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خدمات كتابة وتأليف البحوث واالسرتاتيجيَّات





يفــرض علينــا التطــّور العلمــي والتكنولوجــي الــذي نشــهده جميعــاً الســعي الحثيــث 
ملواكبــة هــذه املتغــرات املتالحقــة يف وقتنــا الراهــن، باالســتناد لقاعــدة معرفيَّــة قويَّــة 
ــة يجــب أن يكــون قامئــاً  وذات تطــوُّر وتحديــث مســتمر. والرتســيخ لهــذه القاعــدة املعرفيَّ
ســات  عــى اإلنتــاج البحثــي الدائــم واملُواكِــب للعــر يف مختلــف املجــاالت، وتدشــن مؤسَّ

ــة بصــورة مســتمرة. ــة تدعــم هــذه العمليَّ بحثيَّ

مقّدمة





فكرة خدمات كتابة البحوث واالسرتاتيجيَّات 
Ideas Gallery  من آيديز جالريي

 Ideas  خدمــة كتابــة وتأليــف البحــوث واالســرتاتيجيَّات مــن آيديــز جالــري
Gallery تَســتند إلجــراء الدراســات والبحــوث واالســرتاتيجيات يف مختلــف 
والقضايــا  وغرهــا،  ـة،  واالجتامعيَـّ ـة  واالقتصاديَـّ السياســيَّة  املجــاالت؛ 
ــر  ــب توف ــة، إىل جان ــة والدوليَّ ــاحة العربيَّ ــى الس ــة ع ــة الراهن الحيويَّ
ــات  ــن الفعالي ــدد م ــم ع ــالل تنظي ــن خ ــع م ــة املجتم ــة لخدم ــج خاص برام
البحثيَّــة والعلميَّــة والثقافيَّــة مــن نــدوات ومحــارضات ومؤمتــرات وورش 
العمــل متخّصصــة وحلقــات دراســيَّة ومحــارضات عامــة يف املوضوعــات 
ـة؛ حيــث يتــم مــن خاللهــا  املتصلــة بعمــل املركــز واهتامماتــه البحثيَـّ
مناقشــة الدراســات االســرتاتيجيَّة كــامدة علميَّــة، وبحــث تطبيقاتهــا 

ــة. العمليَّ





أهميَّة خدمات كتابة البحوث واالسرتاتيجيَّات

كتابــة البحــوث والدراســات ذات دور فّعــال يف تعزيــز عمليَّــة التعلُّــم وإثــراء املعرفــة 
يف املجتمــع.

البحوث والدراسات ترُثي املكتبة العلميَّة العربيَّة محلياً وإقليمياً وعاملياً.

تأليــف الكتــب والدراســات يســهم يف رفــع مســتوى الوعــي االجتامعــي والثقــايف 
وتعــود بالنفــع عــى اإلنســانيَّة.

تطوير حركة البحث والتأليف والرتجمة لتعالج القضايا املختلفة يف املجتمع.

صياغــة االســرتاتيجيات توفــر خارطــة طريــق للعمــل، وتبــّن متــى يجــب التوقــف وتغيــر 
املسار. 

صياغة االسرتاتيجيات قصرة وطويلة األجل أولويَّة رئيسة لنجاح األعامل ومنوها





منهجيَّة آيديز جالريي  Ideas Galleryيف 
»كتابة وتأليف البحوث واالسرتاتيجيَّات«

تســتند خدمــات كتابــة وتأليــف البحــوث واالســراتيجيَّات يف آيديــز جالــري 
ــات  ــع احتياج ــواءم م ــّورة تت ــة متط ــة وتطبيقيَّ ــم علميَّ Ideas Gallery لُنظُ
عمالئهــا وجمهورهــم املســتهَدف، مبــا يســاعد يف تحقيــق أهدافهــم 

ــة العمــل لدينــا: ــن منهجيَّ مــن هــذه البحــوث واالســراتيجيات. وتتضمَّ



كيز عىل تحديد األهداف والجمهور بدقَّة: الرَّ

التَّفرُّد والتَّميُّز:

تحديد األهداف بدقَّة أحد أساسيَّات نجاح البحوث واالسرتاتيجيَّات.
البحــوث  وكتابــة  صياغــة  يف  البدايــة  نقطــة  ـة  بدقَـّ األهــداف  تحديــد 

العمــالء. الحتياجــات  املناســبة  واالســرتاتيجيَّات 
تحديــد الجمهــور املســتهَدف ورشائحــه املختلفــة ركــن رئيــس يف جــدوى 

ــة البحوث واالســرتاتيجيَّات. وفعاليَّ

ــوث  ــف البح ــة وتألي ــائدة يف كتاب ــة السَّ ــكار النَّمطيَّ ــائل واألف ــب الوس تجنُّ
واالســرتاتيجيَّات.

