
+60 111 111 5505 



مقدمة حول
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المتكامل
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وصفهابلالمنظمات،فيالحاليةالوظائفأهممنواحدةفي

يقالتسوإدارةكتابهفيللتسويقالروحياألبكوتلرفيليب

Marketing Managementحولهاتتمحورالتيالوظيفة"بأنها

،"األخرىالمنظمةوظائفجميع

الدبلومهذايأتيالمتكاملللتسويقالماسةللحاجةونظراً 

يةالعلمواألدواتاألسرارالمشاركيديبينليضيعالتدريبي

سوقيةحصةوكسبواستهدافهااألسواقلصناعةوالعملية

غيرةالصالمشاريعتواجهالتيبالتحدياتمليءسوقفيمنافسة

.تحديداً والجديدة

Smallالصغيرةاألعمالجمعيةوبحسب Business Association

SBAسنتين،أولفيتفشلالجديدةالمشاريعمن%30فإن

الجديدةالمشاريعمن%66منوأكثرسنوات،خمسأول%50و

سنة15لتصمدتنجحمنها%25فقطأي.سنوات10أولتفشل

التحديلهذاواحدرقمالسببأنالمصدرنفسوأشار،!أكثرأو

السوقإيجادفيالجديدةالمشاريعضعفهوللصمودالهائل

.المقاييسبكلتسويقيةمشكلةوهي!المستهدف

اركالمشتزويدعلىيركزالمتكاملالتسويقدبلومفإنولذلك

:التاليةالمحاورفيالعمليةالممارساتبأهم

Market Analysisاستراتيجياتًتحليلًوتحديدًالسوقً

 Consumer Behaviorسلوكًالمستهلكً

Marketing in 21stأسسًالتسويقًالحديثً century 

03

02

01

8P’s Marketing Mix04إعدادًالمزيجًالتسويقيً

Branding Steps 05خطواتًبناءًالعالمةًالتجاريةً

Competition06نماذجًالتنافسًوتقييمًجاذبيةًالسوقً

Sales Stages08مراحلًالبيعًالثمانيةً

Customer Service09خدمةًالعمالءًفائقةًالتميزً

Mkt. Plan 10كتابةًالخطةًالتسويقيةًخطوةًبخطوة

-E( تطبيقًعملي)التسويقًااللكترونيً marketing07
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بريطانيذذذا،ً–هذذذذاًالبرنذذذامجًمطذذذورًومعتمذذذدًمذذذنًماسذذذتريًأكذذذاديميً

