
https://wa.me/966500584200?text=Diploma

COMPREHENSIVE
MARKETING
TRINING DIPLOMA

أ.سهل مهدي
خبير التسويق االلكتروني

أ. ثابت حجازي
مدرب معتمد في القيادة اإلدارية

والتسويق الحديث

دبلوم

أ.سهل مهدي
خبير التسويق اإللكتروني

أ. ثابت حجازي
خبير التسويق وتنمية المبيعات
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شهادة دبلوم التسويق
المتكامل من أكاديمية

ماستري - بريطانيا

+966 50 058 4200
+60 11 6381 6198

السعودية
من أنحاء العالم

للتسجيل واالستفسار
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الموقع
أون الين من بيتك

أو مكتبك / بث مباشر

تاريخ البدء
30/ 03/ 2020م الموافق

في 6 / 8 / 1441 هـ

طريقة الحضور
من الجوال أو من

الكمبيوتر أو التابليت

عدد اللقاءات
14 لقاء خالل شهر واحد

نماذج
التسويق 
المتكامل

تحديد السوق
والميزة التنافسية المستهدف

خطوات
وطرق التسعير

الثمانية

االحترافي للحمالتالتصميم
التسويقية

خطوات بناء
العالمة التجارية

نماذج التنافس
وتقييم جاذبية

السوق

التسويق
االلكتروني
للمحترفين

صناعة
المحتوى

التسويقي

إطالق
الحمالت

التسويقية

إطالق
التسويقية 2الحمالت

خطوات فتح
متجر إلكتروني

ومراحل المبيعات إدارة نظام

خدمة العمالء
فائقة التميز

كتابة الخطة
التسويقية

خطوة بخطوة
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14 لقاء تدريبي 
8 – 10:30 مساءًا 

بتوقيت مكة المكرمة

Live Stream جميع اللقاءات بث مباشر
ومسجلة لمن ال يتمكن من حضور بعض الجلسات

تبقى التسجيالت في حسابك لمدة 12 شهر

اللقاء األول
إطار معرفي30 مارس 2020 نماذج التسويق المتكامل

Marketing in 21st century

اللقاء الثاني
نماذج وقرارات31 مارس 2020 تحديد السوق المستهدف والميزة التنافسية 

 Market Analysis, Targeting and Competitive Advantage

اللقاء الثالث
دراسة حالة1 ابريل 2020 خطوات وطرق التسعير الثمانية

Pricing Steps and Strategies

اللقاء الرابع
تدريبات متنوعة2 ابريل 2020 التصميم االحترافي للحمالت التسويقية

Professional Design of Marketing Campaign

اللقاء الخامس
لعبة قرارات6 ابريل 2020 خطوات بناء العالمة التجارية

  Branding Steps

اللقاء السادس
قياس باألرقام7 ابريل 2020 نماذج التنافس وتقييم جاذبية السوق

Competition Models and Measurement

اللقاء السابع
تطبيق عملي8 ابريل 2020 التسويق االلكتروني للمحترفين

Digital Marketing for Professionals 

اللقاء الثامن
أسرار ونماذج9 أكتوبر 2019 صناعة المحتوى التسويقي

Content Marketing Creation

اللقاء التاسع 
تطبيق عملي13 ابريل 2020 إطالق الحمالت التسويقية عبر 

Google Ads, Facebook and Instagram

اللقاء العاشر
تطبيق عملي14 ابريل 2020 إطالق الحمالت التسويقية

Twitter and Snapchat

اللقاء الحادي عشر
تطبيق عملي15 ابريل 2020 خطوات فتح متجر إلكتروني

Create your Own Store

اللقاء الثاني عشر
تدريبات متنوعة20 ابريل 2020 إدارة نظام ومراحل المبيعات 

Sales Stages Management 

اللقاء الثالث عشر
قياس باألرقام21 ابريل 2020 خدمة العمالء فائقة التميز

Excellent Customer Service

اللقاء الرابع عشر
تطبيق عملي22 أكتوبر 2019  كتابة الخطة التسويقية خطوة بخطوة

Marketing Planning Step by Step
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ل 
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الشهادة
واالعتماد

هـــذا البرنامـــج مطور ومعتمـــد من ماســـتري أكاديمي – بريطانيـــا، ويحصل كل 
ُمشـــارك بعد اجتياز الدبلوم على شـــهادة «دبلوم التســـويق المتكامل التدريبي»  

