


رؤية الدبلوم
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ية  يهدف دبلوم التسويق المتكامل وتصب مجمل أهدافه الفرعية  فةر   

تطةةوير مفرفةة  ومهةةا او الي ةةو  فةةر علةةق وفةة  التسةةويق : واحةةدو وهةةر

ميو  المتكامل، وترسيخ قناعاو داعم  وميفزو ت م  مما ساو ناجي  تت

ل مة  لةا. حول الفميل ، وتنطلق منةه ففةاا التسةويق اليةديس وأسةرا  

برنةةاما الكترونةةر وو جةةودو عاليةة  ي ةةم  التفاعةةل الكامةةل بةةي  المةةد  

. والمشا ك

(Onlineأون الين )الهدف العـام لدبلوم التسويق المتكامل

أصيا  المشا يع الصغيرو والمتوسط  ▪

 واد االعمال فر مختلف المجاالو▪

مد اء التسويق والمبيفاو ▪

مسؤولر التسويق فر المنظماو الخيري  ▪

 جال المبيفاو ▪

ألصائر التسويق ▪

Target Audienceالفئة المستهدفة

مقدمة حول

التسويق 

المتكامل

وصفهابلالمنظماو،فراليالي الوظائفأهقم واحدوفر

يقالتسوإدا وكتابهفرللتسويقالروحراف كوتلرفيليب

Marketing Managementحولهاتتميو الترالوظيف "بأنها

،"افلرىالمنظم وظائفجميع

الدبلومهذايأترالمتكاملللتسويقالماس للياج ونظرا  

ي الفلموافدواوافسرا المشا كيديبي لي يعالتد يبر

سوقي حص وكسبواستهدافهاافسواالصناع والفملي 

غيروالصالمشا يعتواجهالتربالتيدياوملرءسوافرمنافس 

.تيديدا  والجديدو

Smallالصغيروافعمالجمفي وبيسب Business Association

SBAسنتي ،أولفرتفشلالجديدوالمشا يعم %30فإن

الجديدوالمشا يعم %66م وأكثرسنواو،لمسأول%50و

سن 15لتصمدتنجحمنها%25فقطأي.سنواو10أولتفشل

التيديلهذاواحد ققالسببأنالمصد نفسوأشا ،!أكثرأو

السواإيجادفرالجديدوالمشا يعضففهوللصمودالهائل

.المقاييسبكلتسويقي مشكل وهر!المستهدف

ا كالمشتزويدعلىيركزالمتكاملالتسويقدبلومفإنولذلك

:التالي المياو فرالفملي المما ساوبأهق



بريطانيةةةا، –هةةةذا البرنةةةاما مطةةةو  ومفتمةةةد مةةة  ماسةةةتري أكةةةاديمر 

ويق دبلوم التسة»وييصل كل ُمشا ك بفد اجتياز الدبلوم على شهادو 

.بريطانيا–م  أكاديمي  ماستري «  المتكامل التد يبر

Comprehensive Marketing Training Diploma
CMTD Certificate

الشهادة واالعتماد
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خطوات وطرق التسعير الثمانية