ويقًدبلومًالتسذ»ويحصلًكلًُمشاركًبعدًاجتيازًالدبلومًعلىًشهادةً

.بريطانيا–منًأكاديميةًماستريً«  المتكاملًالتدريبي

Comprehensive Marketing Training Diploma
CMTD Certificate

:الشهادة واالعتماد

رؤية الدبلوم

3

يذةًيهدفًدبلومًالتسويقًالمتكاملًوتصبًمجملًأهدافهًالفرعيذةًفذيًر 

تطذذويرًمعرفذذةًومهذذاراتًالحضذذورًفذذيًعلذذمًوفذذنًالتسذذويقً: واحذذدةًوهذذي

محورًالمتكامل،ًوترسيخًقناعاتًداعمةًومحفزةًتضمنًممارساتًناجحةًتت

لًمذنًخذال. حولًالعميلً،ًوتنطلقًمنذهًألفذاقًالتسذويقًالحذديثًوأسذرار 

برنذذامجًالكترونذذيًذوًجذذودةًعاليذذةًيضذذمنًالتفاعذذلًالكامذذلًبذذينًالمذذدرب

. والمشارك

(Onlineأون الين )الهدف العـام لدبلوم التسويق المتكامل

أصحابًالمشاريعًالصغيرةًوالمتوسطةً▪

روادًاالعمالًفيًمختلفًالمجاالت▪

مدراءًالتسويقًوالمبيعاتً▪

مسؤوليًالتسويقًفيًالمنظماتًالخيريةً▪

رجالًالمبيعاتً▪

أخصائيًالتسويقً▪

Target Audienceالفئة المستهدفة

معًفريقناًاتصل بًبكنرح.. اآلنًلتجريًحوارا ًتفصيلياً 

كًوسنرسذلًلذالبرنذامجًخبراءًومذدربيًألحدًوجهًسؤاالً 

يًأيًالًتتذرددًفذ.. شخصيا ًبرسذالةًصذوتيةًأوًكتابيذةًجوابهً

.فنحنًفيًخدمتك... سؤال

  4200 50058 966+السعوديةً
ماليزياً 5505 111 111 60+



: الجزء األول

أسس التسويق الحديث

مفاهيم التسويق الحديث▪

مكانة التسويق في المنظمة▪

ماذا نسوق؟▪

متى يبدأ التسويق؟▪

أهميةةة المةةدمال رالفةةجرق ال وهجيةةة  ةةي  ▪

السلع رالمدمال

أهم تحةوتل التسةويق فةي ال ةجو الوا ةد ▪

رالعشجي 

:الجزء  الثاني

تحليل سلوك المستهلك

فهم سةلو  المسةتهلم مة  السةلى  لةى ▪

(الدرافع–الجغبال –ات تياجال )العمق 

سةةةلو  المسةةةتهلم رأخةةةجع المليةةةج  لةةةى ▪

(تجكيا رماليزيا  الة  ملية)التسويق 

الملةةةةةوال العمليةةةةةة لتحليةةةةة  سةةةةةلو  ▪

المستهلم

: الجزء  الثالث

استراتيجيات تحديد السوق

 & PESTتحلي  البيئة المارجية رالداخليةة ▪

SWOT

Segmentationكيفية ت زئة السوق الكلية ▪

Targetingكيفية اتستهداف ▪

Positioningكيف ستظهج في السوق ▪

Ansoffاستجاتي ية اتستهداف رالتوسع ▪

Blue Oceanاستجاتي ية المحيط األزرق ▪

: الجزء  الرابع

قوة التنافس

وتقييم جاذبية السوق 

Competition Analysisتحلي  المنافسة ▪

ج ورتال وى التنافسية الممس لمايك  ▪

قياس رت ييم جاذ ية السوق  األرقام ▪

اختيةةةةةةار الميةةةةةةزب التنافسةةةةةةية  دقةةةةةةة  ▪

Competitive Advantage

؟كيف تكسب السوق  لى المدى البعيد▪

:الجزء  الخامس

 8P’sإعداد المزيج التسويقي المتكامل

Marketing Mixمفهوم المزيج التسوي ي ▪

 P's 8العناصج الجئيسية لنموذج التسويق ▪

Productالمنتج 1.

Place & Distributionالمكاو رالتوزيع 2.

Priceالسعج 3.

 Promotionالتجريج 4.

 Processالعمليال   5.

 Physical Evidenceالبيئة المادي6.

Peopleالناس 7.

Quality & Productivityاتنتاجية رال ودب 8.

أهةةةم األسةةةجار العمليةةةة لن ةةةا  أر فشةةة  ▪

التسويق في مج لة التلبيق

: الجزء  السادس

خطوات بناء العالمة التجارية 

Brandingمفهوم  ناء العالمة الت ارية ▪

مجا    ناء العالمة الت ارية ▪

مكونال العالمة الت ارية ▪

ية ناء اترتباطال الماصة  العالمة الت ار▪
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(أجزاء الدبلوم)المحتويات التدريبية 

متكامذذلًبمناسذذبةًالنجذذاكًالكبيذذرًلذذدبلومًالتسذذويقًال

..  نمنحًعمالئناًخصوماتًمتميزةً

.م2018يناير30ًقبلًالتسجيلًالمبكرًخصمً% 15

(.مشاركينًفأكثر5)المجموعاتًخصمً% 15

ماليزياً
500584200 966+السعوديةً
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:الجزء  السابع