من أكاديمية ماستري – بريطانيا.
Comprehensive Marketing Training Diploma

CMTD Certificate
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في واحدة من أهم الوظائـــف الحالية في المنظمات، بل 
وصفهـــا فيليب كوتلـــر األب الروحي للتســـويق في كتابه 
بأنهـــا   Marketing Management التســـويق  إدارة 
"الوظيفـــة التي تتمحـــور حولها جميع وظائـــف المنظمة 

األخرى"، 
ونظـــرًا للحاجـــة الماســـة للتســـويق المتكامـــل يأتـــي هذا 
الدبلـــوم التدريبـــي ليضيـــع بين يدي المشـــارك األســـرار 
األســـواق  لصناعـــة  والعمليـــة  العلميـــة  واألدوات 
واســـتهدافها وكســـب حصة سوقية منافســـة في سوق 
مليء بالتحديات التي تواجه المشـــاريع الصغيرة والجديدة 

تحديدًا. 
 Small Business وبحســـب جمعية األعمـــال الصغيـــرة
Association SBA فـــإن %30 من المشـــاريع الجديدة 
تفشل في أول سنتين، و%50 أول خمس سنوات، وأكثر 
من %66 من المشـــاريع الجديدة تفشل أول 10 سنوات. 
أي فقط %25 منها تنجح لتصمد 15 سنة أو أكثر!، وأشار 
نفس المصدر أن الســـبب رقم واحد لهـــذا التحدي الهائل 
للصمود هو ضعف المشـــاريع الجديدة في إيجاد السوق 

المستهدف! وهي مشكلة تسويقية بكل المقاييس.
ولذلـــك فـــإن دبلوم التســـويق المتكامل يركـــز على تزويد 

المشارك بأهم الممارسات العملية في المحاور التالية:
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رؤية الدبلوم
الهدف العـام لدبلوم التسويق
(Online أون الين) المتكامل

يهدف دبلوم التســـويق المتكامـــل وتصب مجمل أهدافه 
الفرعيـــة فـــي رؤية واحدة وهـــي: تطوير معرفـــة ومهارات 
الحضـــور في علـــم وفـــن التســـويق المتكامل، وترســـيخ 
قناعـــات داعمة ومحفزة تضمن ممارســـات ناجحة تتمحور 
حـــول العميـــل ، وتنطلـــق منه ألفـــاق التســـويق الحديث 
وأسراره. من خالل برنامج الكتروني ذو جودة عالية يضمن 

التفاعل الكامل بين المدرب والمشارك. 
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أصحاب المشاريع 
الصغيرة والمتوسطة 

رواد االعمال في 
مختلف المجاالت

أخصائي التسويق  مدراء التسويق والمبيعات 

مسؤولي التسويق في 
المنظمات الخيرية 

رجال المبيعات  الفئة المستهدفة
             Target Audience
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الجزء األول:  
نماذج التسويق الحديث

مفاهيم التسويق الحديث
نموذج التسويق المتكامل 

نموذج المزيج التسويقي المتكامل 
نماذج تسويق الخدمات

قوانين التسويق التي ال تقبل الجدل

الجزء الثاني:
 تحديد السوق والميزة التنافسية

PEST & SWOT تحليل البيئة الخارجية والداخلية
Segmentation كيفية تجزئة السوق الكلية

 Targeting كيفية االستهداف
Positioning كيف ستظهر في السوق

Competitive Advantage  اختيار الميزة التنافسية بدقة
كيف تكسب السوق على المدى البعيد؟

الجزء الثالث:
خطوات وإستراتيجيات التسعير 

نموذج التسعير العام 
حساب تكاليف المنتجات والخدمات

خطوات التسعير السبعة 
استراتيجيات التسعير الثمانية 

الجزء الرابع:
تصميم الحمالت التسويقية

أهداف و أنواع الحمالت التسويقية 
مكونات المزيج الترويجي للحملة 
تصميم المحتوى ورسالة الحملة

ربط المحتوى اإلعالني باالحتياجات
8M’s مراحل إدارة الحملة التسويقية

تقييم العائد على الحمالت التسويقية
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الجزء الخامس: 
خطوات بناء العالمة التجارية 

