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 أ. مراد دحمان

  



 

 املقدمة

 ومنتوجاتكلشركتك  التسويقتطور من إذا كنت صاحب شركة وتريد أن 

فهذه الدورة لك، إذا كنت رئيس إدارة صغيرة أو كبيرة أو حتى في وزارة وتريد أن 

فهذه الدورة لك، إذا كنت رئيس  ترقي من صورة املنظمة والتعريف بالخدمات

فهذه الدورة  تعرف بالخدمات وزيادة عدد املتطوعينجمعية خيرية وتريد أن 

 وتريد أن تؤسس شركة خاصة بكلك، إذا 
ً
وال تعرف كيف تبني  كنت موظفا

 .فهذه الدورة لك تسويقيةخطة 

 التخطيطالتسويق و وأساسيات علم سنرى في هذه الدورة أحدث النظريات، 

 .التسويقي

 

 األهداف

   التسويق. ومبادئ ساسياتأالتعرف على 

 تسويقية.لكتابة خطة األدوات والطرق والوسائل  إمتالك 

   التسويقي.التعرف على الخطوات التفصيلية للتخطيط 

  والسوق  طرق تحليل املنظمةالتعرف على 

   تحليل الزبائن والتموقععلى التعرف  

 



 

 

 الدورة خطة

 تمارين، عدة طريق عن تسويقيال التخطيط في قدراتك الدورة تقيس 

 .املصطلحات بين والفروق ،سويقللت معرفتك مستوى  على تعرفك

 منظمة،لل واألهداف التسويقية رسالة كتابة كيفية تطبيقية ورشات خالل من وتتعرف 

 .تسويقيةال الخطة وكتابة ،والزبائن والسوق  املنظمة وتحليل

 ملنظمتكالتسويقية  خطةال كتابة هو الدورة بعد دورك. 

 

 الفئة املستهدفة

  واملدراء املنظماتقادة 

   وسيدات األعمالرجال 

 أصحاب الشركات الناشئة 

  التسويقيالتخطيط مبادئ التسويق و تعلم كل من يسعى إلى 

 

 املحاور التدريبية

  الباب األول: املبادئ األساسية في التسويق 

o تعريف التسويق 

o أهمية التسويق 

o املؤسسية 

o نموذج دحمان للتخطيط التسويقي 



 الباب الثاني: االستعداد للتخطيط 

o مهارات التفكير 

o تقييم الوضع الحالي للمنظمة 

o التخطيط للتخطيط 

o الرسالة 

 :التحليل األساس ي الباب الثالث 

o جمع وتحليل املعلومات 

o تحليل البيئة الداخلية والخارجية 

o  تحليل السوق 

o تحليل الزبائن 

o تحليل املنتجات 

  الباب الرابع: الخطة االستراتيجية 

o األهداف التسويقية 

o استراتيجية املنتجات 

o استراتيجية األسعار 

o استراتيجية التوزيع 

o استراتيجية االتصال 

  :التنفيذ واملتابعةالباب الخامس 

o التنفيذ 

o املتابعة 

o الحكومات والجهات غير الربحية 

 

 



 صاحبة امل ورشاتالو  تمارينال

 التسويق تعاريف اختبار 

 اختبار املؤسسية 

 الرسالة ورشة 

 اختبار تقييم الوضع الحالي ملنظمتك 

 ورشة تحليل املعلومات 

 ورشة تحليل البيئة الداخلية 

 ورشة تحليل البيئة الخارجية 

  ورشة تحليل السوق 

 ورشة تحليل الزبائن 

 ورشة تحليل املنتجات 

 التسويقية األهداف ورشة 

 استراتيجية املنتجات ورشة 

 استراتيجية األسعار ورشة 

 استراتيجية التوزيع ورشة 

 استراتيجية االتصال ورشة 

 التنفيذ ورشة 

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

 ؤهالت التدريبيةامل

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

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

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

 لسويدانمجموعة من الدورات مع الدكتور طارق ا: 

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

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

مهارات ، دورة منهجية التعلم مدى الحياة، دورة فن االقناع، 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 