(تطبيق عملي)التسويق اإللكتروني 

ما هو التسويق اتلكتجرني؟▪

أرقام را صائيال ردراسةال فةي التسةويق▪

اتلكتجرني

 ناء خلة تسوي ية الكتجرنية▪

صنا ة المحتوى التسوي ي ▪

SEOما هو  لم ال ▪

Google Adwardsكيف تسوق  بج ال ▪

الفيسبو كيف تسوق  بج ▪

كيف تسوق  بج تويتج ▪

: الجزء  الثامن

خدمة العمالء فائقة التميز 

مفهةةوم خدمةةة العمةةالء ردررهةةا فةةي أي ▪

منظمة

ى كيف تتحول خدمة العمالء م  تكلفةة  لة▪

استثمار؟

األركةةاو السةةتة لبنةةاء نظةةام خدمةةة  مةةالء ▪

متكام 

لت يةةةيم جةةةودب خدمةةةة 120المعةةةاييج الةةةة▪

!العمالء  األرقام

: الجزء  التاسع

مراحل البيع الثمانية

كيةةف يكةةوو التسةةويق غيةةج م ةةدي  ةةدرو ▪

نظام مبيعال فعال؟

ماهي أركاو النظام البيعي؟▪

مةةاهي المجا ةة  الثمانيةةة لتح يةةق مبيعةةال▪

 مالقة؟

مةة  هةةو رجةة  المبيعةةال الةة ي ي ةةب أو ▪

تفصله فورًا؟

مةة  هةةو رجةة  المبيعةةال الةة ي ي ةةب أو ▪

تحتفظ  ه؟

: الجزء  العاشر

كتابة الخطة التسويقية خطوة بخطوة

كيف ت مع ك  ما سبق في خلة را دب؟•

لة؟متى تكتب الملة التسوي ية المتكام•

 ناصج الملة التسوي ية الجئيسية؟•

طجي ةةة جمةةع المعلومةةال لكتا ةةة الملةةة •

التسوي ية؟

ذج النمةو)خلوال كتا ة الملة التسةوي ية •

( التلبي ي
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(أجزاء الدبلوم)المحتويات التدريبية 
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الوسائل و األساليب التدريبية



شهادة

CMTD
TM

:الستكمالًمتطلباتًالحصولًعلىًشهادةًدبلومًالتسويقًالمتكاملًيجب

(.مجملًساعاتًالدبلوم)ساعة30ًساعةًتدريبيةًمنًأصل27ًحضورًماالًيقلًعنً. 1

.التفاعلًفيًاألنشطةًوالتمارينًالعمليةًداخلًالقاعةًااللكترونية. 2

.يومًمنًتاريخًانتهاءًالبرنامج60تقديمًمشروعًالتخرجًفيًموعدًالًيتجاوزً. 3

،ًحيذثًيقذومًيركزًمشروعًالتخرجًعلىًالتطبيقاتًالعمليةًلمحتوياتًالذدبلومًالتذدريبي: نبذ ًعنًمشروعًالتخرج

جًالتطبيقذيًالمشاركًبكتابةًالخطةًالتسذويقيةًبشذكلًمختصذرًوفقذا ًللنمذاذجًالتذيًتعلمهذاًوباسذتخدامًالنمذوذ

.الجاهزًمسبقاً 
لُمشذاركًيتمًتدريبًالُمشاركًعلىًجميعًالمهاراتًالالزمةًلمشروعًالتخرجًوفقًنماذجًوأدواتًجاهزةًبحيثًينصبًتركيذزًا: مالحظة

.علىًالتطبيقاتًالعمليةًمنًواقعًعملهًالحالي

CMTDشروط االجتياز للحصول على شهادة دبلوم التسويق المتكامل 

مشروع التخرج

هذذذذذاًالبرنذذذذامجًمطذذذذورًومعتمذذذذدًمذذذذنً

لًبريطانيذا،ًويحصذ–ماستريًأكاديميً

كذذلًُمشذذاركًبعذذدًاجتيذذازًالذذدبلومًعلذذىً

دبلذذذومًالتسذذذويقًالمتكامذذذلً»شذذذهادةً

CMTD  »ًمذذذذنًأكاديميذذذذةًماسذذذذتري–

وهذذيًشذذهادةًمهنيذذةًتشذذهدً. بريطانيذذا

لحاملهذذاًأنذذهًاجتذذازًمتطلبذذاتًومعذذاييرً

بيًالحصولًعلىًشهادةًالذدبلومًالتذدري

.فيًمجالًالتسويقًبنجاك
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.أمريكا NEW MANمعتمدًمنًجامعةً  Certified Professional Trainerمدربًمحترف▪

. بريطانيا INTRACمنًاألكاديميةًالدوليةًللتدريبً Certified Trainerمدربًمعتمد▪

.بريطانيا Mastery Academyفيًمهاراتًالتسويقًوالمبيعاتًوخدمةًالعمالءًمن Certified Trainerمدربًمعتمد▪

.أمريكا International Society for Train the Trainer (ISTT)مدربًمعتمدًمنًالجمعيةًالدوليةًلتدريبًالمدربين▪