Branding   مفهوم بناء العالمة التجارية
مراحل بناء العالمة التجارية 

مكونات العالمة التجارية 
بناء االرتباطات الخاصة بالعالمة التجارية

الجزء السادس: 
لعبة المنافسة وتقييم جاذبية السوق

Competition Analysis تحليل المنافسة
القوى التنافسية الخمس لمايكل بورتر
قياس وتقييم جاذبية السوق باألرقام 

Ansoff استراتيجية االستهداف والتوسع
Blue Ocean استراتيجية المحيط األزرق

الجزء السابع:
أساسيات  التسويق اإللكتروني

ما هو التسويق االلكتروني؟
أرقام واحصائيات ودراسات في التسويق االلكتروني

بناء خطة تسويقية الكترونية
أدوات إدارة وسائل التواصل االجتماعي 

أدوات التسويق عبر اإليميل 

الجزء الثامن:
صناعة المحتوى التسويقي

مفهوم المحتوى التسويقي 
أنواع المحتوى التسويقي 

أدوات رئيسية لصناعة المحتوى 
سيكولوجية العميل على وسائل التواصل االجتماعي

نموذج اتخاذ القرار الشرائي للعميل (اونالين) 

الجزء التاسع:
إطالق الحمالت الترويجية

عبر جوجل أدوردز – فيسبوك - انستجرام
كيفية انشاء حساب إعالني 

فن تحديد الجمهور وطرق االستهداف
خطوات إطالق الحملة الترويجية المدفوعة

قراءة اإلحصائيات وحجم الرؤية بشكل صحيح 
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الجزء العاشر:  
إطالق الحمالت الترويجية عبر تويتر – سناب شات

كيفية انشاء حساب إعالني 
فن تحديد الجمهور وطرق االستهداف

خطوات إطالق الحملة الترويجية المدفوعة
قراءة اإلحصائيات وحجم الرؤية بشكل صحيح 

الجزء الحادي عشر:
 خطوات فتح متجر الكتروني

أساسيات التجارة االلكترونية 
أهمية فتح متجر الكتروني 

مراحل التحضير للتجارة االلكترونية 
اإلعداد وتصوير المنتجات 

خطوات فتح المتجر االلكتروني من األلف إلى الياء
العمليات اللوجستية للمتجر االلكتروني

الجزء الثاني عشر:
خدمة العمالء فائقة التميز 

مفهوم خدمة العمالء ودورها في أي منظمة
كيف تتحول خدمة العمالء من تكلفة إلى استثمار؟

األركان الستة لبناء نظام خدمة عمالء متكامل
المعايير الـ120 لتقييم جودة خدمة العمالء باألرقام!

الجزء الثالث عشر:
مراحل البيع الثمانية

كيف يكون التسويق غير مجدي بدون نظام مبيعات فعال؟
ماهي أركان النظام البيعي؟

ماهي المراحل الثمانية لتحقيق مبيعات عمالقة؟
من هو رجل المبيعات الذي يجب أن تفصله فورًا؟

من هو رجل المبيعات الذي يجب أن تحتفظ به؟

الجزء الرابع عشر:
كتابة الخطة التسويقية خطوة بخطوة

كيف تجمع كل ما سبق في خطة واحدة؟
متى تكتب الخطة التسويقية المتكاملة؟

عناصر الخطة التسويقية الرئيسية؟
طريقة جمع المعلومات لكتابة الخطة التسويقية؟

 (خطوات كتابة الخطة التسويقية (النموذج التطبيقي
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خبير التسويق وتنمية المبيعات

أ. ثابت حجازي
مدرب معتمد في القيادة اإلدارية

والتسويق الحديث
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تفاعل معنا
بجميع الوسائط

جميع الجلسات التدريبية
يتم تسجيلها وتبقى متاحه في حسابك
في األكاديمية لمدة 12 شهر
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خبير التسويق وتنمية المبيعاتأ.سهل مهدي

والتسويق الحديثمدرب معتمد في القيادة اإلداريةأ. ثابت حجازي
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استمع وراجع
 المعلومات

جميع الجلسات التدريبيةبكل مكان
يتم تسجيلها وتبقى متاحه في حسابك

في األكاديمية لمدة 12 شهر
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شاهد ماذا قالو ..

