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األهداف
الحصول على وظٌفة فٌها تحدٌات كبٌرة مع فرٌق عمل دٌنامٌكً ٌسٌر بخطى ثابتة لألمام،وأن تكون المنشؤة تتمتع بسمعة جٌدة
واحترام داخل السوق ،مما ٌساعدنً على استغالل مهاراتً وخبراتً ومعرفتً المهنٌة لمواجهة التحدٌات فً عالم األعمال،
للمحافظة وتحسٌن الربحٌة والوضع التنافسً بالسوق للمنشؤة التً ألتحق
هدفً ببساطة أن أضٌف إلى مسٌرتً المهنٌة صفحة جدٌدة مشرقة فٌها قصة نجاح لً فً تطوٌر المنشؤة التً أعمل بها  ،وأنا
على أتم االستعداد لالنضمام إلى منشؤة األعمال التً أحقق بها ذاتً

المستوى التعلٌمً
ماجستٌر إدارة أعمال )(MBA
عام 0000م  ،األكادٌمٌة العربٌة للعلوم والتكنولوجٌا والنقل البحري ،اإلسكندرٌة
بكالورٌوس علم اجتماع
عام  0085جامعة الملك عبد العزٌز – جده

البرامج التدرٌبٌة التً إلتحقت بها
 ،0080جاالهار إنترناشٌونال ،تنمٌة مهارات مندوبً المبٌعات
 ،0008مركز جده للتدرٌب  ،مهارات التعامل مع اآلخرٌن
 ،0000مركز جده للتدرٌب  ،التمٌز بالخدمة
 ،0005معهد البراق للتدرٌب  ،تدرٌب المدربٌن

الملتقٌات والمنتدٌات
 ،0000مركز جده للتدرٌب  ،ملتقى جده األول لإلدارة العلٌا
 ،0000مركز جده للتدرٌب  ،ملتقى جده الثانً لإلدارة العلٌا
 ،0005مركز جده للتدرٌب  ،الملتقى الثانً ألخالقٌات العمل

مهارات الحاسب اآللً :
نظام وٌندوز  +ماٌكروسوفت أوفس SPSS +

اللغات
إتقان اللغة اإلنجلٌزٌة كتابة وقراءة وتحدثا بدرجة جٌد جدا

ٌولٌو  – 0009 /إبرٌل 0000 /
مدٌر التدرٌب ومدرب مبٌعات
العٌسائً للسٌارات – مٌتسوبٌشً (
جده – المملكة العربٌة السعودٌة

المهام والمسئولٌات

 -0تصمٌم وتطوٌر وتنفٌذ برامج تدرٌبٌة سنوٌة شاملة للمبٌعات والتً تدعم فرٌق البٌع لتحقٌق أهدافه.
 -0تقدٌم البرامج التدرٌبٌة الخاصة بالمبٌعات ومعرفة المنتج لفرٌق البٌع سواء كانوا بائعٌن صالة أو بائعٌن شركات
 -5مراقبة وتقٌٌم فعالٌة البرامج التدرٌبٌة ومدى مالئمة البرامج التدرٌبٌة لفرٌق البٌع
 -4تحدٌد احتٌاجات التدرٌب والتطوٌر داخل المنظمة من خالل تحلٌل الوظائف  ،وتقٌٌم خطط ومشاورات منتظمة مع مدراء األقسام
وإدارة الموارد البشرٌة
 -3تصمٌم وتطوٌر برامج التدرٌب والتطوٌر على أساس تخدم كل من الموظفٌن والشركة
-6النظر فً تكالٌف البرامج المخطط لها  ،وتنفٌذها فً حدود المٌزانٌات وتقٌٌم العائد على