Pricing Steps and Strategies

تحديد السوق المستهدف والميزة التنافسية 

Market Analysis, Targeting and Competitive Advantage 

Marketing in 21stنماذج التسويق المتكامل century 

دراسة حالة

نماذج وقرارات

إطار معرفي

التصميم االحترافي للحمالت التسويقية

Professional Design of Marketing Campaign
تدريبات متنوعة

خطوات بناء العالمة التجارية

Branding Steps 
لعبة قرارات

نماذج التنافس وتقييم جاذبية السوق

Competition Models and Measurement
قياس باألرقام

صناعة المحتوى التسويقي

Content Marketing Creation
أسرار ونماذج

إطالق الحمالت التسويقية عبر 

Google Ads, Facebook and Instagram
تطبيق عملي

إطالق الحمالت التسويقية

Twitter and Snapchat
تطبيق عملي

التسويق االلكتروني للمحترفين

Digital Marketing for Professionals
تطبيق عملي

السادساللقاء

2019أكتوبر16

السابعاللقاء

2019أكتوبر17

الثام اللقاء

2019أكتوبر21

التاسعاللقاء

2019أكتوبر22

الفاشراللقاء

2019أكتوبر23

تدريبيلقاء14

مساءا  10:30–8

المكرمةمكةبتوقيت

خدمة العمالء فائقة التميز

Excellent Customer Service

إدارة نظام ومراحل المبيعات 

Sales Stages Management

خطوات فتح متجر إلكتروني

Create your Own Store

قياس باألرقام

تدريبات متنوعة

تطبيق عملي

كتابة الخطة التسويقية خطوة بخطوة

Marketing Planning Step by Step
تطبيق عملي

عشراليادياللقاء

2019أكتوبر24

رعشالثانراللقاء

2019أكتوبر28

رعشالثالساللقاء

2019أكتوبر29

رعشالرابعاللقاء

2019أكتوبر30

افولاللقاء

2019أكتوبر7

الثانراللقاء

2019أكتوبر8

الثالساللقاء

2019أكتوبر9

الرابعاللقاء

2019أكتوبر14

الخامساللقاء

2019أكتوبر15

جدول األعمال
Liveمباشربثاللقاءاتجميع Stream

الجلساتبعضحضورمنيتمكناللمنومسجلة

شهر12لمدةحسابكفيالتسجيالتتبقى



: 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

 & PESTتحليل البيئة الخارجية والداخليةة ▪

SWOT

Segmentationكيفية تجزئة السوق الكلية ▪

Targetingكيفية االستهداف ▪

Positioningكيف ستظهر في السوق ▪

اختيةةةةةةار الميةةةةةةزة التنافسةةةةةةية بدقةةةةةةة  ▪

Competitive Advantage

؟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’sمراحل إدارة الحملة التسويقية ▪

تقييم العائد على الحمالت التسويقية▪

: الجزء  الخامس

خطوات بناء العالمة التجارية 

Brandingمفهوم بناء العالمة التجارية ▪

مراحل بناء العالمة التجارية ▪

مكونات العالمة التجارية ▪

يةبناء االرتباطات الخاصة بالعالمة التجار▪

: الجزء  السادس

لعبة المنافسة وتقييم جاذبية السوق

Competition Analysisتحليل المنافسة ▪

ربورتالقوى التنافسية الخمس لمايكل ▪

قياس وتقييم جاذبية السوق باألرقام ▪

Ansoffاستراتيجية االستهداف والتوسع ▪

Blue Oceanاستراتيجية المحيط األزرق ▪

:الجزء  السابع

أساسيات  التسويق اإللكتروني

ما هو التسويق االلكتروني؟▪

أرقام واحصائيات ودراسةات فةي التسةويق▪

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 ▪

ل سيكولوجية العميل على وسةائل التواصة▪

االجتماعي

نمةةةوذج اتخةةةاذ القةةةرار المةةةرائي للعميةةةل ▪

(  اونالين)

:الجزء  التاسع

إطالق الحمالت الترويجية

انستجرام-فيسبوك –أدوردزعبر جوجل 

كيفية انماء حساب إعالني ▪

فن تحديد الجمهور وطرق االستهداف▪

ةخطوات إطالق الحملة الترويجية المدفوع▪

قةةراءة اإلحصةةائيات وحجةةم الركيةةة بمةةكل ▪

صحيح 
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(أجزاء الدبلوم)المحتويات التدريبية 



