
     ما هو املفهوم االأ�شا�شي للعمل اال�شت�شاري؟ وما هي اأنواعه؟

     من هو امل�شت�شار، وما جوهر وظيفته الرئي�شية؟ وما اأهم جداراته؟

     ما هي اأخالقيات امل�شت�شار؟ واأبرز املطبات واملنزلقات التي ميكن اأن يقع فيها؟

     كيف يتعرف امل�شت�شار على حاجات العميل احلقيقية، ومن ثم يقوم بتلبيتها؟

     ما هي اأ�شكال العرو�ض اال�شت�شارية املختلفة، وكيف يقوم امل�شت�شار بتجهيزها؟

     ما هي اال�شرتاتيجيات التي ميكن اأن ي�شتخدمها امل�شت�شار لت�شعري خدماته اال�شت�شارية؟

إعــداد وتــدريب
المسـتشـاريـن

د. عبداهلل جودت

بث مباشر  21 - 25 اأغ�شط�ض

  6:00 – 9:00 م )بتوقيت مكة املكرمة(



    ه��ل تطم��ح يف الدخول اإلى عامل اال�شت�ش��ارات واأن ت�شبح قادرًا على حتليل امل�ش��اريع 
وتطوير خططها وتر�شيد م�شاراتها؟

    ه��ل ترغ��ب يف التمكن من االأدوات املختلفة التي ت�ش��اعدك عل��ى الو�شول اإلى اأعماق 
م�شاكل املوؤ�ش�شات و�شرب اأغوارها وتلم�س نقاط القوة وال�شعف اخلا�شة بها؟

    هل حتب اأن متتلك اجلدارات االأ�شا�ش��ية واملهارات املطلوبة القرتاح احللول املنا�ش��بة 
للم�شاريع ومن ثم تطبيقها وو�شعها مو�شع التنفيذ؟

    هل يتملكك الف�شول يف معرفة اأهم ال�شركات العاملية يف جمال اال�شت�شارات واالطالع 
على اأهم منهجياتها ومناذجها واأدواتها اال�شت�شارية؟

    هل ت�شعى الكت�شاب القدرة على بناء منهجيات ا�شرتاتيجية اإبداعية وفعالة لدرا�شة 

واقع املوؤ�ش�شات وال�شركات وتطوير خططها وحت�شن اأعمالها؟

    هل تود اأن ت�شقل خرباتك يف بناء وجتهيز العرو�س اال�شت�شارية واختيار فرق العمل 
اال�شت�شارية املنا�شبة وحتديد املوازنات املطلوبة لها؟ ومن ثم اإدارة التعاقد عليها؟

اأن��ت اإذا على موعد مع الدورة اخلا�شة »اإعداد وتدريب امل�شت�ش��ارين« والتي يقدمها لك اخلبري 
وامل�شت�شار د.عبداهلل جودت رزق اهلل.

ه��ذه الدورة �ش��تمنح كل م��ن اخل��رباء والواعدين من ال�ش��باب املفاتي��ح االأ�شا�ش��ية للنجاح 
والتف��وق يف عامل اال�شت�ش��ارات، وت�شقل مهاراته��م وتطور جداراتهم وتعرفه��م على اأدوات 

التحليل والتخطيط اال�شرتاتيجي للم�شاريع وجماهريها امل�شتهدفة.



     خب��ري التخطيط اال�ش��رتاتيجي واالت�شال، وامل�شت�ش��ار املح��رتف يف جمال اإدارة 

امل�شاريع واملوارد الب�شرية والبناء االإداري واملايل للموؤ�ش�شات ب�اأنواعها املختلفة.

     ع�شو موؤ�ش���س يف جمموعة من امل�ش��اريع وال�ش��ركات والهيئات مثل �شركة امليزان 

القاب�شة،  جائزة ال�ش��ارقة لالت�شال احلكومي، قناة الر�شالة الف�شائية، �شركة 

ميديا ما�شرتو برو وغريها الكثري يف القطاعني غري الربحي والتجاري.

