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مقدمة :
إن إجناز اإلطار العام للخطة االستراتيجية
يعتبر عمل كبير وهام ويســتنزف جهودا
كثيرة وطويلة ،فاخلطة االستراتيجية في
إطارها العــام وثيقة تخطيطية تتحدث
عن كيفية نقــل املنظمة مــن واقعها
احلالــي إلى واقع أفضل وهــذا ال يتحقق
إال إذا وضعــت اخلطط الالزمــة لتنفيذ
األهداف التي جاءت فيهــا ،وهو ما يعبر
عنــه باخلطــة التنفيذيــة ،وحتى حتقق
املؤسسة األهداف االستراتيجية بنجاح
يجب أن تنجــز اخلطــة التنفيذية بكل
عناية من قبل اجلهات ذات االختصاص في
املنظمة وإال تبقي اخلطة وثيقة مركونة
على إحدى رفــوف املنظمة ليعفو عنها
الزمن.
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الهدف العام :
يهــدف هــذه البرنامج إلى اكتســاب
املهارات العملية املتعلقة ببناء وصياغة
اخلطة اإلســتراتيجية  ،بــدءا ً بالتحليل
البيئي باستخدام  PESTLEو .SOWT
موضوعات الحلقة :
ӡ ӡالتحليــل االســتراتيجي وحتليــل
الفجوة اإلستراتيجية.
 ӡ ӡأدوات التخطيــط االســتراتيجي
وفوائد استخدامها.
ӡ ӡاالعتبارات الواجب مراعاتها للتعامل
مع الفجوة االستراتيجية.
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ӡالعالقة بني التخطيط االســتراتيجي
واإلدارة اإلستراتيجية.
ӡالتحليــل البيئــي  /مســح البيئتني
الداخليــة واخلارجية وأهم عناصرهما
ومكوناتهما.
بــكل من  PESTELوSWOT
 ӡاملقصود
ٍ
وآلية تطبيقهما.
ӡاالستراتيجيات والبدائل اإلستراتيجية
املعتمــدة ضمــن حتليــل مصفوفة
.SWOT
ӡصياغة مكونات اخلطة اإلستراتيجية
( الرؤية ـ الرسالة ـ القيم ـ الغايات ـ
عوامل النجاح ـ األهداف اإلستراتيجية
ـ مؤشرات األداء الرئيسية .KPIs
 ӡكيفيــة صياغــة ووضــع األهــداف
اإلستراتيجية باحترافية؟
ӡآليــة اشــتقاق اخلطــط التنفيذية
من اخلطة اإلســتراتيجية وشــجرة
التفريعات املمكنة لذلك.
 ӡأمثلة وتطبيقات ومناذج عملية.

األهداف التفصيلية :
7 7اكتســاب املهارات العملية املتعلقة
ببناء وصياغة اخلطة اإلســتراتيجية،
بــدءا ً بالتحليــل البيئي باســتخدام
 PESTLEو .SOWT
 7 7إعداد اخلطة االســتراتيجية واشتقاق
اخلطط التنفيذية منها.

الفئة المستهدفة :
جميــع العاملني باإلدارة العليــا واإلدارة
الوسطى باجلهاز اإلداري للدولة  ،والقطاع
اخلــاص وكل مــن لــه اهتمــام وعالقة
بالتخطيط االستراتيجي.
مدة الحلقة التطبيقية :
(  ) ٢٠ســاعة تدريبيــة موزعة على ( ) ٥
أيام  ،بواقع (  ) 4ساعات يومياً.
التكلفة المالية :
« « ٢٠٠ريــال للفــرد ( .عند ترشــيح
 3مشــاركني ســيتم منح مقعد
مجاني).
« «تشــتمل التكلفة أدبيــات احللقة
( كملف املتــدرب واملــادة العلمية
والشهادة ) واإلفطار.
« «يحصل املشــارك بعد نهاية احللقة
على شــهادة معتمــدة من معهد
اإلدارة العامة.

ملخص السيرة الذاتية:

الدكتور  /جميل جودت حسونه أبو العينين

املؤهالت العلمية:

« «دكتوراه إدارة أعمال.
« «دبلوم مقيم التميز املركز العاملي للتميز
املؤسسي (.)ADICOE
« «دبلوم تدريب مهنــي (مركز  VTCاألونروا
باألمم املتحدة.) .
اخلبرات العملية:
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«خبيــر تدريب ـ معهــد اإلدارة العامة ـ
مسقط في تاريخه.
«خبير إدارة وتدريب دولي ـ حكومة دبي.
«عميــد أكادمييــة اإلدارة والسياســة
للدراسات العليا.
« مديــر عــام املعهد املعتمــد للتدريب
واالستشارات اإلدارية ـ دبي
«خبيــر تخطيــط اســتراتيجي ومتيــز
مؤسســي/خبير إدارة وتدريب ـ معهد
التدريب والدراسات القضائية ـ اإلمارات.
«خبيــر إدارة وتدريب ـ معهــد التنمية
اإلدارية ـ اإلمارات.
«مستشار تنمية بشرية باملنظمة العربية
للتنمية اإلدارية ـ جامعة الدول العربية.
«مدير جامعة القدس املفتحة فرعي دبي
وأبو ظبي.
« أستاذ بعدد من اجلامعات العربية.
« مدير تطوير وتدريب ـ مجموعة شركات
فالكون باك ـ اإلمارات.
«مقيــم معتمــد جلوائز التميــز احمللية
والدولية من EFQM
«اإلنتاج العلمي :لديه العديد من املؤلفات

واألبحاث املنشورة.

جوائز دولية:

« «حاصل على جائزة ولقب فارس اجلودة
في التدريب االستراتيجي من املنظمة
العاملية للجودة.
« «حاصل علــى لقب فــارس رعاية ذوي
االحتياجات اخلاصة  ،املنظمة العربية
للمعوقني ـ جامعة الدول العربية.

برامج تلفزيونية وإذاعية
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«اشترك بالعديد من البرامج التلفزيونية
علــى بعــض القنــوات الفضائيــة،
واإلذاعية ،منها على سبيل املثال :
«قنــاة إنفينيتــي الفضائيــة ـ دبي ،
البرنامج األسبوع زعالن له.
«قناة أبو ظبي الفضائية  ،برامج إخبارية.
« قناة دبي الفضائية  ،برامج ثقافية.
« قناة الشــارقة الفضائية  ،الشــارقة
البرنامج األسبوعي «رسالة دكتوراه»
« قنــاة األقصى الفضائيــة  ،البرنامج
اليومي «نسيم األقصى».
«قنــاة عجمــان الفضائيــة ـ برامــج
جماهيرية.
«إذاعة األقصى  ،برنامج في استضافتهم.
« إذاعة الفجيرة  ،عدد من البرامج.