 -9العمل فً فرٌق لتصمٌم البرامج التً تكون مرضٌة لجمٌع األطراف المعنٌة فً الشركة،مثل المدراء التنفٌذٌٌن ومدراء
األقسام
 -8تصمٌم البرامج الفعالة
 -0وضع خطط التدرٌب الفردي
-00إنتاج المواد التدرٌبٌة الالزمة للبرامج التدرٌبٌة الداخلٌة
-00إدارة تنفٌذ برامج التدرٌب والتطوٌر  ،ووضع إستراتٌجٌة للتدرٌب للشركة .
-00رصد واستعراض التقدم المحرز من المتدربٌن من خالل االستبٌانات وإجراء مناقشات مع المدٌرٌن
 -05التؤكد من أن التدرٌب قد حقق أهدافه
-41تقٌٌم البرامج التدرٌبٌة
 -03تعدٌل وتنقٌح هذه البرامج حسب الحاجة  ،وذلك من أجل التكٌف مع التغٌرات التً تحدث فً بٌئة العمل
 -06مساعدة المدٌرٌن التنفٌذٌٌن وتدرٌب المدٌرٌن على حل مشاكل محددة خالل التدرٌب
فبراٌر ٌ – 0000ونٌو 0009
مدٌر تنفٌذي ومستشار تطوٌر ومدرب
األفكار الجدٌدة للتسوٌق
جده – المملكة العربٌة السعودٌة
المهام والمسئولٌات
 -0عمل الخطط التسوٌقٌة والسٌاسات واإلجراءات لمراكز ومعاهد التدرٌب التً نمثلها بمدٌنة جده
 -0تجهٌز وعمل جداول البرامج التدرٌبٌة
 -5إدارة فرٌق العمل داخل المإسسة
 -4تقدٌم برامج تدرٌبٌة فً مجال التسوٌق والمبٌعات وخدمات العمالء والسلوكٌات واإلشراف والقٌادة بالتعاون مع مركز
المستقبل لإلستشارات اإلدارٌة والتدرٌب ومعهد البراق للسٌاحة وجمعٌة منسوبً جامعة الملك عبد العزٌز والغرفة التجارٌة
الصناعٌة بمكة المكرمة  ....إلخ.
 -3تقدٌم اإلستشارات فً مجال المبٌعات والتسوٌق للعدٌد من منشآت األعمال بالمملكة العربٌة السعودٌة
هذه قائمة ببعض برامج التدرٌب التً قمت بإعدادها وتقدٌمها بالتعاون مع العدٌد من مراكز التدرٌب .
تهٌئة بائعً التجزئة
تهٌئة مندوبً المبٌعات
تهٌئة ممثلً التسوٌق
أساسٌات التسوٌق
مهارات التعامل مع اآلخرٌن
التسوٌق الفعال
االتصال الفعال
التسوٌق السٌاحً
التسوٌق الطبً
تسوٌق العقار
مهارات التفاوض
تطوٌر مهارات مندوبً المبٌعات
الخطط التسوٌقٌة
التسوٌق االستراتٌجً
بحوث التسوٌق
التمٌز بالخدمة
إدارة عالقات العمالء
إدارة كبار العمالء
مقاٌٌس تقٌٌم األداء التسوٌقً
هذه قائمة ببعض العمالء الذٌن سبق لً التعامل معهم سواء كمدرب أو كمستشار
مإسسة البوقري
سوزوكً بارٌان
مكٌون للتطوٌر العمرانً
مجموعة بابدر
مإسسة الخٌاط
مركز بولنج جده
أودك لإلستشارات
قمة الحلول التسوٌقٌة
مإسسة باوزٌر
فن الخزفٌات
جمعٌة الملك عبد العزٌز الخٌرٌة فرع القصٌم
العٌسائً للعقار