     ق��دم خدمات��ه اال�شت�ش��ارية االحرتافي��ة جلمل��ة من ال�ش��خ�شيات واملوؤ�ش�ش��ات 

االإقليمي��ة والعاملي��ة، و�ش��اهم يف تاأ�شي���س وتطوير ا�ش��رتاتيجيات جمموعة من 

امل�ش��اريع املتنوع��ة يف بريطاني��ا وتركي��ا واالإم��ارات وال�ش��عودية وقط��ر ولبنان 

واليمن وم�شر وال�شمال االأفريقي.

     م��درب معتم��د يف جم��ال التخطي��ط اال�ش��رتاتيجي، ا�ش��رتاتيجيات االت�ش��ال 

والتاأثري االإعالمي، اإن�ش��اء وتاأ�شي���س امل�شاريع، اإدارة راأ�س املال الب�شري ويف فنون 

اال�شت�شارات املحرتفة.

     حما�شر ومتحدث رئي�ش��ي ومعق��ب يف العديد من امللتقيات واملنتديات االإقليمية 

والعربي��ة ورئي���س لعدة جل��ان علمية وجل��ان حتكي��م يف موؤمت��رات ومهرجانات 

اإقليمية وعربية.

د. عبداهلل جودت



     حتقيق الفهم ال�شامل لطبيعة العمل اال�شت�شاري ومفهومه االأ�شا�شي واأنواعه املختلفة.

     معرفة املجاالت االأ�شا�شية لال�شت�شارات، واالإملام التف�شيلي مبراحلها وخطواتها. 

     الوقوف على اأهم اجلدارات واالأخالقيات التي متيز امل�شت�شار.

     تطوير مهارات الت�شخي�س للم�شاريع والتمكن من اأدواته.

     فهم طرق وو�شائل حتليل البيئة اخلارجية التي حتيط بامل�شروع.

     التعرف على ا�شرتاتيجيات الت�شعري املختلفة للم�شاريع واخلدمات اال�شت�شارية. 

     التعرف على اأ�شاليب و�شع خطط االت�شال اال�شرتاتيجي وتطبيقها.

     التعرف على قواعد بناء اخلطط الت�شغيلية للم�شاريع اال�شت�شارية وجدولة تنفيذها.

     مهارات التفكري اال�شرتاتيجي.

     مهارة التخطيط الإدارة امل�شاريع.

     مهارة التحليل للم�شاريع والبيئات التي تعمل خاللها.

     مهارة ت�شخي�س واقع املوؤ�ش�شات على االأ�شعدة املختلفة داخليًا وخارجيًا.

     مهارة اختيار اخلرباء وت�شكيل الفرق اال�شت�شارية املنا�شبة للم�شروع.

     مهارة الت�شعري للم�شاريع اال�شت�شارية مبنهجيات متعددة.

     مهارة حل امل�شكالت واإيجاد احللول االإبداعية.

المهارات المكتسبة

أهداف الدورة



    مقدمات تاأ�شي�شية:
املختلف��ة،  اال�شت�ش��ارات  اأن��واع     مفهوم العمل اال�شت�شاري وطبيعته.     

وجماالتها.

   اأبرز اجلدارات واملوؤهالت واملهارات للم�شت�شار.    اأبرز ما يتطلع له العمالء من 

اال�شت�شارات.

    التمهيد للعملية اال�شت�شارية:

   التعرف على حاجات العميل احلقيقية.

   حتديد العوائد املتوقعة لال�شت�شارة.

   تطوير منهجية العمل اال�شت�شاري ومزاياها  

.»Scope of  Work«  العر�س التقدميي االأويل واالتفاق على نطاق العمل   

    جتهيز العر�س الفني واملايل الر�شمي:

اخل��رباء  م��ن  العم��ل  فري��ق  حتدي��د     املحتويات االأ�شا�شية للعر�س.      
وامل�شاعدين.

   و�شع الربنامج التنفيذي لال�شت�شارة واجلدول الزمني.

