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االنشطه العمليه

الخطه  التدريبيه
يضم محتواها على المقررات التدريبيه المعتمده طوال فترة كافة البرنامج 12 اسبوع وتشمل
على مسميات االنشطه ومواضيع التدريب وتعمل على ادراة وتنظيم كافة المتطلبات التدريبيه.

االجتماع االسبوعي
يمثل  جسر التواصل بين الموهبه وادارة البرنامج حيث يعقد على مدار فترة البرنامج 12 االسبوع
من كل يوم سبت يتم استعراض الخطه التدريبيه لالسبوع واالستماع للمتدربين ومناقشة

مشاكلهم  والية التعلم.

البرنامج اليومي

البرنامج الشخصي

هو  الحياه العمليه الجديده للمتدرب حيث  سيتم عمل برنامج يومي للمتدرب يعمل على  ادارة

وتنظيم الوقت  لمدة 12 ساعه تدريبيه من السادسه صباحا وحتى السادسه مساء  فيه يتم

البدء في تعلم وممارسة وتطبيق متطلبات  البرنامج حسب الخطه التدريبيه

يعتبر  التغيير االول في حياة المتدرب الذي يزوده  بطرق واليات ونصائح في ادارة حياته
الشخصيه سواء في نظام االكل او عالقاته العائليه ونظام تعامالته وسلوكياته مع االخرين
باالضافه الى  تزويده بمواصفات ومتطلبات الحياه الشخصيه الجديده التي يحتاج اليها ويتصف

 بها الموهبه
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الدعم التدريبي

المهارات الشخصيه
تعتبر المفتاح الرئيسي لكل متطلبات التعامالت الخاصه والعامه لذلك نولي االهتمام الكبير
في تقييم المهارات الشخصيه للمتدرب والعمل على تطويرها من خالل تزويده  بمجموعه من
الكتيبات الصغيره  عن المهارات الشخصيه ومهارات االتصال التي تساعدة في ادارة وتطوير

حياته الشخصيه والمهنيه
برنامج التسويق

يساعد المتدرب في فهم واستيعاب كافة النظريات والمفاهيم والتقنيات الجديده كليا التي
تحملها محتويات مبادء التسويق التي يقدمها ويسهلها  خبير تسويقي متخصص للحصول

على مستوى عالي من المعرفه وتطبيقاتها

برنامج التخصص

برنامج مجال العمل

ياتي دعم برنامج التخصص بعد اكتشاف شخصية المتدرب ومعرفة المستوى المعرفي لمبادىء

التسويق للمتدرب بعدها يتم تزويده بمعلومات وتفاصيل كامله عن التخصص والمسار

ومتطلباته  المستقبليه

ياتي بالتوافق مع معرفة التخصص الذي تم اختياره عندها  يتم تزويده  بعملومات وتفاصيل
اكثر عن نوعية المنظمات التي تعمل في نفس المجال ليتمكن من   التركيز عند  البحث وجمع
المعلومات عنها لتكوين تصور مبدءي عن   الخدمات المماثله  التي سوف يقدمها تخصصه

لمجال عملنا
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طرق التطوير

FACILITATION  التسهيل
يعمل على مساعدة المتدرب لكافة البرامج  من خالل تزويده بكل المصادر والمعلومات واالدوات
والوسائل واالرشادات التي يحتاجها ويقوم ذاتيا بالتدرب عليها  لبذل  الجهد باستقالليه وتنمية

افكاره وحواسه في االستنباط والفهم واالستيعاب الذاتي لتطوير الحدس الشخصي وتنميته

ACTION RESEARCH    البحث العملي
تدور ممارساتة مابين الفعل Action ورد الفعل العكسي للفعل Reflection  التي تتطلب العمل
على مواضيع ومشاكل حقيقية لتمكن من معرفة المواضيع الحقيقية التي تهمهم بدالء من

الوصفية العامة  ليصبحوا هم مسؤلين عن اختيارها ومناقشتها وتطبيقها واالستفادة منها

SELF LEARNING  التعلم الذاتي

DISTANCE LEARNING التعلم عن بعد

تعتبر السائده في عالم اليوم ففيها يحصل المتدرب على كافة الموارد والمعلومات ويقوم

 هو بتعلمها ذاتيا ووفق متتطلبات التدريب  و تحت اشرافنا للحصول  على اهم مهاره سائده