فبراٌر  – 0000فبراٌر 0000
مدٌر التسوٌق والمبٌعات
مركز جده للتدرٌب التابع لغرفة جده
جده – المملكة العربٌة السعودٌة
المهام والمسئولٌات
 -0إدارة المبٌعات والتسوٌق لتحقٌق األهداف الشهرٌة
 -0تحفٌز فرٌق العمل لتحقٌق األهداف الموضوعة للمركز
 -5اإلشراف والرقابة على جمٌع أنشطة التسوٌق والمبٌعات بالمركز
 -4بٌع خدمات التدرٌب للشركات لكً ٌستفٌد منها موظفٌها
 -3اإلشراف ومراقبة مدى جودة التدرٌب سواء من ناحٌة البرامج أو اإلجراءات وتجهٌز كل لوازم قاعة التدرٌب
 -6تحدٌث برامج التدرٌب كل ما كان هناك ضرورة لتناسب مع احتٌاجات العمالء
 -9تجهٌز كافة المستندات الورقٌة فً وقتها
 -8استالم والرد على طلبات العمالء األولٌة
 -0تجهٌز كافة التقارٌر فً نهاٌة كل شهر الخاصة بالمتدربٌن لمساعدة مدٌر عام التدرٌب
 -00عمل دراسات للسوق للوقوف على االحتٌاجات التدرٌبٌة الفعلٌة لمنشآت األعمال
 -00عمل دراسات للشركات للوقوف على إحتٌاجاتهم التدرٌبٌة الفعلٌة
 -00زٌارة كبار العمالء وتقوٌة العالقة معهم
 -05المشاركة فً تنظٌم المإتمرات والندوات والملتقٌات التً تنظمها الغرفة التجارٌة بجده
ٌولٌو ٌ -0008ولٌو 0000
مساعد مدٌر عام المجموعة لشئون التسوٌق والمبٌعات
مجموعة مإسسات باعشن
جده—المملكة العربٌة السعودٌة
الواجبات والمسئولٌات :
 -0معرفة السوق المستهدف وبناء عالقة مع العمالء الحالٌٌن وتكوٌن قاعدة بٌانات للعمالء المحتملٌن وطرٌقة االتصال بهم .
 -0تحلٌل المعلومات التسوٌقٌة المتاحة عن المنافسٌن وعن رضاء العمالء وتقدٌم التوصٌات المناسبة وتقدٌم خطة عمل
 -5عمل الخطة السنوٌة للمبٌعات والتسوٌق وعرضها على إدارة الشركة ألخذ الموافقة علٌها مع بٌان كل التفاصٌل المهمة من
األنشطة المطلوبة وأنشطة المنافسٌن وكٌفٌة وصولنا إلى كل القطاعات المستهدفة.
 -4عمل اتصاالت وتحدٌد مواعٌد مع كبار العمالء وإرسال العروض لهم والتفاوض من أجل تحقٌق األهداف المطلوبة.
 -3التؤكد من رضا العمالء وذلك من خالل االتصاالت الدورٌة معم ومتابعة ما بعد البٌع.
 -6عمل العروض التروٌجٌة الخاصة لزٌادة المبٌعات لبعض القطاعات التً تشكوا من ضعف المبٌعات.
 -9عمل التقارٌر األسبوعٌة والشهرٌة والربع سنوٌة عن نشاط وإنتاجٌة البٌع والتسوٌق.
 -8التؤكد من أن العائد من المصروفات على كل قطاع سوقً قد حقق المرجو منه أو تجاوزه .
 -0تحدٌد ورصد األسواق المستهدفة
-00عمل التقارٌر الخاصة بالمبٌعات مستخدما جمٌع سبل القٌاس الرقمٌة وغٌر الرقمٌة.
 -00عمل خطة متكاملة من أجل عالقات العمالء وإدارتها.
 –00بناء العالقات الجٌدة مع مدراء اإلدارات المختلفة داخل الشركة لضمان سٌر العمل
 –05عمل االستبٌان الخاص بقٌاس مدى رضا العمالء ودراسة السوق وتحلٌل المعلومات المرتدة من السوق
-04عمل الخطط التروٌجٌة الالزمة سواء كان للمنتجات أو للمنشؤة.
 -03استخدام جمٌع الوسائل المساعدة من حمالت الفاكس إلى البرٌد اإللكترونً إلى النشرات اإلخبارٌة الدورٌة بهدف بقاء
العمالء على علم بآخر المستجدات داخل الشركة والحصول على عمل جدٌد معهم بهدف زٌادة المبٌعات.
 –06إدارة العالمات التجارٌة للشركة وتطوٌر هذه العالمات من خالل جمٌع القنوات المتاحة
 -09المشاركة باالجتماعات الداخلٌة بالشركة عندما ٌكون هناك ضرورة.
 -08أي مهام أخرى ٌتم تكلٌفً بها من قبل إدارة الشركة بٌن وقت آلخر.
نوفمبر ٌ—0005ونٌو 0008
باحث تسوٌق
شركة النهضة الطبٌة
جده المملكة العربٌة السعودٌة
المهام والمسئولٌات :
 -0إنشاء وتؤسٌس قسم للدراسات والبحوث التسوٌقٌة
 -0عمل الدراسات التسوٌقٌة الخاصة بجمٌع منتجات الشركة من أجهزة طبٌة وأدوٌة وأغذٌة أطفال وعطور وتجمٌل .
 -5دراسة السوق بهدف فتح منافذ جدٌدة للشركة سواء كان داخلً أو خارجً .
 -4مساعدة مدٌر عام المبٌعات والتسوٌق بإعداد الخطط التسوٌقٌة والدراسات والمتابعة والتقٌٌم بالنسبة لألداء التسوٌقً
 -3القٌام بمهام مدٌر المبٌعات والتسوٌق لمدة سنتٌن بسبب عدم وجود مدٌر عام مبٌعات وتسوٌق
نوفمبر —0000نوفمبر 0005
باحث تسوٌق
إنترسكوب لٌمٌتد
جده المملكة العربٌة السعودٌة
المهام والمسئولٌات
 -0مقابلة العمالء ومناقشتهم واالتفاق معهم على البحوث والدراسات