حضـــرت الدبلوم بعـــد أن رغبت بالتعمق في علم التســـويق والمبيعـــات، ولتحريك 
الميـــاة الراكـــدة في منظمتـــي، ولألمانة بعـــد اجتيازه اســـتطيع أن اراهـــن على انه 
األفضل واألعمق واألكمل بين كل الدبلومات التي حضرتها سواء من ناحية تغطية 
جميع المحاور وكفاءة المدربين وتنوع خبرات ومجاالت المشاركين التي كان لها اكبر 

االثر نجاح اعمالنا. من االعماق شكرًا لفريق أكاديمية ماستري.
اختكم / أماني عبدالرزاق عطية
المدير العام لمكتب دعم األداء لخدمات التدريب واالستشارات اإلدارية

عزيزي سهل ..
احـــب أن ابدي امتناني وتســـجيل اعجابي واالشـــارة الـــى العائد النفعـــي الكبير من 
االشـــتراك معكـــم في دبلوم التســـويق المتكامل .. له والله اكبـــر األثر في اعمالي 
القائمة .. اوصي به وبقوة لجميع المهتمين في التســـويق او تولى ادارة مهام في 

عمل خاص .. سيجد اكبر النفع ولن يندم
معاذ المذن 
مؤسس تطبيق سناب باي

احب ان  الخص تجربتي عن ماستري اكاديمي في بعض النقاط البسيطة 
بداية إن ماســـتري أكاديمي جدًا راقية ومناســـبة للتعلم من حيـــث اعداد الدورة الى 
الدعـــم الفنـــي المتواصل وســـهولة طريقـــة الدفع واســـاليب التدريـــس، المدربين 
محترفين جدا جدا وعلى رأســـهم االســـتاذ ثابت حجازي شـــخص متمكن ربي يوفقه 
حيث أنهم محترفين إلى أبعد الحدود في المادة العلمية بشكل علمي وعملي ورقي 

في التعامل وتداول المعلومات. 
وانا عن نفسي دخلت 4 دورات تدريبية بعد دبلوم التسويق المتكامل حيث انها من 
أفضـــل الدورات التي دخلتها وتم تطويري بشـــكل افضـــل وفتحت لي افاق جديدة، 
وانا عن نفســـي انصح كل الذي لديه اهتمام فـــي الدورات التدريبية وحاب ان يطور 
من مكان عمله أنصحه في ماستري اكاديمي وباألخص دبلوم التسويق المتكامل. 
المهندس ياسر حسين 
مدير مبيعات - مجموعة شركات فستقة فرع بغداد

أتقـــدم بالشـــكر والتقدير رفيع المســـتوى ل MASTERY ACADEMY وخصوصًا 
ســـعادة األســـتاذ ثابت حجازي وذلك لبرنامج دبلوم التسويق المتكامل لمان كان له 

االثر والفائدة االيجابية على شخصيًا وعلى شركتنا االثر األكبر.
انعكس هذا الدبلوم بشـــكل تطبيقي واقعي عملـــي ال يحتوي على أي نظريات غير 
قابلة للتطبيق وغير واقعية، تمثلت الفائدة في قوة وتركيز محتوي دبلوم التسويق 

المتكامل على اجزاء وعناصر يسهل تطبيقها عمليًا.
تعرفنا في دبلوم التســـويق المتكامل على اســـتراتيجيات تحديد واستهداف السوق 
وتحليلـــه، وتعلمنـــا المزيـــج التســـويقي ومفاهيمه، تعلمنـــا بناء العالمـــة التجارية 
وتفاجئنا بمعلومات قد توثر على البزنس ســـلبًا وايجابًا، تعلمنا نماذج المنافســـين 
ونقـــاط القـــوة والضعـــف وعدم الغـــرور بتاريخنـــا ورأس مالنا وذلك لوجـــود تكتيك 
تســـويقي يجهله كثير من الشـــركات في الســـوق، الكنز األعظم فـــي الدبلوم فقرة 
التســـويق اإللكتروني التي من بعدها تم تدشين متجرين إلكترونيين لشركتنا وذلك 
الفضل لله وثم ألستاذنا ثابت حجازي وبقية المدربين الذين ابدعوا في هذا الدبلوم 

لما كان له األثر البالغ على شركتنا وعلى فريق عملنا شخصيًا.
كل الشكر والتقدير واجمل عبارات الثناء لماستري أكاديمي واألستاذ الفاضل ثابت 

