
 التخطيط االستراتيجي

ييدف ىذا البرنامج التدريبي إلى إكساب المشاركين   -: نبذه عن دورة التخطيط االستراتيجي
دارتو باإل ضافة إلى أساليب وطرق إعداد الميارات الالزمة ألىمية التخطيط االستراتيجي وا 

 .ططالخ

 تفاصيل ومحاور دورة التخطيط االستراتيجي

  الفئات المستيدفة :

  العاممين في مجال التخطيط بالشركات 

  عي االستراتيجيات وخطط العملاضو  
 المديرين ومشرفي االقسام  
 االفراد الراغبين في العمل في ىذه الوظائف  

  محاور البرنامج

 معرفة إعداد وتنفيذ الخطط اإلستراتيجية بكفاءة 
 .تحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات التي تواجو منشاتكم 
 .تحديد األىداف الرئيسية وتصميم الخطط اإلستراتيجية 
 المحتويات 
 .تعريف التخطيط اإلستراتيجي 
 .أغراض وفوائد التخطيط اإلستراتيجي 
 .معوقات التخطيط اإلستراتيجي 
 .عناصر نجاح الخطة اإلستراتيجية 
 .أساليب ومراحل التخطيط اإلستراتيجي 
 الرؤية والرسالة والقيم 
  تحميل البيئة( الخارجية.والداخميةSwot) 
 إعداد الخطة اإلستراتيجية 
 .صياغة األىداف اإلستراتيجية 
 .تحديد عوامل النجاح الحرجة 
 .بناء اإلستراتيجيات 
 .إعداد البرامج والموازنات 



 تطبيقات في التخطيط االستراتيجي 

 تنميو الميارات االداريو واالشرافيو والقياديو

 االىداف:

من الميارات االداريو والقيادية الضروريو في القرن الحادي والعشرين تمكين المشاركين  -
 والتي تمكنيم من مواجية التحديات و التغمب عمييا.

 اطالع المشاركين عمى اىم النظم و المفاىيم و النظريات االدارية والقياديو الحديثة.  -

 مية لمنظماتيمتمكين المشاركين من اعداد الخطط االستراتيجية و الخطط التشغي -

 تمكين المشاركين من العمل بطرق مختمفة و عدم التمترس خمف طريقة واحدة. -

تدريب المشاركين عمى طرق واساليب التفكير االيجابي و التخمص من االوىام و العادات  -
 السمبية,

تمكين المشاركين من اتخاذ قراراتيم بثقة وادارة االزمات و الضغوط التي تواجييم في  -
 لعمل.ا

 تدريب المشاركين عمى التقنيات االدارية والقيادية الحديثة. -

 

  الفئات المستيدفة :

 مدراء الدوائر ومساعدييم -

 رؤساء االقسام والمشرفين  -

 المسؤولين االداريين في مختمف المواقع والدوائر. -

 الموظفين الطموحين و المتوقع ترقتييم. -

 



 

 المحتويات:

  كل من القيادة و االدارةمدخل الى مفيوم 
 من ىو القائد ومن ىو المدير وما الفرق بينيما 
 .السمات و االستراتيجيات و النظريات االداريو والقيادية الحديثة 
 انواع الشخصيات االدارية والقياديو و سمات كل منيا و من ىي الشخصية االدارية الفعالو؟ 
  االدارية المعاصرة في القرن الحادي والعشرين وتشملمفيوم مجموعة من النظم واالستراتيجيات 
 من ىو المدير ومن ىو القائد الناجح في القرن الحادي والعشرين وما ىي التحديات التي تواجيو؟ 
  ميارات التخطيط و التخطيط االستراتيجي و مؤشرات قياس االداء الرئيسيو ومراحل و خطوات اعداد