   حتديد كلفة اال�شت�شارة )وفق طرق ومنهجيات الت�شعري املختلفة(.

    االأدوات االأ�شا�شية للم�شت�شار:

   التعامل مع البيانات واملعلومات و�شيا�شاتها.

   اإدارة احلوارات واللقاءات مع العميل مب�شتوياته املختلفة.

 ،Porter قوى ،PESTL اأدوات التحليل اال�ش��رتاتيجي للم�شاريع والوحدات  )حتليل   
م�شفوفة SWOT.. اإلخ( (، وطرق تقدير حجم ال�شوق امل�شتهدف.

   طرق وو�شائل ت�شخي�س واقع املوؤ�ش�شات وامل�شاريع القائمة 
7Ss، GE Matrix, Growth & Share Matrix Ansoff، اإلخ(.  Matrix(

 المحاور الرئيسية



     جانب نظري تفاعلي ل�شرح االأ�ش�س واملبادئ اخلا�شة باملو�شوع.

     جانب عملي للتدرب على تطبيق املواد النظرية والتمر�س على املهارات.

     تطبيقات فردية ومتارين �شخ�شية للممار�شة وتاأكيد املفاهيم.

     م�شروع م�شرتك لكل فريق لتعزيز اال�شتيعاب والتمكن من التدريبات.

     يف�شل موؤهل جامعي يف االإدارة اأو االقت�شاد اأو الهند�شة.

     يف�شل خربة ال تقل عن ثالث �شنوات يف اإحدى املجاالت القيادية اأو املتخ�ش�شة.

     رغبة اأكيدة وا�شتعداد عاٍل للمثابرة وللتحدي واالإبداع.

     اخلرباء يف املجاالت املختلفة الذين ي�شعون لتطوير اأعمالهم.

     املدربون املمار�شون بتخ�ش�شاتهم املتنوعة.

     امل�شت�شارون الذين يرغبون يف �شقل مهاراتهم اال�شت�شارية.

     امل�شت�شارون الداخليون يف املوؤ�ش�شات وال�شركات.

     امل��دراء يف املراك��ز القيادي��ة العلي��ا والو�ش��يطة وم��دراء التخطيط والبح��ث والتطوير 
واملدراء املاليون يف املوؤ�ش�شات.

     العاملون يف جمال املناق�شات واإدارة التعاقد واملتابعة مع امل�شت�شارين من خارج موؤ�ش�شاتهم.

     ال�شباب الطموح واحلري�س على اكت�شاب مهارات وخربات جديدة.

شروط االلتحاق

 الفئات المستهدفة

منهجية الدورة



تفا�شيل امل�شاركة:

   تاريخ انعقاد الربنامج : ٢١ - ٢٥ اأغ�شط�ض  ٢٠٢٢ 

   وقت انعقاد الربنامج : 6:00 - 9:00 م  )بتوقيت مكة املكرمة(  

   لغة الربنامج : اللغة العربية 

   مكان انعقاد الربنامج : بث مبا�شر 

التكلفة والت�شجيل :

�شعر الربنامج  750 $ )�شاملة املادة و�شهادة ح�شور الربنامج، واإمكانية الرجوع للمدرب مبا�شرة الأي 

ا�شتف�شار عن الدورة لثالثة اأ�شهر بعد انتهائها(

خ�شم الت�شجيل املبكر  490 $  حتى ١٤ اأغ�شط�ض

الدفع :

Gulf  Innovation Company :اإ�شدار �شيك اأوحتويل بنكي با�شم

طريقة الدفع بالدينار الكويتي
IBAN (KW56KFHO0000000000011010195808)
Kuwait Finance House - H.O. Branch - Kuwait     Swift Code: KFHOKWKW

طريقة الدفع بالدوالر االأمريكي
IBAN (KW58KFHO0000000000091010158908)
Kuwait Finance House - AL-Fiha Branch - Kuwait    Swift Code: KFHOKWKW

الدفع االإلكرتوين:

اأكادميية االإبداع اخلليجي للتدريب االإلكرتوين

Whatsapp: (965) 98853311


