إنه مجرد محاولة مباشرة الستقراء المستقبل من صفحات الماضي. 

أحسن  في  هذا  يعد  مضى،  وقت  أي  من  أسرع  بوتيرة  التغيير  فيه  يحدث  عالم  ففي 

األحوال رؤية قصيرة النظر وفي أسوأ األحوال افتراضًا لكارثة.

أهداف البرنامج

بنهاية هذا البرنامج ، ستكون قادراً على ما يلي

دراسة كيفية تصميم خطط إستراتيجية مثالية	 

التفكير بشأن استخدام أحد النماذج الخاصة بالتقييم المؤسسي	 

إعداد رؤى تتعلق بمشكات التخطيط اإلستراتيجي لتجنبها	 

تحديد أمثلة على اإلخفاقات والنجاحات اإلستراتيجية واالستفادة منها	 

تطوير الفهم والمعرفة بطبيعة دورة الحياة المؤسسية	 

دراسة إعداد خطط الطوارئ الفعالة	 

طريقة التدريب

التدريبى  البرنامج  هذا  تصميم  تم  وقد  التدريبية،  األساليب  أحدث  تستخدم 
بعناية شديدة من أجل تناول كافة أساليب التعلم، وأيضًا إشراك المشاركين 
الرسمية  والمناقشات  العروض  تدعيم  ويتم  هذا،  تام.  بشكل  النقاش  في 
المواقف  في  الشخصية  للمشاركة  الفرصة  تتيح  التي  الجماعية  بالتدريبات 
الرئيسية.  القضايا  على  تركز  مرئية  عروض  هناك  سيكون  كما  الحقيقية. 
وتجدر اإلشارة إلى أن هذه المنهجية تضفي مزيداً من المتعة والسرعة واإلثارة 

والتشجيع على عملية التعلم.

أثر التدريب على المؤسسة

تتحسن قدرة الموظفين على الربط بين أعمالهم الوظيفية والتوجه العام 	 

للمؤسسة.

ستتحسن قدرات الموظفين في تحليل الحلول اإلبداعية وإعدادها.	 

سيشعر الموظفون بقدر أكبر من الثقة في تحديد أهدافهم الطموحة 	 

والعمل على تحقيقها.

ستتحسن قدرة الموظفين على مواكبة التغيير المؤسسي.	 

سيفكر الموظفون بشكل أكثر دقة حول تطوير المؤسسة الحالية لتكون 	 

أفضل في المستقبل

أثر التدريب على المتدرب

سيتعلم المشاركون كيفية الجمع بين التفكير التحليلي واإلبداعي	 

سيتعرف المشاركون بشكل أفضل على بيئة العمل العالمية في القرن 	 

الحادي والعشرين

سيتعلم المشاركون كيفية عمل االختيارات في إطار استغال الموارد 	 

المحددة بأفضل ما يكون

سيقوم المشاركون بتطوير استعدادهم للتعامل مع الحاالت الطارئة	 

سيتعلم المشاركون كيفية وضع األهداف التي تتسم بالتحدي والواقعية 	 

والقابلية لإلنجاز

سيقوم المشاركون بتطوير قدراتهم على النهوض بمؤسستهم	 

لمن هذا البرنامج

تم تصميم هذا البرنامج التدريبى من أجل المتخصصين المعنيين بعملية التخطيط، 

التخطيط  مهارات  لتحسين  يسعون  الذين  المديرين  لكافة  مفيد  سيكون  أنه  كما 

والمديرون  المتخصصون  للمديرون  مصمم  التدريبى  البرنامج  هذا  ان  كما  لديهم. 

التشغيليون وقادة الفرق.
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اليوم األول

التخطيط اإلستراتيجي 

المكونات السبعة للتخطيط اإلستراتيجي	 
اإلستراتيجية - المفهوم واألهمية	 
أنواع من االستراتيجيات: الدفاعية – الهجومية – 	 

المتنوعة – المستقرة
أسباب فشل الخطط اإلستراتيجية	 
القوى التنافسية الخمس لـ  بيتر	 
العولمة و انواع من المنظمات	 
تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات  	 

)SWOT(
 	PEST تحليل
نماذج الدراسات المستقبلية الخمسة	 
مهارات التفاوض	 

اليوم الثاني:

رؤية ورسالة المؤسسة

استشراف المستقبل	 
الفرق بين األهداف و الغايات و مواصفات الهدف الجيد	 
تحليل األعمال وتخطيط الطوارئ	 
البدائل االستراتيجية	 
تحويل تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات 	 

)SWOT( إلى "مصفوفة اإلستراتيجية"
 	KPIs  مؤشرات األداء
 	BSC بطاقة األداء المتوازن
تحول المؤسسة - تنفيذ اإلستراتيجية وإدارة التغيير	 
نموذج لوينس لمراحل التغيير	 
وسائل التأثير القيادي	 

اليوم الثالث:

القيادة واإلدارة فيما يتعلق باالستراتيجية

الفرق بين اإلدارة والقيادة	 
 مهارات القيادة الخمسة	 
مصادر قوة القائد	 
تفويض الصاحية	 

فوائد ومعوقات التفويض	 
فوائد كسب والء العماء	 
نموذج Disc في تصنيف العماء	 
سوء اإلدارة الذاتية	 
الموارد البشرية وإدارة المعرفة	 
بناء فريق للتخطيط اإلستراتيجي	 

اليوم الرابع:

إدخال التفكير المبتكر في المؤسسة

القبعات السبع للتفكير	 
 دورة حياة المنتج اإلستراتيجية	 
االنحراف االستراتيجي	 
 	Creative Thinking   التفكير اإلبداعي
خصائص التفكير اإلبداعي	 
مقومات فريق العمل	 
أساليب القيادة	 
كيفية حل المشكات	 
أساليب األقناع	 
إستخدام التكنولوجيا في اتخاذ القرار	 

اليوم الخامس:

التخطيط اإلستراتيجي الشخصي

العاقة بين التفكير والذكاء	 
تصنيفات الذكاء	 
 التخطيط على المستوى الشخصي	 
 	SMARTER تحديد األهداف الذكية الشخصية 
 تطبيق األستراتيجية	 
 صفات المفكرين األستراتيجيين	 
 	)PMI(   اسلوب معالجة االفكار
تنفيذ اإلستراتيجية	 
مفهوم عملية التنفيذ	 
التغلب على الشدائد و االستفادة من مهاراتك	 

محاور البرنامج التدريبي 



TERMS AND CONDITIONS
• Fees – Each fee is inclusive of Documentation, Lunch and refreshments served during the entire seminar.
• Mode of Payment – The delegate has the option to pay the course fee directly or request to send an invoice to his/her company/sponsor. 

Credit card and cheque payments are both acceptable.
• Cancellation / Substitution – Request for seminar cancellation must be made in writing & received three (3) weeks prior to the seminar date.  A US$ 250.00 processing fee will be charged per delegate for each 

cancellation. Thereafter, we regret that we are unable to refund any fees due, although in such cases we would be happy to welcome a colleague who would substitute for you.
• Hotel Accommodation – is not included in the course fee. A reduced corporate rate and a limited number of rooms may be available for attendees wishing to stay at the hotel venue. Requests for hotel 

reservations should be made at least three (3) weeks prior to the commencement of the programme. All hotel accommodation is strictly subject to availability and terms and conditions imposed by the hotel 
will apply.

• Attendance Certificate – a certificate of attendance will only be awarded to those delegates who successfully completed/attended the entire programme including the awarding of applicable Continuing 
Professional Education Units/Hours.

• Force Majeure – any circumstances beyond the control of the Company may necessitate postponement, change of seminar venue or substitution of assigned Instructor. The Company reserves the right to 
exercise this clause and implement such amendments.

• Fair Access / Equal Opportunities – In the provision of its services as a world-class Training Provider, the Company is committed to provide fair access / equal opportunities throughout the delivery of its 
courses and assessment leading to the completion of training programmes, or 3rd party qualifications/certifications.

طرق الدفع 
Glomacsشيك باسم c                   الرجاء ارسال الفاتورة لي  c            الرجاء ارسال الفاتورة الي الشركة  c

الشهادات
 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

اربع طرق للتسجيل
À +971 (04) 425 0700 @ +971 (04) 425 0701 Á info@glomacs.com < www.glomacs.com

اسـتمارة الـحجز 
إسـم المشـــــارك : ......................................................................................................................................
المؤسسة: ................................ ........الوظيفة: .......................................... اإلدارة :.....................................
العنوان: ........................................... ص ب : ............................................ المدينة / البلد : ..........................
رقم الهاتف: ...................................... الفاكس : .......................................... البريد اإللكتروني: ..........................

المخول بالتسجل
إسـم الشخص المخول بالتسجل:......................................................................................................................
المؤسسة: ................................ ........الوظيفة: .......................................... اإلدارة :.....................................
العنوان: ........................................... ص ب : ............................................ المدينة / البلد : ..........................
رقم الهاتف: ...................................... الفاكس : .......................................... البريد اإللكتروني: ..........................

P.O. Box 74653 Dubai, U.A.E.
T: +971 (04) 425 0700    |    F: +971 (04) 425 0701
E: info@glomacs.com     |    W: www.glomacs.com

Connect with
Us On LinkedIn

Scan the QR Code* to visit and
connect to our LinkedIn profile.

*Requires QR code reader/scanner application
to be installed on your smartphone.

USD 4,950 - 22 - 26 ديسمبر  2019م - دبي - الرسوم c

USD 4,950 - 08 - 12 مارس  2020م - دبي - الرسوم c

USD 4,950 - 28 يونيو - 02 يوليو  2020م - دبي - الرسوم c

USD 4,950 - 20 - 24 ديسمبر  2020م - دبي - الرسوم c
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