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المحاور التدريبية
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Basic Ideas المفاهيم األساسية

Growth/ share Matrix  مصفوفة الحصة والنمو

Strategy ماهي اإلإ�سرتاتيجية؟   

Competition  ما هو التناف�س؟   

Competitive Advantage امليزة التناف�سية   

Position التمركز   

   تطور علم اإ�سرتاتيجيات التناف�س

   اأهم اأهداف اإلإ�سرتاتيجية

   اخلطط اإلإ�سرتاتيجية الفرعية

   العوامل املحركة للتغيري اإلإ�سرتاتيجي

   تعريف بامل�سفوفة 

   كيف يتم عمل امل�سفوفة؟

   مثال على امل�سفوفة

   �سرح اإل�سناف اإلأربعة

   نقد م�سفوفة احل�سة والنمو

3
Michael porter’s strategies إستراتيجيات مايكل بورتر

   من هو بورتر؟      قواعد اإ�سرتاتيجيات بورتر

   القوى التناف�سية اخلم�س    اختبار القوى التناف�سية اخلم�س
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Three Generic Strategies  االستراتيجيات الشاملة الثالث

Beyond Porter بعد بورتر

Cost Leadership اإل�سرتاتيجية اإلأولى: قيادة التكلفة   
Differentiation اإل�سرتاتيجية الثانية: التميز   

Focus اإل�سرتاتيجية الثالثة: الرتكيز   
   اختبار اإل�سرتاتيجيات الثالث

value chain ت�سل�سل القيمة   

Hamel & Prahalad النظرية اإلأولى: نظرية هامل وبراهالد   
 Core Competencies القدرات اإلأ�سا�سية  

The Mavericks  ا�ست�سر الثوار  

The Art of Strategy Building فن بناء اإل�سرتاتيجية  

Trecey and Wiersma النظرية الثانية: اأنظمة تري�سي ووير�سما

  النظام اإلأول: امتياز العمليات

  النظام الثاين: املنتج املميز

  النظام الثالث: اكت�ساب مودة الزبون

النظرية الثالثة: اإعادة النظر يف التناف�س: 

 Echo System of James م��ور  جليم���س  البيئي��ة  اإلأنظم��ة    
Moor

Co-Opetition :التناف�س التعاوين  

  �سعود و�سقوط التخطيط اإل�سرتاتيجي
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استراتيجيات الهجوم لتحسين الموقع التنافسي

قياسات استراتيجية

  First Mover  فر�سة جناح اأول من يدخل؟   

Acquisitions & Mergers ا�سرتاتيجيات اإل�ستحواذ واإلندماج   

Outsourcing Strategic ا�سرتاتيجية التعاقدات اخلارجية   

Strategy Alliance التحالف اإل�سرتاتيجي   

   ا�سرتاتيجية دخول اإلأ�سواق العاملية

Restructuring ا�سرتاتيجية اإعادة الهيكلة   

   ا�سرتاتيجية امل�سوؤولية اإلجتماعية لل�سركات

Corporation Social Responsibility (CSR)

   ا�سرتاتيجية املركزية اأو التفوي�س

   قيا�س القوة التناف�سية  

   قيا�س جاذبية املجال

   اإلأ�سلحة التناف�سية  

VRIN تقييم   

   قيا�سات اأخرى   

   تنفيذ اإل�سرتاتيجية



التمارين

   مترين احل�سة والنمو  

   اختبار اإل�سرتاتيجيات الثالث

   اختبار القوى التناف�سية اخلم�س 

Costco حتليل حالة درا�سية   

8
التطبيقات

 Costco حتليل حالة درا�سية   

   مترين م�سانع ال�سيارات:

مترين تناف�س��ي بني جميع امل�س��اركني يت��م على جوإلت يومي��ة، ويتم فيه 

تطبيق ا�سرتاتيجيات التناف�س وال�سريحة امل�ستهدفة والت�سعري والتمويل 

والت�سويق، ويتم اعالن الفائز اليومي والفائز النهائي.
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تفا�سيل امل�ساركة:
   تاريخ انعقاد الربنامج : 11 - 15 دي�سمرب 2022 

   وقت انعقاد الربنامج : 9:00 �سباحًا - 2:00 ظهرًا  )بتوقيت مكة املكرمة(

   لغة الربنامج : اللغة العربية 

   مكان انعقاد الربنامج : ا�سطنبول )تركيا(

التكلفة والت�سجيل :
�سعر الربنامج  ١٧٥٠ $ )�ساملة املادة و�سهادة ح�سور الربنامج، والتمارين، والغذاء(

�سعر خ�سم الت�سجيل املبكر ١٥٠٠ $ حتى 30 نوفمرب   

الدفع :
Gulf  Innovation Company :اإ�سدار �سيك اأوحتويل بنكي با�سم

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

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

الدفع اإلإلكرتوين:

اأكادميية اإلإبداع اخلليجي للتدريب اإلإلكرتوين

Whatsapp: (965) 98853311