 -0التواصل الدائم مع العمالء من خالل الهاتف أو االجتماعات للبحث فً مواضٌع الدراسة
 -5إعداد شرح مبسط عن المشروع والموازنات والتسعٌر الخاصة بالمشارٌع مع بٌان تكالٌفها وهامش الربح المتوقع للمشروع
 -4تجهٌز خطة عمل للمشروع ورفعه للعمٌل للموافقة علٌه ورفعه لإلدارة لالعتماد
 -3البحث عن عمالء محتملٌن وبٌعهم الدراسات التسوٌقٌة
 -6كتابة وإدارة وتبوٌب وتوزٌع الدراسة واالستبٌانات
 –9شرح االستمارة وطرق الحصول على المعلومات للباحثٌن المٌدانٌٌن
 -8اإلدارة واإلشراف على جمٌع العاملٌن بالمشروع
 -0عمل وإدارة مجموعات النقاش
 -00إجراء الدراسات الكمٌة أو النوعٌة والتً تتطلب النزول للمٌدان ومقابلة مجموعات النقاش
 -00استخدام برامج الحاسب لإلطالع على البٌانات التً نحصل علٌها
 -00مراقبة التقدم الذي ٌحدث خالل البحث
 -05تحلٌل وتفسٌر البٌانات وتقدٌم المشورة والحلول للعمٌل وهذا ٌشمل البحوث الكمٌة والنوعٌة ومجموعات النقاش
 -04عمل التقرٌر التفصٌلً النهائً للبحث وعرض النتائج على العمالء
 -03تقدٌم المشورة للعمالء واإلدارة عن طرٌق االستخدام األمثل للنتائج
أغسطس  -0088أغسطس 0000
مندوب مبٌعات
مإسسة سقالة التجارٌة
جده المملكة العربٌة السعودٌة
المهام والمسئولٌات :
 –0المحافظة على العالقات القائمة مع العمالء من خالل الزٌارات المٌدانٌة ومكالمات الهاتف
 -0البحث عن العمالء المحتملٌن وزٌارتهم للحصول على مبٌعات جدٌدة
 -5االتفاق على األسعار وإنهاء عملٌة البٌع
 -4الحصول على المعلومات الخاصة بالسوق والعمالء
 -3التؤكد من كمٌات البضائع سواء كان بمخازن العمالء أو على األرفف
 -6تحصٌل الدٌون
ٌونٌو  - 0085دٌسمبر 0089
باحث تسوٌق
المركز العربً للبحوث والدراسات التسوٌقٌة
جده المملكة العربٌة السعودٌة
المهام والمسئولٌات
 -0مقابلة العمالء ومناقشتهم واالتفاق معهم على البحوث والدراسات .
 -0تجهٌز خطة عمل للمشروع ورفعه للعمٌل للموافقة علٌه ورفعه لإلدارة لالعتماد
 -5البحث عن عمالء محتملٌن وبٌعهم الدراسات التسوٌقٌة
 –4شرح االستمارة وطرق الحصول على المعلومات للباحثٌن المٌدانٌٌن
 -3اإلدارة واإلشراف على جمٌع العاملٌن بالمشروع فً المٌدان
 -6عمل وإدارة مجموعات النقاش
 -9إجراء الدراسات الكمٌة أو النوعٌة والتً تتطلب النزول للمٌدان ومقابلة مجموعات النقاش
 -8مراقبة التقدم الذي ٌحدث خالل البحث
 -0عمل التقرٌر المبدئً للبحث وعرض النتائج على العمالء

الصفات الجسدٌة والشخصٌة :
 –0االنضباط وااللتزام
 -0االستعداد للتعلم والتكٌف مع كل ما هو جدٌد
 -5المرونة
 -4حس عالً بالمسئولٌة
 -3الصبر والتحمل
 -6اللٌاقة البدنٌة والذهنٌة
 -9مظهر عام مناسب
 -8التفكٌر اإلستباقً
 -0اإلبداع واالبتكار

المعارف والمهارات والقدرات
المعرفة الكاملة إلجراءات وعملٌات وإدارة المبٌعات والتسوٌق
والمعرفة الكاملة بالتدرٌب وإدارة التدرٌب والتً تشمل كل من :
 -0مراجعة وتقٌٌم األداء
 -0التدرٌب والتطوٌر
 -5مهارات التخطٌط والتنظٌم
 -4مهارات إدارٌة
 -3المهارات الفكرٌة والتحلٌلٌة
 -6مهارات التعامل واالتصال
 -9مهارات التفاوض واإلقناع
 -8مهارات الكتابة
 -0الرغبة والمقدرة على التكٌف مع التغٌٌر
 -00مهارات التدرٌب الفردي والجماعً والمشاهدة
 -00المعرفة الجٌدة بالتدرٌب والتطوٌر واإلجراءات والسٌاسات
التً تجعل من العملٌة ناجحة
 -00بحوث التسوٌق
 -05الخطط التسوٌقٌة وإستراتٌجٌات التسوٌق
 -04إدارة فرٌق البٌع والتسوٌق

