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 أ. مراد دحمان

  



 

 املقدمة

فكرة وتريد أن تطورها وتعرف مدى نجاعة الفكرة وكيف إذا كنت صاحب 

فهذه الدورة لك، إذا ليس لديك فكرة ولكن تريد تكتب خطة العمل للمشروع 

أن تنشأ مشروع خاص بك فهذه الدورة لك، إذا كنت موظف في مؤسسة وتريد 

 أن تنتقل إلى العمل الحر فهذه الدورة لك.

 

نموذج العمل و  االبداعوأساسيات سنرى في هذه الدورة أحدث النظريات، 

 .ونمو املنظمات

 

 األهداف

   اختيار املشروع ساسياتأالتعرف على. 

  لتحديد نموذج العمل املربحامتالك األدوات والطرق والوسائل 

 العمللكتابة خطة األدوات والطرق والوسائل  امتالك. 

   نمو املنظمات واستراتيجيات النموالتعرف على خطوات. 

 
 



 

 الدورة خطة

 تمارين مقاييس عدة طريق عناملشاريع  ابداع في قدراتك الدورة تقيس، 

 .املصطلحات بين والفروق ،لإلبداع ونموذج العمل معرفتك مستوى  على تعرفك

 وكذلك خطة ابداع مشروع وكتابة نموذج العمل كيفية تطبيقية ورشات خالل من وتتعرف ،

 .العمل

 االنطالق في املشروع الذي أبدعته خالل الدورة هو الدورة بعد دورك. 

 

 الفئة املستهدفة

 أصحاب أفكار للمشاريع 

  أصحاب مشاريع ناشئة 

 املوظفين الذي يرغبون في العمل الحر 

  إبداع املشاريع املربحةمبادئ تعلم كل من يسعى إلى 

 

 املحاور التدريبية

   للعمل الحرالباب األول: املبادئ األساسية 

o األعمال ريادة حول  تعريف 

o األعمال ريادة أهمية 

o التفكير مهارات 

o  إلبداع املشاريعنموذج دحمان 



  :االختيارالباب الثاني 

o الرغبة 

o الفرصة 

o القدرة 

o الندم 

  :االبداعالباب الثالث 

o االستراتيجية التنافسية 

o االلهام 

o األفكار 

o النموذج 

o التجربة 

  :نموذج العملالباب الرابع 

o العمالء 

o املقترحة  القيم 

o  االيرادات 

o والتكاليف والشراكات واألنشطة الـموارد 

  :االنطالقالباب الخامس 

o املرنة الناشئة الشركة 

o  استراتيجيات النمو 

o نمو املنظمات 

o خطة العمل 

 

 



 صاحبة امل ورشاتالو  تمارينال

 األعمال ريادة حول  تعاريف اختبار 

 التفكير مهارات اختبار 

 ورشة الرغبة 

 ورشة الفرصة 

 ورشة القدرة 

 ورشة الندم 

 مقياس االبداع 

 ورشة االلهام 

 األفكار ورشة 

 الفكرة اختيار ورشة 

 النموذج ورشة 

 

 التجربة ورشة 

 العمالء ورشة 

 التوزيع قنوات ورشة 

 العمالء مع العالقات ورشة 

 املقترحة القيم ورشة 

 االيرادات ورشة 

 الرئيسية  الـموارد ورشة 

 الرئيسية األنشطة ورشة 

 الرئيسية الشراكات ورشة 

 التكاليف ورشة 

 ورشة خطة العمل 

 

 

كمبيوتر محمول  أو (Tablette)تابالت التمارين واملقاييس إلكترونية، يرجى إحظار  مالحظة:

(Laptop) .أثناء الدورة 

 

 

 

 



 السيرة الذاتية لألستاذ دحمان مراد

 املؤهالت العلمية

  2017 -دراسات جامعية في اإلدارة من جامعة الكيبيك في منتريال / منتريال / كندا 

  2015 -شهادة جامعية في التسويق من جامعة الكيبيك في منتريال / منتريال / كندا 

  2010 -ماستر في اإلعالم اآللي )هندسة البرمجيات( من جامعة الكيبيك في منتريال / منتريال / كندا 

 1997 -في اإلعالم اآللي من جامعة هواري بومدين / الجزائر العاصمة / الجزائر  مهندس دولة 

 املؤهالت التدريبية

  2020 -عبد هللا جودت  د. –إعداد وتدريب املستشارين دورة 

  2018أكتوبر  -دورة املنهج املتكامل إلعداد القادة مع الدكتور طارق السويدان / الكويت 

  2017أوت  -دورة تدريب املدربين مع الدكتور طارق السويدان / اسطنبول 

 مع الدكتور طارق السويداندورات مجموعة من ال: 

o  ،دورة التخطيط االستراتيجيدورة التخطيط دورة تأسيس املشروعات الصغيرة واملتوسطة ،

ونمو املنظمات، دورة قيادة التغيير، دورة املؤسسية، دورة  تالقرارا اتخاذالتشغيلي، دورة 

، دورة فن االقناع، دورة مهارات التعلم مدى الحياةمنهجية ، دورة مهارات اإلبداع، دورة الذكاء

 التفاوض الفعال، دورة إعداد املدير الجديد

 دورة نموذج العمل Strategyzer / BUSINESS MODELS GENERATION  2015ـ 

 دورة كيف تنش ئ شركة ناشئة - Steve Blank  2015ـ 

 الخبرة العملية

  الجزائر -وحتى اآلن  2017رئيس مجلس إدارة عدة شركات منذ 

 رئيس شركة املعراج للبرمجيات (Miradj Inc)  منتريال / كندا -وحتى اآلن  2005منذ 

  منتريال / كندا -وحتى اآلن  2002منذ كندية وأمريكية برمجيات بعدة شركات  استشاري 

  2000حتى عام  1997منذ عام  -الشلف  -أستاذ بجامعة حسيبة بن بوعلي 


