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 عن المتحدث

د. محمد مصطفى محمود
الرئيس التنفيذي 

معهد مدينة المعرفة للقيادة والريادة
التابع لشركة مدينة المعرفة االقتصادية

ــوم اتخــاذ القــرارات فــي جامعــة بنســلفانيا  ــوراه فــي عل حصــل علــى الدكت
بالواليــات المتحــدة األمريكيــة )مدرســة وارتــن( باإلضافــة إلــى ثــات درجــات 
عمــل  اإلقليمــي  والتخطيــط  المدنيــة  والهندســة  اإلدارة  فــي  ماجيســتير 
كعضــو هيئــة تدريــس فــي )إدارة األعمــال بحــوث العمليــات - إدارة العمليــات 
- نظــم المعلومــات اإلداريــة( فــي كل مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة 

وكنــدا ومصــر والكويــت وماليزيــا لمــدة 20 عــام ) 1976 - 1997 م(.

عمــل فــي القطــاع الخــاص لمــدة عشــر ســنوات كنائــب رئيــس مجلــس إدارة 
مجموعــة صافــوال. أســس خالهــا كل مــن أكاديميــة صافــوال وأكاديميــة 
بنــده وأشــرف علــى تطويــر الخطةاالســتراتيجية ومراكــز تقييــم القيــادات 

2006م(.  -  1 997(

عمــل فــي القطــاع الحكومــي لمــدة عشــر ســنوات كمديــر مكتــب التخطيــط 
االســتراتيجي ألمانــة محافظــة جــدة ومستشــار كل مــن وزيــر العمــل ووزيــر 
الوطنــي  المركــز  وكبيــر مستشــاري  والتخطيــط  االقتصــاد  ووزيــر  الصحــة 

لقيــاس أداء األجهــزة العامــة )2007 - 2018 م(. 

اســتكمل الشــهادات العالميــة فــي التخطيــط االســتراتيجي مــن باديــوم 
ومعهــد مؤشــرات قيــاس األداء, أول غيــر أمريكــي يمنــح شــهادة »أخصائــي 
إدارة أداء فــي األجهــز ة الحكوميــة « مــن معهــد إدارة األداء فــي واشــنطن.

أشــرف وشــارك فــي تطويــر أكثــر مــن 70 مشــروع تخطيــط اســتراتيجي 
حكوميــة  منظمــات  فــي  األداء  لقيــاس  المتوازنــة  البطاقــات  وتطويــر 

للربــح. هادفــه  غيــر  ومنظمــات  خــاص  قطــاع  وشــركات 

أســس وتولــى إدارة معهــد مدينــة المعرفــة للقيــادة والريــادة التابــع لشــركة 
برامــج  وتقديــم  بتصميــم  قــام  والــذي   2010 عــام  منــذ  المعرفــة  مدينــة 
تدريبيــة متقدمــة للمئــات مــن كبــار المــدراء التنفيذييــن فــي العالــم العربــي 

واإلســامي.

 رسوم البرنامج

خصم المجموعات التسجيل المبكر رسوم البرنامج

اتصل بنا حسب العرض بالموقع USD 750

موقع مكتب إدارة االستراتيجية في الهيكل التنظيمي. 1
حوكمة إدارة االستراتيجية. 2
المهام الرئيسية لمكتب إدارة االستراتيجية. 3

 	Strategy Development تطوير االستراتيجية
 	Alignment موائمة المنظمة
 	Strategy Review مراجعة االستراتيجية
 	Strategy Communication )التواصل )إيصال االستراتيجية
 	Managing Strategic Initiative إدارة المبادرات االستراتيجية
 	Cascading تنزيل االستراتيجية لباقي المستويات التنظيمية
 	Planning and Budgeting إعداد الخطط والموازنات
 	Support Functions Alignment موائمة إدارات الدعم
 	Performance Review مراجعة األداء
 	 Knowledge Management المنظمــي  والتعلــم  المعرفــة  إدارة 

and Learning Organization
إعداد التقرير السنوي ألنشطة إدارة االستراتيجية	 
إدارة الكوادر البشرية لمكتب إدارة االستراتيجية	 

أشــارت العديــد مــن الدراســات أن %95 مــن االســتراتيجيات الجيــدة تفشــل 
ــد مــن  المنظمــات فــي تنفيذهــا . كمــا أشــارت هــذة الدراســات إلــي العدي
العوائــق التــي تحــول دون التنفيــذ الفعــال لهــذه االســتراتيجيات . وفــي 
نهايــه االمــر، فــإن االســتراتيجيات الجيــدة التــي ُيبــذل فــي تطويرهــا الكثيــر 
بآليــات  اإلعتنــاء  ت  مالــم  منهــا  حقيقيــة  فائــدة  ال  والوقــت  الجهــد  مــن 
التنفيــذ ومتابعــة وخلــق الثقافــه والمنــاخ الــازم لضمــان نجــاح التنفيــذ . 
باإلضافــة إلــي ذلــك يجــب أن نقــوم بالمتابعــة المســتمرة لبيئــة العمــل 
الخارجيــة التــي تتســم بدرجــات عاليــة مــن التغيــر وعــدم التأكــد لضمــان إدخــال 
التعديــات الازمــه علــى االســتراتيجية لنحافــظ علــى مائمتهــا واســتجابتها 

للمســتجدات.
ــى  ــة( يتول ــب )أو وحــدة تنظيمي ــة تأســيس وإدارة مكت ــي أهمي ــا تأت مــن هن
مسؤولية إدارة االستراتيجية بكافة مراحلها: التحليل االستراتيجي – صياغة 
االســتراتيجية – ترجمــة االســتراتيجية لخطــط تنفيذيــة – تنفيــذ االســتراتيجية 

– التواصــل وإدارة التغييــر ومتابعــة األداء – مراجعــة االســتراتيجية.
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