.Business EdgeفيًبرامجIFCًمشاركًفيًبرامجًتأهيلًالمدربينًالمعتمدينًمنًمؤسسةًالتمويلًالدوليةً▪

.األردن-مدربًمعتمدًمنًصندوقًالملكًعبداهللًالثانيًللتنميةًوالتدريب▪

.مدربًمعتمدًمنًجمعيةًالمدربينًاألردنيين،ًوعضوًفيًالهيئةًالتنفيذيةًالتحادًالمدربينًالعرب▪

.المانيا HBDI Certified Trainerمدربًمعتمدًفيًمقياسًهيرمانًللتفكيرً▪

.NLP AT WORKوتطبيقاتهاًفيًالعملً NLPمدربًمتخصصًفيًالبرمجةًاللغويةًالعصبية▪

منًأكبذرًوأشذهرًالجمعيذاتNLPًفيًالبرمجةًاللغويةًالعصبية Master Practitioner Certifiedممارسًمتقدمًمعتمد▪

(. (NLP University American Board, INLPTA, CTC: والجهاتًالعالمية

. ABHفيًالتنويمًاإليحائيًمنًالبوردًاألمريكي Master Practitioner Certifiedممارسًمتقدمًمعتمدً▪

.معتمد ًمنًإدوارًديبونو CORTفيًمهاراتًالتفكيرًاإلبداعي Certified Assistant Trainerمساعدًمدربًمعتمد▪

.برنامجًتدريبيًفيًاإلدارةًوالتسويقًوتطويرًالقدرات60مجازًفيًأكثرًمنً▪

 www.tt-academy.comم2010ًمؤسسًورئيسًأكاديميةًإعدادًالمدربينً▪

.م2014مديرًعامًوإدارةًحتى150ًوالذيًقدمًألكثرًمنً« ماستري_ دبلومًالقيادةًاإلداريةًالتدريبيً»قائدًبرنامجً▪

.م2008مشاركًفيًأبرزًحدثًتدريبيًقياديًعلىًمستوىًالعالمًالعربيًكمدربًفيًأكاديميةًإعدادًًالقادةً▪

كمدربًمحترفًمنًالدكتورًطارقًالسويدانً▪ .م،ًوقدًوصفةًبأنهًمدربًمحترفًبالخبرةًوالفطرة2008مجازًخطياً 

.األردن–يةًحاصلًعلىًالبكالوريوسًفيًإدارةًاألعمالًوالماجستيرًفيًالتسويقًمنًاالكاديميةًالعربيةًللعلومًالمال▪

.يقدمًالعديدًمنًاالستشاراتًفيًمجاليًالقيادةًاإلداريةًوالتسويقًالحديث▪

ويرًالقذدراتًظهرًفيًالعديدًمنًاللقاءاتًالصحفيةًوالبرامجًالتلفزيونيةًواإلذاعيةًحولًمواضذيعًالتنميذةًاإلداريذةًوتطذ▪

.الخ...تلفزيونًُعمان،ًاإلذاعةًاألردنية،ًإذاعةًروتانا،ًإذاعةًجدة, مثلًقناةًالرسالة،ًالتلفزيونًاألردني،ًقناةًالرافدين

www.thabethejazi.comمنًالمعلوماتًحولًالمدربًيمكنكًزيارةًموقعهًااللكترونيًللمزيد
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ديث،ًَعملًثابتًحجازيًكُمدربًمستقلًفيًمجالًالقيادةًاإلداريةًوالتسويقًالح