اليوم في التعلم والتطور الشخصي المستمر ليتمكن من تعلم اي شي في اي وقت خصوصا

وان المعلومه اصبحت  متوفره في وجود االنترنت

احد اهم طرق التعليم المتسخدمه عالميا نظرا لما تحمله هذه الطريقه من فوائد كسرعة
توفر الموارد وامكانية التحديث المتواصل لها وسهولة التقييم لمخرجاتها  وتقديمها واتساع
استخدامها و مميزات اخرى تقدمها للمتدرب مع امكانية التعلم في اي وقت واي مكان

وبكلفه اقل.
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انواع التقييم

التقييم النشاطي
يحدد مستوى مشاركة المتدرب  في كافة  المتطلبات  من انشطة البحث والتزامه بكل البرامج
التدربيه باتباعه االرشادات ومتطلبات التعلم للخطه  التدريبيه  باالضافه الى مستوى  تفاعله
مع محتويات البرامح   واستمرارية تواصله مع ادرة البرامج ويمثل هذا التقييم  20  في الميه من

اجمالي الدرجه النهائيه للنجاح  .

التقييم المعرفي
يحدد مستوى المتدرب لكل  انواع المعرفه التي حصل عليها  التي تشمل  المعرفه التسويقيه
من  النظريات والمقاهيم والتقنيات والمعرفه التخصصيه من التخصصات التسويقيه والوظائف
وانشطتها  و معرفه مجال العمل للخدمات والمنتجات التي نقدمها ومايوازيها في السوق

ويمثل هذا التقييم  30  في الميه من اجمالي الدرجه النهائيه للنجاح .

التقييم الشخصي

التقييم المهني

يحدد مستوى التغيير  الذي طراء على شخصية المتدرب  بنمط الحياه الشخصيه  التي يعيشها و

مستوى االداره الفاعله المور حياته الخاصه باالضافه الى مستوى  تحسن المهارات الشخصيه

ومهارات االتصال لديه  ويمثل هذا التقييم  20  في الميه من اجمالي الدرجه النهائيه للنجاح .

يحدد مستوى التطور المهني للمتدرب من النضوج ومستوى االدراك والتعلم الذي وصل اليه
 من خالل عمل عرض تقديمي يحتوي على ملخص واستنتاجات  تجربته التدريبيه قيما يتعلق
 بمجال التسويق ومجال التخصص ومجال العمل ويمثل هذا التقييم  30  في الميه من اجمالي

الدرجه النهائيه للنجاح
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معيار النجاح

المعيار االول
تحسن المهارات الشخصيه للموهبه وحصوله على نسبه التقل عن 70 في الميه من  مجموع

التقييمات الكلي

المعيار الثاني
المام الموهبه  الكامل بالمعرفه لمجال التسويق  وحصوله على نسبه التقل عن 70 في الميه

من  مجموع التقييمات الكلي

المعيار الثالث

المعيار الرابع

اختيار الموهبه لتخصص التسويقي الدي يتناسب معه   وحصوله على نسبه التقل عن 70 في

الميه من  مجموع التقييمات الكلي

المام الموهبه  التامه بمجال العمل ووظيفة المستقبل  لمجال التسويق  وحصوله على نسبه
التقل عن 70 في الميه من  مجموع التقييمات الكلي

6



معيار الرسوب

المعيار االول
عدم تحسن المهارات الشخصيه للموهبه وحصوله على نسبه  تقل عن 70 في الميه من

 مجموع التقييمات الكلي

المعيار الثاني
عدم المام الموهبه  الكامل بالمعرفه لمجال التسويق  وحصوله على نسبه  تقل عن 70 في

الميه من  مجموع التقييمات الكلي

المعيار الثالث

المعيار الرابع

عدم اختيار الموهبه لتخصص التسويقي الذي يتناسب معه وحصوله على نسبه  تقل عن 70

في الميه من  مجموع التقييمات الكلي

عدم المام الموهبه  التامه بمجال العمل ووظيفة المستقبل  لمجال التسويق  وحصوله على
نسبه  تقل عن 70 في الميه من  مجموع التقييمات الكلي
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تاكد من ان  مواصفتك العامة تتطابق
مع كل المواصفات المدرجة تحت
المعنيين من البرنامج خطوة بخطوة
كما هو موضح لتاكد من انك الشخص
الذي يبحث عنة  البرنامج  واال فانك

ستهدر وقتك ووقتنا .