:الجزء  العاشر

إطالق الحمالت الترويجية

سناب شات –عبر تويتر 

كيفية انماء حساب إعالني ▪

فن تحديد الجمهور وطرق االستهداف▪

ةخطوات إطالق الحملة الترويجية المدفوع▪

قةةراءة اإلحصةةائيات وحجةةم الركيةةة بمةةكل ▪

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 االلكترونةي مةن األلةف▪

إلى الياء

نيالعمليات اللوجستية للمتجر االلكترو▪

: الجزء  الثاني عشر

خدمة العمالء فائقة التميز 

مفهةةوم خدمةةة العمةةالء ودورهةةا فةةي أ  ▪

منظمة

ى كيف تتحول خدمة العمالء من تكلفةة إلة▪

استثمار؟

األركةةاا السةةتة لبنةةاء نظةةام خدمةةة عمةةالء ▪

متكامل

لتقيةةةيم جةةةودة خدمةةةة 120المعةةةايير الةةةة▪

!العمالء باألرقام

: الجزء  الثالث عشر

مراحل البيع الثمانية

كيةةف يكةةوا التسةةويق ديةةر مجةةد  بةةدوا ▪

نظام مبيعات فعال؟

ماهي أركاا النظام البيعي؟▪

مةةاهي المراحةةل الثمانيةةة لتحقيةةق مبيعةةات▪

عمالقة؟

مةةن هةةو رجةةل المبيعةةات الةة   يجةةب أا ▪

تفصله فورًا؟

مةةن هةةو رجةةل المبيعةةات الةة   يجةةب أا ▪

تحتفظ به؟

: الجزء  الرابع عشر

كتابة الخطة التسويقية خطوة بخطوة

كيف تجمع كل ما سبق في خطة واحدة؟•

لة؟متى تكتب الخطة التسويقية المتكام•

عناصر الخطة التسويقية الرئيسية؟•

طريقةةة جمةةع المعلومةةات لكتابةةة الخطةةة •

التسويقية؟

ذج النمةو)خطوات كتابة الخطة التسةويقية •

( التطبيقي

5
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ب بكنرح.. اآلن لتجري حوا ا  تفصيليا  مع فريقنا اتصل

ك وسنرسةل لةالبرنةاما لبراء ومةد بر فحد وجه سؤاال  

ر أي ال تتةردد فة.. شخصيا  برسةال  صةوتي  أو كتابية  جوابه 

.فني  فر لدمتك... سؤال

4200 50058 966+السفودي 
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الوسائل و األساليب التدريبية



شهادة

CMTD
TM

:الستكمال متطلباو اليصول على شهادو دبلوم التسويق المتكامل يجب

(.مجمل ساعاو الدبلوم)ساع  35ساع  تد يبي  م  أصل 30ح و  ماال يقل ع  . 1

.يوم م  تا يخ انتهاء البرناما60تقديق مشروع التخرج فر موعد ال يتجاوز . 2

.التبا  نظري لم  ال يرغب بتقديق مشروع تخرج تطبيقريمك  تقديق . 3

، حيةس يقةوم يركز مشروع التخرج على التطبيقاو الفملي  لميتوياو الةدبلوم التةد يبر: نبذ  ع  مشروع التخرج

ج التطبيقةر المشا ك بكتاب  الخط  التسةويقي  بشةكل مختصةر وفقةا  للنمةاوج التةر تفلمهةا وباسةتخدام النمةوو

.الجاهز مسبقا  
لُمشةا ك يتق تد يب الُمشا ك على جميع المها او الازم  لمشروع التخرج وفق نماوج وأدواو جاهزو بييس ينصب تركيةز ا: ماحظ 

.على التطبيقاو الفملي  م  واقع عمله اليالر

CMTDشروط االجتياز للحصول على شهادة دبلوم التسويق المتكامل 

مشروع التخرج

هةةةةذا البرنةةةةاما مطةةةةو  ومفتمةةةةد مةةةة  

ل بريطانيةا، وييصة–ماستري أكاديمر 

كةةل ُمشةةا ك بفةةد اجتيةةاز الةةدبلوم علةةى 

دبلةةةوم التسةةةويق المتكامةةةل »شةةةهادو 

CMTD  » مةةةة  أكاديميةةةة  ماسةةةةتري–

وهةةر شةةهادو مهنيةة  تشةةهد . بريطانيةةا

لياملهةةا أنةةه اجتةةاز متطلبةةاو ومفةةايير 

بر اليصول على شهادو الةدبلوم التةد ي

.فر مجال التسويق بنجاح
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Comprehensive Marketing 
Training Diploma

CMTD
TM



.أمريكا NEW MANمفتمد م  جامف    Certified Professional Trainerمد   ميترف▪

. بريطانيا INTRACم  افكاديمي  الدولي  للتد يب  Certified Trainerمد   مفتمد▪

.بريطانيا Mastery Academyفر مها او التسويق والمبيفاو ولدم  الفماء م  Certified Trainerمد   مفتمد▪

.أمريكا International Society for Train the Trainer (ISTT)مد   مفتمد م  الجمفي  الدولي  لتد يب المد بي ▪

.Business Edgeفر براما IFCمشا ك فر براما تأهيل المد بي  المفتمدي  م  مؤسس  التمويل الدولي  ▪