حجازي وبقية المدربين لدبلوم التسويق المتكامل.
سالم محمد 
مدير تنفيذي لشركة اتواج للتطوير واالستثمار التجاري 
العماري لألقمشة ومجموعة اميرال
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هذا البرنامج مطور ومعتمد من ماســـتري أكاديمي 
– بريطانيا، ويحصل كل ُمشـــارك بعد اجتياز الدبلوم 
  «CMTD على شهادة «دبلوم التســـويق المتكامل
مـــن أكاديميـــة ماســـتري – بريطانيا. وهي شـــهادة 
مهنية تشـــهد لحاملها أنه اجتـــاز متطلبات ومعايير 
الحصول على شـــهادة الدبلـــوم التدريبي في مجال 

التسويق بنجاح.

الستكمال متطلبات الحصول على شهادة دبلوم التسويق المتكامل يجب:
1 . حضور ماال يقل عن 30 ساعة تدريبية من أصل 35 ساعة (مجمل ساعات الدبلوم).

2. تقديم مشروع التخرج في موعد ال يتجاوز 60 يوم من تاريخ انتهاء البرنامج.

نبـــذه عن مشـــروع التخرج: يركز مشـــروع التخرج علـــى التطبيقات العمليـــة لمحتويات الدبلوم التدريبي، يشـــرح لك 
المدربون التطبيقات بوضوح أثناء الدبلوم ويزودوك بالنماذج الالزمة للتطبيق. 

مالحظـــة: يتـــم تدريب الُمشـــارك على جميع المهارات الالزمة لمشـــروع التخرج وفق نمـــاذج وأدوات جاهزة بحيث 
ينصب تركيز الُمشارك على التطبيقات العملية من واقع عمله الحالي.

شروط االجتياز للحصول على
 CMTD شهادة دبلوم التسويق المتكامل
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المدرب الرئيسي 
خبير التسويق الحديث 

ثابت والتدريب 
َعمل ثابت حجازي كمدرب محترف في التسويق وتنمية المبيعات ألكثر من 15 
ســـنة َمضت، قَدم خاللها خدماته الَتدريبية واالستشـــارية بتفرغ ألكثر من 100 
منظمة حكومية وخاصة وغير ربحيه في مختلف الدول العربية منها السعودية، 
البحريـــن، قطـــر، ُعمان، اليمن، الســـودان، األردن، لبنان، وليبيـــا، ليتجاوز بذلك 

َتدريبه ألكثر من 20000 َشخص في مختلف هذه الدول والقطاعات.
وَقـــاد عـــدد من المشـــاريع التدريبية الهامة مثل مشـــروع تدريـــب أكثر من 300 
موظف خدمة عمالء في القطاع الحكومي بالبحرين، كما أدار وشارك في تنفيذ 
مشـــروع تطوير كفاءة مدراء التســـويق في عدد من منظمات المجتمع المدني 
والذي تضمن 100 مدير تســـويق من مختلف أنحاء العالم بالتعاون مع شـــركة 
باســـمح التجارية، وتمت اســـتضافته كمتحدث وخبير في التسويق في شركات 
عالميـــة وإقليمية مثـــل تويوتا، نوكيـــا، مجموعة ركاء القابضـــة، بنك الراجحي، 
شـــركة العجو، بنك التنمية العماني، فريق العالقات في مجلس رئاســـة الوزراء 
 STC بالبحريـــن، وعـــدد مـــن شـــركات االتصـــاالت فـــي الوطـــن العربـــي مثـــل

السعودية، ZAIN السودان، MTN اليمن، المدار الجديد الليبية وليبيانا. 