 ا.الخطة االستراتيجيو وعناصر نجاحي
 كيف تتعرف عمى شخصيات االخرين من بعد و كيف تستطيع ان تقراء افكارىم وىواجسيم 
 كيف تدير االخرين و تستخرج امكانياتيم و قدراتيم وكيف تتعامل مع الناس صعبي المراس ؟ 
 .القواعد االساسية الدارة الوقت و تحديد االولويات 
 نب الكميو في اتخاذ القرارات؟.كيف تتخذ قراراتك الناحجة بثقة وكيف تستخدم الجوا 
 كيف تدير االزمات و تسيطر عمييا بفاعمية عالية و تستشعر ذلك من بعد؟ 
 .ما ىي متطمبات و مقومات االداري و القائد الناحج في عصر التغيير والمعموماتيو 
 .اساليب العمل و اشكال التفكير المختمفة الحديثة وعدم التمترس خمف اسموب واحد لمعمل 
 ية التخمص من االفكار و العادات السمبية و االوىام و المخاوف الغير مبرره.كيف 
 كيف تتعرف عمى امكانياتك و قدراتك الكامنو داخمك و تحفزىا لمخروج؟ 
 كيف تتعرف عمى االخرين من بعد و تتواصل معيم و تحدد نقاط االلتقاء معيم؟ 
 كيف تبرمج ذاتك بطريقة ايجابية و تزيد من فاعميتك ؟ 
 ما ىي قواعد التفوق و النجاح و التقدم الوظيفي؟ 
 .تمارين و حاالت عممية 

 

 

 



 

 

 لمجامعات والقانونية المالية الجوانب دورة
 البرنامج اىداف
 اإليجابية واالتجاىات والميارات األساسية المعارف المشاركين إكساب إلى البرنامج ىذا ييدف
 .بالجامعات القانونية والضوابط واالقتصادية المالية بالنواحي لإللمام الالزمة
 :أن عمى قادرا   المتدرب يكون البرنامج وبنياية

 بالجامعة الموازنة إعداد أسس يناقش— 
 المالية النواحي عمى الرقابة وأنواع طرق يحدد— 
 الحكومية الشراء قواعد يطبق— 
 الجامعية والمجالس التأديبي النظام في القانونية الضوابط يحدد— 
 بالجامعات المختمفة القانونية المواقف مع يتعامل— 
 المالية النواحي عمى الرقابة وأىمية بالجامعة القوانين احترام نحو ايجابيا   اتجاىا   يظير— 

 .وقواعدىا بموائحيا وااللتزام

  الفئات المستيدفة :

 مدراء الدوائر ومساعدييم -

 رؤساء االقسام والمشرفين  -

 المسؤولين االداريين في مختمف المواقع والدوائر. -

 
 

 

 

 



 

 

 بعض الدورات التدريبية لتمية القدرات لمقيادات االكاديمية و االدارية

 مركز الخدمة العامة بالكمية

 اسم الدورة التدريبية

 ادارة االجتماعاتفن دورة 

 دورة ادارة الوقت

 دورة القيادة االدارية

 االتصال دورة فنون التعامل و

 دورة تحليل المشكالت واتخاذ القرارات

 دورة ادارة الجودة الشاملة

 دورة مهارات التفاوض

 دورة ادارة التغيير

 دورة مهارات التميز االداري

 دورة مهارات اعداد وكتابة التقارير

 دورة ادارة االزمات

 دورة فريق العمل

 دورة الهندسة االدارية )الهندرة (

 االبداع االداري و التفكير االداريدورة 

 دورة االدارة العامة وادارة االعمال

 دورة التنظيم االداري

 دورة االشراف االداري

 دورة مهارات التخطيط 

 دورة مهارات السكرتارية وادارة المكاتب

 دورة ادارة الموارد البشرية 

 دورة ادارة الصراع و الضغوط

 دورة مهارات التفويض

 رة مهارات التحفيزدو

 دورة قياس و تقويم االداء

 دورة التطوير االداري

 دورة العالقات االنسانية

 

 

 



 

 

 حصر االحتياجات التدريبية لمقيادات االكاديمية و االدارية 

 تمثمت الدورات التدريبية ليذا العام فيما يمي 

  الجوانب القانونية بالجامعات 
  الميارات االدارية 
  ضمان الجودة و االعتماد 
  ميارات االتصال الفعال 
  ادارة االجتماعات 

 


