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تعریف عام بالتخطیط االستراتیجي: المحور األول

تعریف التحلیل البیئي : المحور الثاني

الرؤیة والرسالة والقیم: المحور الثالث

األھداف االستراتیجیة: المحور الرابع 

وضع خطة استراتیجیة على تطبیق : المحور الخامس

مخطط  الورشة

وضع استراتیجیة للتعلیم في قطر 



لماذا التخطیط 
االستراتیجي؟ 



المنظمة بدون تخطیط 



المنظمة بالتخطیط  



التنفیذ باستخدام الخرائط االستراتیجیة 
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Strategic planningالتخطیط اإلستراتیجي 
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Strategic planningالتخطیط االستراتیجي 
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Strategic Risk 



أین نرید أن نكون؟
Where do we want to  be?

أین نحن اآلن؟
Where are we now?

كیف نصل إلي ھناك؟
How do we plan to get there?

االستراتیجيالتخطیط 

تین خریطة إلرشادكم  إلى الطریق بین نقط



SWOT Analysis 
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ؤثر ست ظروف خارج�ة واتجاهات : التهدیدات
 .  على �فاءة المنظمة

اعد اإلمكانات الداخلیة التي ستس: نقاط القوة
.على تلبیة المطالب وطرد التھدیدات

ى العجز الداخلي الذي یعمل عل: نقاط الضعف
.منع المنظمة من تلبیة مطالبھا

  ظروف خارجیة أو اتجاھات معینة : الفرص
.تّسھل الوصول إلى الھدف
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التحلیل البیئي 



8M’s

Manpower             العنصر البشري    

Materials الموارد المادیة                    

Means                             الوسائل

Marketing system التسویق             

Measurements نظم القیاس               

Minutes الوقت                                  

Mother – nature ثقافة المنظمة         
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Money الموارد المالیة                          

تحلیل البیئة 
الداخلیة 



PEESTL , PESTEL, PEST

Political Factors العوامل السیاسیة                                      

Economic Factors                               العوامل االقتصادیة

Social Factors   - Social-Cultural Factors العوامل االجتماعیة   

Environmental Factors ( comparators / market share / 
customers/ ….                                        العوامل البیئیة

Legal Factors العوامل التشریعیة والقانونیة                             

تحلیل البیئة 
الخارجیة 



  طر؟ق في التعلیم تواجھ التي

:ھيسؤال ما 

نقاط القوة

الضعفنقاط 

الفرص 

التحدیات 



 What is the Visionما ھي الرؤیة؟ 

صورة ذھنیة عن مستقبل المنظمة

:خصائص الرؤیة

تعبر عن •

المؤسسة

تعبر عن •
ھویة 

المؤسسة

تحدد المسار 
اإلستراتجي 

توضح ھدف 
المؤسسة

طموحة 
وملھمة

مختصرة 
وواضحة



أمثلة للرؤیة

دلتا إیرلینز

مستوى العالمعلى  لمختارةاالجویة أن تكون دلتا الناقلة 
As one of the world’s largest airlines

ما كدونالذز

السیطرة على سوق الوجبات السریعة على مستوى العالم

  أوریدو
2020أن نكون من  بین أكبر عشرین شركة إتصاالت حول العالم بحلول 



رؤیة وزارة التعلیم في قطر؟  ھىما 



؟ Missionما المقصود برسالة المنظمة   

.السبب األساسي في وجود  المؤسسة
Why the organization Exist

:  تجیب عن

ما الذي یمیزنا؟؟وكیف نقدم لمن نقدم؟ • ماذا نقدم؟•



:أمثلة للرسالة

سالح الجو األمریكي 

میةتقدیم قوة جویة على مستوى عالمي راقي  في اى مكان وأي وقت  تصل إلى كل أماكن العالم  بقوة عال

شركة أمنیة 

ضع أن تكون الشركة الرائدة في تقدیم الخدمات األمنیة على المستوى اإلقلیمي والمساھمة في و
معاییر صناعة األمن في قطر



؟ما ھي رسالة وزارة التعلیم في قطر



القیم
Values  

ا  ال تحاولوا أن تكونو
 أصحاب نجاحات ولكن
حاولوا أن تكونوا 

أصحاب قیم 

.رسالةالوالرؤیة   دعم ل  التي توجھ السلوكالمعتقدات و المبادئ



خصائص القیم

قیم  7 – 5یفضل أن تكون من 

أن تكون القیمة أكثر من كلمة 

یشارك في صیاغتھا الجمیع 

تعكس رسالة المؤسسة
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:أمثلة

التمیز المؤسسي

العمل بروح الفریق 

الحفاظ على السریة 

الشفافیة والمصداقیة 

االنتماء والوالء 



  Strategic Goalsاألھداف االستراتیجیة 

.األھداف بعیدة المدى وھى وصفیة ھىاألھداف االستراتیجیة 

ومن  یجیةاالستراتبعد التحلیل البیئي ومن القضایا تحدیدھا  ویتم 
. توجھات القیادة العلیا



أمثلة على األھداف االستراتیجیة 

التحول إلى مؤسسة ال ورقیة 

بنھایة المرحلة األولي  % 100زیادة العائد  ونسبة الربحیة 

تخفیض معدالت الحوادث طبقا للمعاییر العالمیة 

1

2

3

رفع كفاءة األداء المؤسسي

ومھارات العنصر البشري   تنمیة قدرات

4

5



 Operational Objectivesاألھداف التشغیلیة 

النتائج النھائیة لألنشطة
The end results for activities  



What Are SMART GOALS?

S Specific

Measurable

Achievable  

Realistic 

Time-bound

Execution  

Review 

محدد

قابل للقیاس 

قابل للتحقیق 

واقعي

محدد بزمن

التنفیذ 

المراجعة

M

A

R

T

E

R

S Supported by 
Top management  

من اإلدارة  مدعومھ
العلیا



 ، نفیذالت في المشكلة ولكن جیدة استراتیجیة صیاغة في القضیة لیست
 ابغی یعني األخیرة غیاب ألن  .لألداء المستمر التقویم في األكبر والمشكلة

.االستراتیجي الفكر

مشكلة 
التنفیذ 

صیاغة 
یة االستراتیج

تنفیذ 
 االستراتیجیة



؟وما ھي الخطوات التي یجب أن نتبعھااستراتیجیا كیف نخطط 

الرؤیاالخطوة األولي صیاغة 

الحالیةتحدید الظروف : الخطوة الثانیة

تحدید المطلوب لبلوغ أھدافكم : الخطوة الثالثة

عملوضع خطط : الخطوة الرابعة

ة تطبیق الخطة االستراتیجی: الخطوة الخامسة

تقییم األداء  : السادسةالخطوة 

القیام بالتغییرات المطلوبة :  السابعةالخطوة 


