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 أ. مراد دحمان

  



 

 املقدمة

 العشر أو الخمس في عملك من تطور  أن وتريد شركة صاحب كنت إذا

 لك، الدورة فهذه أحالمك إلى للوصول  خطة لك وليس القادمة سنوات

 من ترفع أن وتريد وزارة في حتى أو كبيرة أو صغيرة إدارة رئيس كنت إذا

 خيرية جمعية رئيس كنت إذا لك، الدورة فهذه العمل وتطوير اإلنتاجية

  كنت إذا لك، الدورة فهذه الخيري  بالعمل ترقى أن وتريد
 
 أن وتريد موظفا

 فهذه استراتيجية خطة تبني كيف تعرف وال بك خاصة شركة تؤسس

 . لك الدورة

 التخطيط علم وأساسيات النظريات، أحدث الدورة هذه في سنرى 

 .السوق  ريادة كذلك ونرى  االستراتيجي،

 األهداف

 االستراتيجي التخطيط ومبادئ أساسيات على التعرف 

 استراتيجية خطة لكتابة والوسائل والطرق  األدوات امتالك 

  االستراتيجي للتخطيط التفصيلية الخطوات على التعرف 

 واملنتجات املنظمة تحليل طرق  على التعرف 

 
 

 

 



 

  الدورة خطة

 تعرفك تمارين، عدة قطري عن االستراتيجي التخطيط في قدراتك الدورة تقيس 

 .املصطلحات بين والفروق االستراتيجي، للتفكير معرفتك مستوى  على

 األهداف املنظمة، ورؤية رسالة كتابة كيفية تطبيقية ورشات خالل من وتتعرف 

 الخطة وكتابة والسوق، املنظمة وتحليل الرئيسية، األداء ومؤشرات

 .االستراتيجية

 ملنظمتك استراتيجية خطة كتابة هو الدورة بعد دورك. 
 

 الفئة املستهدفة

 املنظمات قادة 

  وسيدات األعمالرجال 

 الناشئة الشركات أصحاب 

 االستراتيجي التخطيط تعلم إلى يسعى من كل 

 

 املحاور التدريبية

  االستراتيجي التخطيط في األساسية املبادئ: األول  الباب   

o االستراتيجي  التخطيط تعريف 

o االستراتيجي  التخطيط أهمية 

o االستراتيجية؟ ماهي 

o  االستراتيجي التخطيط في الرئيسية االتجاهات 

o االستراتيجي للتخطيط سويدان نموذج 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AE%D8%B7%D8%A9?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDo21zmeNgrUfIQbyYQg8uiZX5D4DVgp6L9FG0Y2GnKVc4pvbzmfiLHsraeFvsKPwt66Afea6nwhKtfS2aul4KUKEPYUStsVbA_c8-rwEKnYb39Tfuc5SQ8w1izs0U1AVO91ZQ2PQu7HKTnHy6tAUWoy0R_cRB19lDQJ1e6P5Nr9NP2EsxcvmDsxZMILtaLahHsvVR6pQT-l_Odqx7tKdZfdjEFW1S0gHCNnEM4uDDs81YQLU8JcK_PqNQGPl6wXPeDr5ChoPbReBcuqiy76x-3wvSP4rlVe4ALGZnxrZr8X8Nrxe9exrXlIMSHVisKLtXLuIIcToHMjIxjRWzvDrs&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDo21zmeNgrUfIQbyYQg8uiZX5D4DVgp6L9FG0Y2GnKVc4pvbzmfiLHsraeFvsKPwt66Afea6nwhKtfS2aul4KUKEPYUStsVbA_c8-rwEKnYb39Tfuc5SQ8w1izs0U1AVO91ZQ2PQu7HKTnHy6tAUWoy0R_cRB19lDQJ1e6P5Nr9NP2EsxcvmDsxZMILtaLahHsvVR6pQT-l_Odqx7tKdZfdjEFW1S0gHCNnEM4uDDs81YQLU8JcK_PqNQGPl6wXPeDr5ChoPbReBcuqiy76x-3wvSP4rlVe4ALGZnxrZr8X8Nrxe9exrXlIMSHVisKLtXLuIIcToHMjIxjRWzvDrs&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDo21zmeNgrUfIQbyYQg8uiZX5D4DVgp6L9FG0Y2GnKVc4pvbzmfiLHsraeFvsKPwt66Afea6nwhKtfS2aul4KUKEPYUStsVbA_c8-rwEKnYb39Tfuc5SQ8w1izs0U1AVO91ZQ2PQu7HKTnHy6tAUWoy0R_cRB19lDQJ1e6P5Nr9NP2EsxcvmDsxZMILtaLahHsvVR6pQT-l_Odqx7tKdZfdjEFW1S0gHCNnEM4uDDs81YQLU8JcK_PqNQGPl6wXPeDr5ChoPbReBcuqiy76x-3wvSP4rlVe4ALGZnxrZr8X8Nrxe9exrXlIMSHVisKLtXLuIIcToHMjIxjRWzvDrs&__tn__=%2ANK-R


 للتخطيط االستعداد: الثاني الباب 

o التفكير مهارات 

o للمنظمة الحالي الوضع تقييم 

o للتخطيط التخطيط 

o والقيم الثقافة 

 األساس ي التحليل: الثالث الباب 

o املعلومات وتحليل جمع 

o والخارجية الداخلية البيئة تحليل 

o املنظمات تحليل 

o املنتجات تحليل 

 االستراتيجية الخطة: الرابع الباب 

o الرؤية 

o الرسالة 

o املتوازن  األداء وبطاقات واملؤشرات األهداف 

o االستراتيجي الهيكل 

  واملتابعة التنفيذ: الخامس الباب 

o التنفيذ 

o املتابعة 

o ربحية الغير والجهات الحكومات 

o للمشاريع االستراتيجي التقييم 

 

 



 

 مصاحبةوورشات تمارين 

  التخطيط االستراتيجيتعاريف  اختبار 

 ورشة فريق العمل 

  ورشة الرؤية 

  ورشة الرسالة 

  املتوازن  األداء وبطاقات واملؤشرات األهدافورشة 

  االستراتيجي الهيكلورشة 

  التنفيذورشة 
 

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

 أثناء الدورة. (Laptop)محمول 

  



 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 االستراتيجيدورة التخطيط دورة تأسيس املشروعات الصغيرة واملتوسطة ،

ونمو املنظمات، دورة قيادة التغيير، دورة  تالقرارا اتخاذالتخطيط التشغيلي، دورة 

، دورة منهجية التعلم مدى الحياة، دورة فن املؤسسية، دورة مهارات اإلبداع، دورة الذكاء

 مهارات التفاوض الفعال، دورة إعداد املدير الجديداالقناع، دورة 

 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 