البحــوث واالســرتاتيجيَّات  الــة يف صياغــة  تطويــر أســاليب جديــدة وفعَّ
املجــاالت. مبختلــف 

ــرتاتيجيَّات  ــوث واالس ــة البح ــة يف صياغ ــر منطيَّ ــة غ ــب إبداعيَّ ــي قوال تبّن
ــة. املتنّوع

ــن  ــة م ــاً متنّوع ــرتاتيجيَّات أطياف ــوث واالس ــة البح ــا يف كتاب ــم خدماتن تدع
ــة.  ــة واإلداريَّ ــرق التحريريَّ ــاليب والطُّ األس



ع والشموليَّة: التَّنوُّ

خدمــات كتابــة وتأليــف البحــوث واالســرتاتيجيَّات لدينــا ذات مجــال واســع 
ع األدوات والقوالــب. تتميَّــز بتنــوُّ

ــم  ــل: الرتاج ــة، مث ــة ذات الصل ــات الفرعيَّ ــن الخدم ــر م ــا الكث ــمُّ خدماتن تض
ـة وصياغــة االســرتاتيجيات. واإلصــدارات الدوريَـّ

ــن يف  ص ــن املُتخصِّ ــن واإلداري ــن املحرري ــر م ــا الكث ــدى فريقن ــر ل يتواف
ــرتاتيجيات. ــات واالس ــوث والدراس ــواع البح ــة أن كافَّ

ـة عــر  ـة واإلداريَـّ ـة والبحثيَـّ العلميَـّ ـة املجــاالت  بتغطيــة كافَـّ االهتــامم 
الخدمــات مــن  مجموعــة متنوعــة وشــاملة 

ــتفادة  ــى اس ــق أق ــن تحقي ــة يَْضم ــة واإلداريَّ ــوُّع يف األدوات البحثيَّ التن
ــرتاتيجيات. ــوث واالس ــدة للبح ــات العدي ــاق واإلمكانيَّ ــن اآلف ــالء م للعم





أبرز خدمات آيديز جالريي  Ideas Galleryيف 
»كتابة وتأليف البحوث واالسرتاتيجيَّات«

ــن  ــة ضم ــة ُمتنّوع ــات فرعيَّ ــىل خدم ــري Ideas Gallery ع ــز جال ــر آيدي تتواف
ــة كــرى تضمــن  خدمــة كتابــة وتأليــف البحــوث واالســراتيجيَّات، وذات فعاليَّ
ــي  ــداف الت ــع األه ــب م ــودة يتناس ــايل الج ــايّئ ع ــج نه ــر ُمْنتَ ــا توف لعمالئن
ــج  ــن املناه ــر م ــىل الكث ــا ع ــتند جميعه ــث تس ــا؛ بحي ــون يف تحقيقه يرغب
ــات  ــن البيان ــتفادة م ــى اس ــق أق ــه لتحقي ــي تُوجَّ ــة، الت ــة املتكامل العلميَّ

واملعلومــات والخطــط االســراتيجيَّة.

ــة التــي تُــدَرج ضمــن  ــطور التَّاليــة أبــرز الخدمــات الفرعيَّ ونســتعرض يف السُّ
خدمــات »كتابــة وتأليــف البحــوث واالســراتيجيَّات«، وتتَّســق مــع أهــداف 

ــات: ــذه الخدم ــمل ه ــا، وتش عمالئن





كتابة وتأليف البحوث والكتب العلميَّة 
والرتاجم: 

•  كتابــة وتأليــف البحــوث والدراســات العلميَّة كافــة؛ السياســيَّة واالقتصاديَّة 
ــة والثقافيَّة، وغرها.  واالجتامعيَّ

•  كتابة التقارير والنرشات التحليليَّة اليوميَّة.
•  تلخيص الّدراسات البحثيَّة.

ة. •  تحضر تقارير دوريَّة مفّصلة حول القضايا املعارصة واملستجدَّ
•  تأليف الكتب بأكرث من لغة.

•  ترجمة الكتب العربيَّة واألجنبيَّة.
•  توفر ترجامت مختارة يف مختلف املجاالت. 





صياغة اإلصدارات الدوريَّة:

•  املطبوعات الدوريَّة )كتب/ مجالت(.
•  التقارير الدوريَّة )يوميَّة/ شهريَّة/ سنويَّة(.





صياغة االسرتاتيجيات:

•  إعــداد االســراتيجيات التــي تســاعد عــىل تنميــة الفكــر االســراتيجي 
ـة. كافَـّ املجــاالت  يف  للعمــالء 

•  تخطيط برامج اسراتيجيَّة قصرة وبعيدة املدى يف شتَّى القطاعات.
ــرار   ــاع الق ــات لُصّن ــوث والتوصي ــر البح ــراتيجي وتوف ــم االس ــم الدع •  تقدي

ــاالت. ــف املج يف مختل
•  إعداد التقارير االسراتيجيَّة السنويَّة.