ةًبتفذر ًألكثرًمنًعشرًسنواتًَمضت،ًقَدمًخاللهاًخدماِتهًالَتدريبيةًواالستشاري

منظمذذةًحكوميذذةًوخاصذذةًفذذيًمختلذذفًالذذدولًالعربيذذةًمنهذذا100ًألكثذذرًمذذنً

،ًليتجذاوزًالسعودية،ًقطر،ًالبحرين،ًُعمان،ًاليمن،ًالسودان،ًاألردن،ًلبنان،ًوليبيذا

.َشخصًفيًمختلفًهذ ًالدولًوالقطاعات10000بذلكًَتدريبهًألكثرًمنً

مذديرًإدارة150ًوَقادًعذددًمذنًالمشذاريعًالتدريبيذةًالهامذةًمثذلًمشذروعًتذدريبً

وعًوعمومًفذيًشذركاتًالكهربذاءًالسذودانيةًفذيًدبلذومًالقيذادةًاإلداريذة،ًومشذر

اركًتدريبًموظفيًخدمةًالعمالءًفيًالقطاعًالحكوميًبذالبحرين،ًكمذاًأدارًوشذ

جتمذعًفيًتنفيذًمشروعًتطويرًكفاءةًمدراءًالتسويقًفيًعددًمذنًمنظمذاتًالم

مديرًتسويقًمنًمختلذفًأنحذاءًالعذالم،ًوهيرهذاًمذن100ًالمدنيًوالذيًتضمنً

مشذذذاريعًالتعلذذذيمًوالتذذذدريبًالنوعيذذذةًحيذذذثًأسذذذسًمشذذذروعًأكاديميذذذةًإعذذذدادً

جددًالذيًيسهمًبشكلًمتخصصًفيًتطويرًمهاراتًالمدربينًال TTAالمدربين

.ويؤهلهمًلدخولًصناعةًالتدريبًبحرفيةًومهارةًعالية

بريطانيذا،ً–َيعملًحاليا ًكرئيسًتنفيذيًألكاديميذةًماسذتريًللتذدريبًوالتطذويرً

تعلذمً"ةًوينتظرًبشغفًاللقاءاتًالتدريبيةًالهامذةًحيذثًيذؤديًرسذالتهًفذيًالحيذا

يًوتعلذذيمًالفكذذرًاإلداريًوالتسذذويقيًلنفسذذيًواآلخذذرينًمذذنًأجذذلًالمسذذاهمةًفذذ

".تكاملًنهضتناًفيًالعالمًالعربيًواإلسالمي

المدرب الرئيسي 

خبير التسويق الحديث 

ثابت حجازي . أ



األردو– ماو (  2007)دكتوراع فلسفة في التسويق جامعة  ماو العج ية ▪

األردو - ماو( 2003)ماجستيج  دارب األ مال ال امعة األردنية ▪

األردو– ماو ( 1990) كالوريوس هندسة اتصاتل ال امعة األردنية ▪

2007أستاذ التسويق  دءا م  : جامعة  ماو العج ية للدراسال العليا▪

-ئ  مديج د م كبار الز ا–م مو ة اتتصاتل األردنية مديج المشاريع للشجكال ▪

رئيس قسم أ مال الشبكال المارجية

C.J.Cأساسيال التسويق، شجكة األلبسة اتردنية  ▪

.ت ييم جودب المدمال الم دمة،  نم أم درماو الوطني، المجطوم▪

تحسي  جودب خدمة الز ائ  ر دارب الشكاري، تنمية، د ي، اإلمارال العج ية ▪

.المتحدب

استجاتي يال اإل الل ر  داد قيادال الصف الثاني، البنم المجكزي، السوداو▪

ة،  ماواستجاتي يال اإل الل ر  داد قيادال الصف الثاني، الل نة األرلمبية األردني▪

(  ال دارال)استشارب في تلبيق منه ية ادارب الموارد البشجية  الكفايال قدم ▪

رتصميم  لاقال لوصف الوظيفي، ( ال دارال)را داد قاموس الكفايال 

لكفايال راتست لاب رالتوظيف رالتدريب رالت ييم الوظيفي  استمدام منه ية ا

.لم مو ة جياد في السوداو

في ACESاستشارب في تلبيق منه ية ادارب الموارد البشجية  الكفايال لشجكة ▪

.المليج العج ي رشجكة سودا سيجفس في السوداو

مدرب مشارك

خبير بناء العالمة التجارية
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كخبيذرًومستشذارًفذيًالتسذويقًوفذي20ًيمتلكًخبرةًأكثرًمذنً عامذاً 