.اف دن-مد   مفتمد م  صندوا الملك عبداهلل الثانر للتنمي  والتد يب▪

.مد   مفتمد م  جمفي  المد بي  اف دنيي ، وع و فر الهيئ  التنفيذي  التياد المد بي  الفر ▪

.المانيا HBDI Certified Trainerمد   مفتمد فر مقياس هيرمان للتفكير ▪

.NLP AT WORKوتطبيقاتها فر الفمل  NLPمد   متخصص فر البرمج  اللغوي  الفصبي ▪

م  أكبةر وأشةهر الجمفيةاو NLPفر البرمج  اللغوي  الفصبي  Master Practitioner Certifiedمما س متقدم مفتمد▪

(. (NLP University American Board, INLPTA, CTC: والجهاو الفالمي 

. ABHفر التنويق اإلييائر م  البو د افمريكر Master Practitioner Certifiedمما س متقدم مفتمد ▪

.مفتمد  م  إدوا  ديبونو CORTفر مها او التفكير اإلبداعر Certified Assistant Trainerمساعد مد   مفتمد▪

.برناما تد يبر فر اإلدا و والتسويق وتطوير القد او60مجاز فر أكثر م  ▪

 www.tt-academy.comم 2010مؤسس و ئيس أكاديمي  إعداد المد بي  ▪

.م2014مدير عام وإدا و حتى 150والذي قدم فكثر م  « ماستري_ دبلوم القيادو اإلدا ي  التد يبر »قائد برناما ▪

.م2008مشا ك فر أبرز حدث تد يبر قيادي على مستوى الفالق الفربر كمد   فر أكاديمي  إعداد  القادو ▪

.م، وقد وصف  بأنه مد   ميترف بالخبرو والفطرو2008مجاز لطيا  كمد   ميترف م  الدكتو  طا ا السويدان ▪

.اف دن–ي  حاصل على البكالو يوس فر إدا و افعمال والماجستير فر التسويق م  االكاديمي  الفربي  للفلوم المال▪

.يقدم الفديد م  االستشا او فر مجالر القيادو اإلدا ي  والتسويق اليديس▪

وير القةد او ظهر فر الفديد م  اللقاءاو الصيفي  والبراما التلفزيوني  واإلواعي  حول مواضةيع التنمية  اإلدا ية  وتطة▪

.الخ...تلفزيون ُعمان، اإلواع  اف دني ، إواع   وتانا، إواع  جدو, مثل قناو الرسال ، التلفزيون اف دنر، قناو الرافدي 

www.thabethejazi.comم  المفلوماو حول المد   يمكنك زيا و موقفه االلكترونر للمزيد
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ديس، َعمل ثابت حجازي كُمد   مستقل فر مجال القيادو اإلدا ي  والتسويق الي

  بتفةر  فكثر م  عشر سنواو َم ت، قَدم لالها لدماِته الَتد يبي  واالستشا ي

منظمةة  حكوميةة  ولاصةة  فةةر مختلةةف الةةدول الفربيةة  منهةةا 100فكثةةر مةة  

، ليتجةاوز السفودي ، قطر، البيري ، ُعمان، اليم ، السودان، اف دن، لبنان، وليبيةا

.َشخص فر مختلف هذ  الدول والقطاعاو10000بذلك َتد يبه فكثر م  

مةدير إدا و 150وَقاد عةدد مة  المشةا يع التد يبية  الهامة  مثةل مشةروع تةد يب 

وع وعموم فةر شةركاو الكهربةاء السةوداني  فةر دبلةوم القيةادو اإلدا ية ، ومشةر

ا ك تد يب موظفر لدم  الفماء فر القطاع اليكومر بةالبيري ، كمةا أدا  وشة

جتمةع فر تنفيذ مشروع تطوير كفاءو مد اء التسويق فر عدد مة  منظمةاو الم

مدير تسويق م  مختلةف أنيةاء الفةالق، وغيرهةا مة  100المدنر والذي ت م  

مشةةةا يع التفلةةةيق والتةةةد يب النوعيةةة  حيةةةس أسةةةس مشةةةروع أكاديميةةة  إعةةةداد 