صياغة وتنظيم
فعاليات بحثيَّة:

•  مؤمترات بحثيَّة سنويَّة.
•  حلقات نقاشيَّة.

•  ندوات.
•  محارضات.

•  ورش عمل متخصصة.





مزايا خدمة »كتابة وتأليف البحوث واالسرتاتيجيَّات« 
Ideas Gallery من آيديز جالريي

الشفافية واملرونة:
ــفافية واملرونــة؛ بهــدف كســب ثقــة عمالئنــا مــن  خدماتنــا ذات درجــة عاليــة مــن الشَّ
خــالل توفــر عمــل ُمتَقــن وتحقيــق أقــى اســتفادة ممكنــة مــن البحــوث والدراســات 

االســراتيجيَّة.

خدمات متكاملة:
ــم  ــة أعامله ــا يف تنمي ــات ملســاعدة عمالئن ــة وشــاملة الخدم ــوالً متكامل م حل ــدِّ نُق
جهودهــم  وتفعيــل  االســراتيجي،  بالتخطيــط  واملعنيَّــة  ـة  واإلداريَـّ البحثيَّــة 
ــن خدماتنــا كتابــة وتأليــف البحــوث والدراســات والراجــم  ــة، وتتضمَّ ــة واإلداريَّ العلميَّ
ـة وتنظيــم الفعاليــات البحثيَّــة، وغرهــا مــن الخدمــات ذات  واملطبوعــات الدوريَـّ

ـة لعمالئنــا. الفعاليَّــة الكــرى يف تحقيــق األهــداف العلميَّــة والبحثيَّــة واإلداريَـّ



تكلفة أقل:
ــة متنوعــة  خدماتنــا تســاعد العمــالء عــىل توفــر أموالهــم؛ مــن خــالل خدمــات بحثيَّ
م  ــدِّ ــن نق ــف. فنح ــة يف التَّكالي ــم دون املبالغ ــراتيجي ُمحَك ــط اس ــزة وتخطي ومتمي
ـة العمــالء بأفضــل ســعر  ـة املُتنّوعــة لتلبيــة احتياجــات كافَـّ أفضــل الباقــات البحثيَـّ
ـة للخدمــة  فْــع مقابــل التكلفــة الحقيقيَـّ وجــودة  ممكنــة، مــا يَْضمــن لعمالئنــا الدَّ

فقــط، دون أّي أمــوال إضافيَّــة.

فريق متميز من املبدعني
واملؤلفــن  اإلداريــن  مــن  مبدعــاً  فريقــاً   Ideas Gallery جالــري  آيديــز  متتلــك 
ــابقة  ــىل س ــم ع ــر جميعه ــم، ويتواف ــول العالَ ــريب وح ــن الع ــن يف الوط والباحث
خــرة عريضــة يف املجــال اإلدارّي والبحثــّي، وِســِجّل أعــامل حافلــة مــع الكثــر مــن 
ــالء  ــزة للعم ــة متمي ــة قيم ــن إضاف ــا يضم ــة، م ــة واألجنبيَّ ــة العربيَّ ــات املرموق الجه
مــن خــالل خدمــات بحثيَّــة واســراتيجيَّة إبداعيَّــة وإدارة شــتَّى عنارصهــا بفعاليَّــة حتى 

ــا. ــوَّة منه ــداف املرج ــق األه تحقُّ



سابقة خربة عريضة
ســة إعالميَّــة عريقــة ذات خــرة طويلــة يف الكثر  آيديــز جالــري  Ideas Gallery مؤسَّ
مــن املجــاالت، ومنهــا: كتابــة وتأليف البحــوث واالســراتيجيات، وتجــارب كثــرة ُمتميِّزة 
مــع مئــات العمــالء، ويعمــل هــذا الكيــان املرمــوق مــن أجــل تطويــر الُقــُدَرات العلميَّة 
وُمواَجهــة  املتالحقــة،  ات  التَّغــرُّ ُمواكبَــة  بهــدف  لعمالئنــا،  ـة  واإلداريَـّ والبحثيَّــة 
َســة عــىل ســابقة خــرة عريضــة  تحّديــات املســتقبل. ويف ســبيل ذلــك تتوافــر املُؤسَّ
متتــّد لفــرة زمنيَّــة طويلــة تُغطّــي هــذه املجــاالت كافــًة، قــام ببنائهــا فريــق عمــل 

ُمتميّــز مــن صفــوة خــراء اإلدارة والبحــث العلمــي والتخطيــط االســراتيجي.
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