
والقيادة االستراتيجية اإلدارة البرنامج 

التدريبي

اللغة العربية لغة البرنامج 

ساعة15
مدة 

البرنامج             

:يمكن المشاركين من التخطيط الناجح باستخدام نوعين من المهارات

وهذه المهارات المهارات الدارية اليومية للعمليات التشغيلية والتقدم نحو تحقيق النتائج-

.تجعل القائد ملما بالفرص والمعوقات المستقبلية في مجال العمل

تيجييكتسب المشاركون المعرفة ومهارات استخدام ادوات ومهارات التخطيط االسترا-

روف والتي اكتساب وصقل مهارات القائد االستراتيجي والذي يستثمر كل الفرص والظ-

.تكون مجال االعمال لتحقيق النتائج الطويلة المدى

اهداف 

البرنامج          

مقدمة عن التخطيط االستراتيجي

تعريف الخطط االستراتيجية

مكوانت الخطط االستراتيجية

الرؤيا والرسالة

عملية التخطيط االستراتيجي

التحليل البيئي

تكوين االستراتيجيات

تنفيذ االستراتيجيات

تقييم االستراتيجيات

القرارات االستراتيجية

فوائد الخطط االستراتيجية

القيادة االستراتيجية

محتويات 

البرنامج      
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: البرنامج، يكون المشاركين قادرين على مع نهاية

وضع الخطط االستراتيجية بمكوناتها االساسية-

وضع الرؤيا والرسالة-

تنفيذ عملية وضع الخطة االستراتيجية-

االشراف على عملية التحليل البيئي-

يشرف ويقود عملية صياغة االستراتيجيات-

يدير عملية تنفيذ االستراتيجيات-

يدير عملية تقييم االستراتيجيات-

اتخاذ القرارات االستراتيجية-

حقيق الخططاتباع االسلوب القيداي الذي يؤمن البيئة المالئمة في التنفيذ والتقدم بت-

مخرجات التعلم 

المدراء والمشرفين•

اعضاء فريق ادارة الموارد البشرية والتدريب وادارة الجودة • الفئة المستهدفة 

الشرح والمناقشات -

الحاالت الدراسية-

التمارين العملية ولعب االدوار-

العصف الذهني-

/  المادة التدريبية 

التكنولوجيا 

المستخدمة

مي عيسى/ دكتورة 

استشارية ادارة االعما ل

55557867: موبا يل

mayissa56@gmail.com: بريد الكتروني

سنة في مجال ادارة االداء المؤسسي و 30تمتلك الدكتورة مي عيسى خبرة تقارب 

وغير فقد عملت مع مؤسسات حكومية. التخطيط االستراتيجي و التدريب والتطوير

غرب ربحية ومؤسسات ربحية في دول عديدة منها العراق وبلجيكا ومصر وتونس والم

العالي وقد اكتسبت الخبرة في قطاع التعليم. ونيجريا وجيبوتي ودول اخرى عديدة

قة والبحث العلمي ومؤسسة قطر ووزارة الصحة وادارة المستشفيات وصناعة الفند

.  وقطاعات اخرى 

تطوير وقد شغلت مناصب عديدة في مجال ادارة المشاريع واالدارة االقليمية لتدريب وال

سسات وادارة الجودة التامة كما شغلت مواقع ادارية على مستوى المقرات الرئيسية للمؤ

.  الدولية

ه في تعمل الدكتورة مي حاليا استشارية في مجال ادارة االعمال وتحمل شهادة الدكتورا

.ادارة االعمال من المملكة المتحدة

اسة وبجانب حياتها المهنية فعلى المستوى الشخصي تطور مي من اهتماماتها في در

.لقديمةالعاقة ما بين الفن والعلم والتكنولوجيا عبر الحضارات وجمع القطع الفنية ا

بيانات المحاضر

نبذة مختصرة 
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لاير قطري 1700

للتسجيل والدفع االلكتروني% 15خصم 

اشخاص أو اكثر 4للمجموعات من % 15خصم  رسوم البرنامج 
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