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MVT 

Movers Virtual Teams 

فرق التحريك الفعليه 

بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 

كثيرا ما نتسائل لماذا وتيرة التغيير تزداد يوما

بعد يوم هل السبب التكنولوجيا التي غيرت

كل تفاصيل حياتنا الشخصيه والعمليه أم هي

سنة الحياة. نحن على يقين تام ان التغيير لم

ياتي بعد وعلى ثقه تامه بأن المستقبل يحمل

معه الكثير من التحديات والفرص ولكن السؤال

هنا من هو جاهز العتناق العالم الجديد

واالستفادة منه . نحن في محركي األسواق

استشرقنا المستقبل منذ وقت مبكر وتوقعنا

ما يحدث اليوم وما سيحدث في الغد لذلك

يسعدنا أن نشارككم احدث االعمال والمشاريع

التي تحمل خالصة تجاربنا وخبراتنا طوال

العشرين سنة الماضية وتحمل معها ايضا رؤيتنا

و ابتكاراتنا للعشرين سنه القادمة. آملين من

اهللا التوفيق ان نصنع فارق ونترك األثر من أجل

حياة أفضل للبشرية جمعا.

الكلمه االفتتاحيه
  Opening Word
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يسعدني أن أكون المطور

والراعي للحدث وأشارككم

مسيرتي المهنية و تجربتي

الطويلة كخبير في تطوير

األعمال التجارية من خالل علم

وفن التسويق المهني ومسيرة

عمل متنوعة تزيد عن 20 سنة ،

النقل خبرة عملية وتجربه مميزه

من العمل المهني في مجال

التسويق لكل المهتمين  من

الشباب  ممن يحمولن الشغف

والطموح  لبناء مسيره مهنيه

مماثله.

المستشار/وديع احمد المضواحي 
MVT ج  م ا ن ر ب ر  و ط م و ق  ا و س ال ا ي  ك ر ح م س  س ؤ م

المهنية  المسيرة 
BIOGRAPHY 

للمزيد من المعلومات  يمكنكم  زيارة
صفحة اللينكدين  :

PRESS  HERE اضغط هنا     

2

https://www.linkedin.com/in/wadea-almedwahi-a03b15bb


MVT فرق التحريك الفعلية  - ام في تي
تعتبر برنامج تنموي متكامل لتطوير
 كوادر و قيادات  بشرية في مجال التسويق
يستهدف 1000 الف موهبه من  الشباب
العربي  الطموح والشغف  الملمين باللغة
االنجليزية واستخدام ادوات التكنولوجيا
 الذين لديهم الرغبة   للولوج الى عالم

المال واالعمال وبناء مسيرة مهنية .
 

يدعم برنامج  ام في تي MVT    االحترافية
في مجال التسويق من خالل  مجموعة من
البرامج التاهيلية والتدريبية والتوظيفية
 تعمل  على تزويد الموهبه  بخلفية  قوية
وواسعة  في التسويق والمجاالت االخرى ذات
العالقة وإكتسابه القاعدة العملية الضرورية
لتأهيله للدراسات والوظائف االتسويقية
التخصصية  المستقبلية في محركي

.  TransMove-Talent االسواق وابتكار
 

مقدمة تعريفية 
INTRODUCTORY INFORMATION 3



قيادات  تسويقيه ابتكاريه   تعمل  على  قيادة  االسواق  الى القمم الرؤيه

 Vision 

افاق المستقبل 
FUTURE HORIZONS 4

تطوير افضل المواهب لبناء مسيره مهنيه في مجال التسويق الرساله

Mission

    Professionalism  ا- االحترافيه

 Education    2- التعليم

االهداف

Goals
Experience      3- الخبره

Leadership  4- القياده

 Vision   ا- الرؤيه

 Mindset    2- العقليه

االستراتيجيات

Strategies
 Skills   3- المهارات

Competence  4- الكفائه

      Awareness   ا- الوعي

   Knowledge     2- المعرفه
االسلوب

Approach
 Practice      3- الممارسه

 Management   4- االداره

     Facilitation ا- التسهيل

  Mentoring      2- التوجيه
الطرق

Methodolgy
 Coaching      3- االرشاد

  CPD   4- التطوير المهني المستمر

Understanding    ا- االستيعاب

     Execution       2- التنفيذ
الممارسات

Practices
 Achievement      3- االنجاز

 Innovation   4- االبتكار

      Action Research  ا- البحث العملي

 Action Learning    2- التعلم العملي
التقنيات

Techniques
Experiment      3- التجربه العمليه

L3D   4- التعلم والتصميم المستمر



التطوير  رحلة 
DEVELOPMENT JOURNEY 

  التبصرات
INSIGHTS

 
 الرؤيه المهنيه

 
تتطلب 

معرفة الشغف
المتصل بمجال

    التخصص من اجل
 

االحترافيه

  المحركات
DRIVERS

 
العقليه المهنيه

 
تتطلب

تمثيل االدوار
باستنساخ تجربه
 ناجحه من اجل

 

التعليم
 

 المسرعات
 ACCELERATORS

 
المهارات المهنيه

 
تتطلب

التطبيقات العمليه
للمشاريع واقعيه

  الكتساب
 

الخبره

 الممكنات
 ENABLERS

 
الكفائه  المهنيه

 
  تتطلب

التطوير المهني
 المستمر
 من اجل

 

القياده

النمو واالبتكارالتغيير والتطويرالبناء والتجهيزالمعرفه والتفكر 

1234
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المميزات 
DISTINCTIONS  

اكتشاف الموهبه 
Talent Discovery 

1

 مؤهالت مهنية
Professional
Qualifications

2

االحترافيه 
Professionalism 

3

الخبره الواقعيه
Real lIfe Experience
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 وظيفة االحالم
Your Dream Job
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 مهنة المتسقبل
The Future Career
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مشروع استثماري عالي
العائد

High Investment Return

7

العالميه 
Global

8

الخبراء النخبه من القاده
Elite Leaders Expertise
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 خبراءالسوق و التسويق
Market|ing Experts 10
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