ثابت وتحديات التعلم
يعـــد ثابـــت حجازي هـــو الخبيـــر األكثر قـــدرة على فهـــم احتياجاتك فـــي التعلم 
والتطويـــر ألنـــه عمـــل كمرشـــد شـــخصي Personal Coach ألكثـــر من 100 
مشـــروع صغير ومتوســـط، عمل معهم جنب إلى جنب في تجاوز العقبات التي 
تواجههـــم وبناء خطط لتحويل التحديات إلـــى فرص حقيقية للتعلم والنمو. هو 
شـــريك حقيقـــي لمن يحضـــر دوراتـــه وندواتـــه التدريبيـــة ســـواءًا الحضورية أو 
االلكترونيـــة، يبـــدأ الحديـــث من حيـــث الواقع ملمـــوس لينتهي بـــك إلى حيث 
الطمـــوح والمأمـــول، مـــزودَا رحلتـــك الخاصة بالتعلـــم بكم هائـــل ومتميز من 
األدوات والنماذج التطبيقية. شعاره تدريب وليس كالم، حيث تلقى خبراته في 
التدريـــب كمحاضـــر ومـــدرب معتمد من العديـــد من الجهات فـــي العالم ومنها 
 NEW معتمد من جامعة    Certified Professional Trainerمدرب محترف
MAN  أمريـــكا، ومـــدرب معتمدCertified Trainer   مـــن األكاديمية الدولية 
للتدريـــب INTRAC بريطانيـــا، ومـــدرب معتمد مـــن الجمعية الدوليـــة لتدريب 
المدربينInternational Society for Train the Trainer (ISTT)   أمريكا، 
ومشـــارك في برامج تأهيل المدربين المعتمدين من مؤسســـة التمويل الدولية 
IFC في برامج Business Edge، ومدرب معتمد من صندوق الملك عبدالله 
الثانـــي للتنميـــة والتدريـــب – األردن، ومـــدرب معتمـــد مـــن جمعيـــة المدربين 

األردنيين، وعضو في الهيئة التنفيذية التحاد المدربين العرب.

ثابت وريادة األعمال
أســـس ثابت حجازي أكاديمية ماســـتري Mastery Academy في عام 2007 
لتكون أول شـــركة يؤسســـها لتنطلق أعمالها مع مجلس شـــركاء في بريطانيا، 
بدأت الشـــركة رحلتهـــا في تقديم خدمات التدريب للقطـــاع الخاص ثم أصبحت 
شـــريكًا لمختلـــف القطاعـــات الحكومية فـــي العالم العربـــي وخصوصًا مجلس 

 أ. ثابت حجازي 

التعـــاون الخليجي ثم انتقلت لتجمع بين خبرات الغرب والشـــرق حيث أسســـت 
فرعهـــا الثاني في ماليزيا 2016 لتكون منصة لتطوير عدد من الفرص واألعمال 
ومنهـــا مشـــاركة ثابـــت حجازي في تأســـيس شـــركة ماســـتري لحلـــول التدريب 
االلكتروني MOTS التي أطلقت أول منصة تدريب  الكتروني معنية في تطوير 
رواد األعمـــال وأصحـــاب المشـــاريع الصغيـــرة والمتوســـطة. ولخبرتـــه الطويلة 
كمدرب أكتسب ثابت حجازي ثقته من زمالئه المدربين ليؤسس معهم أكاديمية 
إعداد المدربين TTA في عام 2010 التي خرجت إلى اليوم 14 دفعة من 5 دول 
عربية. ثابت حجازي أيضا هو شريك ومؤسس لشركة IVORY لخدمات التدريب 
التي تعد واحدة من أكبر 20 شـــركة تدريب في الوطن العربي. رحلة ثابت حجازي 
فـــي ريـــادة األعمال جعلته خبير من الطراز األول في تســـويق وإدارة المشـــاريع 
الخدميـــة وبالخصوص التعليمية، كما لم تمنعه هذه الرحلة من االســـتثمار في 
عدد من المشـــاريع المتوســـطة والكبيرة مما أكسبه خبرة في االستثمار إضافة 
إلى خبرته في ريادة األعمال وتأســـيس المشاريع. يكتسب ثابت حجازي صداقة 
وعالقة استشارية خاصة مع عدد من رواد األعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة في مختلف المجاالت مما زاد من خبرته في تحديد وتطوير مواطن 

القوة والضعف، يتعامل مع التحديات بروح التعلم والنمو.