بحثذاً 15المواردًالبشريةًفيًالشركاتًوالمنظماتًهيرًالربحيةًولديذهً

قذذدمًالعديذذدًمذذنًالذذدوراتً. منشذذوراًفذذيًالمجذذالتًالعربيذذةًوالدوليذذة

المتخصصذذةًفذذذيًمجذذذالًالتسذذذويقًوادارةًالمذذذواردًالبشذذذريةًوإعذذذدادً

الخطذذذطًالتسذذذويقيةًوإدارةًالعالمذذذاتًالتجاريذذذةًللشذذذركاتًالخاصذذذة

فًوالقطاعًالعذامًوللمنظمذاتًهيذرًالربحيذة،ًوتصذميمًبطاقذاتًالوصذ

فيًالذذذوظيفي،ًواالسذذذتقطابًوالتوظيذذذفًوالتذذذدريبًوالتقيذذذيمًالذذذوظي

لًباسذذتخدامًمنهجيذذةًالكفايذذاتًلمجموعذذةًمذذنًالشذذركاتًالكبذذرىًمثذذ

فذذيًالخلذذيجًالعربذذيً  ACESمجموعذذةًجيذذادًفذذيًالسذذودان،ًوشذذركةً

.وشركةًسوداًسيرفسًفيًالسودان

عماد مسعود . د



.يزيايحضج  دكتوراب في جامعة  وتجا الماليزية  في م ال التسويق اتلكتجرني  مال▪

. اص   لى ماجستيج في  دارب األ مال م  ال امعة اإلسالمية العالمية  ماليزيا▪

.ماليزيا اص   لى  كالوريوس في اللغة اتن ليزية م  ال امعة اتسالمية العالمية  ▪

.مدرب معتمد م  المؤسسة العامة للتعليم الفني رالتدريب المهني▪

.العالمية GTCمدرب معتمد م  منظمة ▪

.(ABNLP)مدرب معتمد م  البورد األمجيكي للبجم ة اللغوية العصبية ▪

 International Accreditation“مةدرب معتمةد مة  منظمةة ات تمةاد الةدرلي للتةدريب ▪

Organization”

.م  ماستجي أكاديمي البجيلانية Certified  Trainerمدرب معتمد▪

م از في  ديةد مة  البةجامج التدريبيةة فةي اتتصةال البشةجي، الةتعلم المةارق، خدمةة▪

.العمالء، رالبيع    طجيق الهاتف

ريحصة  كة   .جميع  جامج المدرب معتمدب م  أكاديمية ماستجي أكةاديمي  جيلانيةا▪

 عةةةةد اجتيةةةةاز البجنةةةةامج  لةةةةى شةةةةهادب معتمةةةةدب مةةةة   جيلانيةةةةا  –متةةةةدرب 

www.bmasteryacademy.co.uk

.،اللغة العج ية راإلن ليزيةيدرب  لالقة  كال اللغتي ▪

 ضج العديةد مة  الةدررال التدريبيةة  لةى يةد كبةار المةدر ي  فةي اتدارب رالتسةويق▪

.رالمبيعال رتلويج ال ال

قاد فجيق  م  جوجة  الة ي كةاو مهمتةه تحةديث رتلةويج المعلومةال  لةى خةجائط ▪

جوج  في المدينة المنورب 
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يعذذدًالمذذدربًسذذهلًمهذذديًمذذنًأحذذدًالمذذدربينًالمتخصصذذينًفذذيً

يذديا،ًفقذدًمالسوشالالتسويقًاإللكترونيًوبناءًالعالمةًالتجاريةًعبرً

يرةًساهمًفيًتطويرًالخطذطًًالتسذويقيةًلعذددًمذنًالشذركاتًالصذغ

حملذةًتسذويقيةًعبذر50ًًًوالمتوسطةًالحجمًوأشرفًعلىًالًيقلًعنً

يذعًعذنًكماًأنهًيتميزًبخبرتهًالواسذعةًفذيًمجذالًالب, ميدياالسوشال

بذيًطريقًالهاتفًويعتبرًواحداًمذنًقالئذلًالمذدربينًفذيًالذوطنًالعر

.Telesalesالذينًيدربونًفيًمجالًالبيعًعنًطريقًالهاتفً

وقذذدًدربًفذذيًعذذددًمذذنًالذذدولًالعربيذذةًواالجنبيذذةًمثذذلًالسذذعودية،ً

هنيذةًتركياًوماليزيا،ًكمذاًيتمتذعًالمذدربًسذهلًمهذديًبخبذرةًم, اليمن

يًطويلةًفيًكالًمنًالقطاعًالحكوميًوالقطاعًالخاصًفقدًعمذلًفذ

مثذلً call centerأكبرًالشركاتًفيًالعالمًفذيًمجذالًخدمذةًالعمذالء

. Singtelوشركةًاالتصاالتًالسنغافورية Nokiaشركةًنوكيا

مدرب مشارك 

ي خبير التسويق االلكترون

أ سهل مهدي
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