جدد الذي يسهق بشكل متخصص فر تطوير مها او المد بي  ال TTAالمد بي 

.ويؤهلهق لدلول صناع  التد يب بيرفي  ومها و عالي 

بريطانيةا، –َيفمل حاليا  كرئيس تنفيذي فكاديمية  ماسةتري للتةد يب والتطةوير 

تفلةق "و وينتظر بشغف اللقاءاو التد يبي  الهامة  حيةس يةؤدي  سةالته فةر الييةا

ر وتفلةةيق الفكةةر اإلدا ي والتسةةويقر لنفسةةر واآللةةري  مةة  أجةةل المسةةاهم  فةة

".تكامل نه تنا فر الفالق الفربر واإلسامر

المدرب الرئيسي 

خبير التسويق الحديث 

ثابت حجازي . أ



.يزيايحضر  دكتوراة في جامعة بوترا الماليزية  في مجال التسويق االلكتروني بمال▪

.حاصل على ماجستير في إدارة األعمال من الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا▪

.ماليزياحاصل على بكالوريوس في اللغة االنجليزية من الجامعة االسالمية العالمية ب▪

.مدرب معتمد من المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني▪

.العالمية GTCمدرب معتمد من منظمة ▪

.(ABNLP)مدرب معتمد من البورد األمريكي للبرمجة اللغوية العصبية ▪

 International Accreditation“مةدرب معتمةد مةن منظمةة االعتمةاد الةدولي للتةدريب ▪

Organization”

.من ماستر  أكاديمي البريطانية Certified  Trainerمدرب معتمد▪

مجاز في عديةد مةن البةرامج التدريبيةة فةي االتصةال البمةر م الةتعلم الخةارقم خدمةة▪

.العمالءم والبيع عن طريق الهاتف

ويحصةل كةل  .جميع برامج المدرب معتمدة من أكاديمية ماستر  أكةاديمي بريطانيةا▪

بعةةةةد اجتيةةةةاز البرنةةةةامج علةةةةى بةةةةهادة معتمةةةةدة مةةةةن بريطانيةةةةا  –متةةةةدرب 

www.bmasteryacademy.co.uk

.ماللغة العربية واإلنجليزيةيدرب بطالقة بكال اللغتين▪

حضر العديةد مةن الةدورات التدريبيةة علةى يةد كبةار المةدربين فةي االدارة والتسةويق▪

.والمبيعات وتطوير ال ات

قاد فريق عمل جوجةل الة   كةاا مهمتةه تحةديث وتطةوير المعلومةات علةى خةرائط ▪

جوجل في المدينة المنورة 
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يفةةد المةةد   سةةهل مهةةدي مةة  أحةةد المةةد بي  المتخصصةةي  فةةر 

يةديا، فقةد مالسوشالالتسويق اإللكترونر وبناء الفام  التجا ي  عبر 

يرو ساهق فر تطوير الخطةط  التسةويقي  لفةدد مة  الشةركاو الصةغ

حملة  تسةويقي  عبةر   50والمتوسط  اليجق وأشرف على ال يقل ع  

يةع عة  كما أنه يتميز بخبرته الواسةف  فةر مجةال الب, ميدياالسوشال

بةر طريق الهاتف ويفتبر واحدا مة  قائةل المةد بي  فةر الةوط  الفر

.Telesalesالذي  يد بون فر مجال البيع ع  طريق الهاتف 

وقةةد د   فةةر عةةدد مةة  الةةدول الفربيةة  واالجنبيةة  مثةةل السةةفودي ، 

هنية  تركيا وماليزيا، كمةا يتمتةع المةد   سةهل مهةدي بخبةرو م, اليم 

ر طويل  فر كا م  القطاع اليكومر والقطاع الخاص فقد عمةل فة

مثةل  call centerأكبر الشركاو فر الفالق فةر مجةال لدمة  الفمةاء

. Singtelوشرك  االتصاالو السنغافو ي  Nokiaشرك  نوكيا

مدرب مشارك 

ي خبير التسويق االلكترون

أ سهل مهدي
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..اتصل اآلن لتجري حوا ا  تفصيليا  مع فريقنا 

خدمة  إننا مستفدون لكةل استفسةا اتكق ولةدينا الوقةت الكةافر ل

ال تةةدع أي تةةردد أو عةةائق يمنفةةك مةة  االشةةتراك مفنةةا، . عمائنةةا
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