َيعمـــل حاليًا كرئيس تنفيذي ألكاديمية ماســـتري للتدريب والتطوير – بريطانيا، 
وينتظـــر بشـــغف اللقـــاءات التدريبيـــة الهامـــة حيث يؤدي رســـالته فـــي الحياة 
"رســـالتي: تعلم وتعليم الفكر اإلداري والتســـويقي لنفســـي واآلخرين من أجل 

المساهمة في تكامل نهضة أمتنا وبناء أوطاننا"

w w w. t h a b i t h e j a z i . c o m

@thabithejazi�� �� �
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مدرب مشارك 
خبير التسويق االلكتروني 

أ سهل مهدي

”

”

رسالتي:

أن أصل ألكبر قدر ممكن
من الناس ألغير من

حياتهم المادية

سهل وريادة األعمال:
ســـهل مهدي مؤســـس شـــركة ســـهل ريتش للتســـويق االلكتروني في ماليزيا 
وشـــريك مؤســـس ألكاديمية ماســـتري  للتدريـــب االلكتروني، خالل الســـنوات 
الماضية أسس سهل مجموعة من المتاجر االلكترونية مثل متجر مختلف ومتجر 
ايمان هود الســـعودية ومتجر غصن. خالل سنة واحدة استطاع سهل أن يحصد 
ما يقارب ال 150 ألف متابع لســـوق محدد Niche Market عبر حســـاباته في 
وســـائل التواصل االجتماعي. يملك ســـهل مجموعة من األســـهم في شـــركات 
مختلفة من أهمها سلة وسلسلة مطاعم طاووق باشا. ويعمل سهل حاليا على 

إكمال مسيرته التعليمية ويحضر حاليا الدكتوراة في جامعة بواترا الماليزية.

سهل والتدريب:
يعتبـــر ســـهل واحد مـــن المدربين القالئـــل الذين لديهـــم القدرة علـــى التدريب 

باللغتين العربية واإلنجليزية 
قـــدم ســـهل مهدي خدماتـــه التدريبية لعدد من موظفي الشـــركات في عدد من 

الدول منها السعودية وتركيا واليمن وماليزيا وعمان ومن أبرزها:
• سابك - شركة كيميا - السعودية.

• شركة االتصاالت يمن موبايل- اليمن.
• وزارة التجارة - السعودية 

• شركة رواد الجزيرة لتكييف الهواء – السعودية.
• شركة تطوير للخرسانة- السعودية.

• سلسلة مطاعم طاووق باشا – تركيا.
UPM نادي إدارة األعمال في جامعة بوترا الماليزية •

سهل والمسار الوظيفي:
ويتميـــز المدرب ســـهل مهدي بخبراتـــه العملية والعالمية فقـــد عمل مع كبرى 

الشركات في العالم وفي عدة مجاالت مختلفة:
• فـــي عـــام 2008 عمل مع شـــركة نوكيا في قســـم خدمة العمـــالء كمقدم 

خدمة.
• في عام 2012-2011 عمل مع شـــركة االتصاالت الســـنغافورية. كمشرف 

في قسم خدمة العمالء 
• في عام 2013 عمل مع شركة ناسيبا Naseba الفرنسية كبائع وموسوق 

عبر الهاتف.
• في عام 2014 عمل كمدير مبيعات لشركة رواد الجزيرة لتكييف الهواء.

• في عام 2018 عمل كمدير تسويق لدى شركة سلة. 
• وال يزال حاليا يعمل كمدير تنفيذي لشركة سهل ريتش.

�� �� � @sahelmahdi
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احجز مقعدك اآلن

اتصل اآلن لتجري حوارًا تفصيليًا مع فريقنا ..
إننا مســـتعدون لـــكل استفســـاراتكم ولدينـــا الوقت الكافـــي لخدمة 
عمالئنـــا. ال تـــدع أي تـــردد أو عائـــق يمنعك مـــن االشـــتراك معنا، 

فالقيمة التي سيحدثها الدبلوم كبيرة وملموسة. 

من داخل السعودية 
+966 50 058 4200
+966 59 766 5171
من باقي دول العالم
+60 11 6381 6198

استثمر في نفسك 2900 ريال سعودي / 775 دوالر أمريكي 
تشمل 14 جلسة تدريبية. 

35 ســـاعة تدريبية - بث مباشر (جميع الجلسات ستسجل 
لفتح امكانية اعادة الحضور للدبلوم مدة سنة كاملة). 

شـــهادة مطبوعة صادرة من ماستري أكاديمي – بريطانيا 
.DHL تصلك عبر البريد السريع

الموقع
أون الين من بيتك

أو مكتبك / بث مباشر

تاريخ البدء
30 / 3 / 2020 م الموافق

في 6 / 8 / 1441هـ

طريقة الحضور
من الجوال أو من

الكمبيوتر أو التابليت

عدد اللقاءات
14 لقاء خالل شهر واحد
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