الخطوه االولى 
  First Step

. . . . اوال" اذا انت شخص.

تخطط  للعمل في المجال التجاري 
تبحث عن تاهيل وتطوير  مهني 

تريد التخصص  في مجال معين تهواه
لديك رؤيه مستقبليه في ان تصبح خبير 

تحلم بمستقبل مميز ووظيفه في شركه عالميه   

 

كيفية االلتحاق  
   How to  Join  
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. . . . . ثانيا" حاصل على  
شهاده ثانويه عامه

تجيد اللغه االنجليزيه كتابتا ونطقا بامتياز
تجيد استخدام برامج وتطبيقات الكمبيوتر بفاعلية

تمتلك فكرة جيدة في مجال المال واالعمال
تمتلك مهارات شخصية جيدة

يتراوح عمرك مابين 18 االى 25 سنة

 

. . . . . ثالثا" تمتلك  

القدره الماليه  في تحمل رسوم التسجيل في البرنامج
القدره الماليه في سد نفقاتك الشخصية خالل فترة البرنامج

القدره باحضار الضمانات المطلوبه  خالل فترة التطوير وعند التوظيف
وضع معيشي وعائلي مستقر يمكنك من التركيز في خوض التجربه

تجهيزات التعلم من البتوب وتلغون شخصي بمواصفات  عاليه وانترنت

 

. . . . . رابعا" تلتزم 
ان تبذل قصار جهدك في الدراسة والعمل

ان ال توجد لديك أي التزامات دراسية او عملية اخرى غير البرنامج
تكريس وقتك كلة  بمعنى يومك كامل في  الدراسة والبحث و

التدريب  خالل فترة البرنامج
ان التوجد لديك أي مشاكل او ارتباطات اخرى  .....

 



بعد تطابق مواصفات وشروط االلتحاق
بالبرنامح معك  قم االن بعمل االتي

الخطوه الثانيه
Second Step

اوال" 
 

قم باكمال   استمارة طلب التسجيل االلكترونيه
معبئه بكل خاناتها بالالضافه الى  ارفاق صورة
طبق األصل من الشهادة الثانوية او اي دورات او
برامج اخرى تم دراستها  و  صور شخصيه متالقه
 مع صورة من  الجواز او البطاقة الشخصية
 للحصول على االستشاره المجانيه عبر الزووم

مع مطور البرنامج 

كيفية االلتحاق  
   How to  Join  
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. . . . . ثانيا" حاصل على    
دفع رسوم االلتحاق بالبرنامج  1000 الف دوالر او مايعادله
 تتضمن رسوم التسجيل لاللتحاق بالفرق التحريك
الفعليه -  وليس رسوم التطوير  لكل البرامج التدريبيه
النها مجانيه - عن طريق ارسالها تحويل مباشر الى

حسابنا البنكي  االتي

ثالثا"
يمكنكم التواصل مع ادارة البرنامج  عن طريق

التواصل معنا  على البريد االلكتروني
info@marketsmovers.com

او التواصل معنا عبر التلفون  00971504105804 .
او الحساب الشخصي في اللينكدن

https://www.linkedin.com/in/wadea-     
almedwahi-a03b15bb

 

Bank :- Abudhabi Islamic Bank

Name :- Wadea Ahmed Almedwahi

Account No. 26072449

IBAN: AE140500000000026072449.

SWIFT CODE: ABDIAEAD



االن بعد التحاقك الرسمي بالبرنامج  استفيد من
فترة التهيئه لك حتى البدء الرسمي  للبرنامج من

خالل االتي

الخطوه الثالثه
Third Step

اوال"   
قم باعداد حساب شخصي على برنامج التواصل المهني
لينكدين يشمل على كل معلوماتك الشخصيه والمهنيه
وتفاصيل اخرى بعدها  قم بطلب صداقه مع معد ومطور
البرنامح لتبدء بتطوير تواجدك المهني والتعرف كل ماهو
MM    جديد في مجال التسويق عبر اشتراكك في مجموعة

.   Future Marketer

كيفية االلتحاق  
   How to  Join  
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ثانيا" 
 

قم بمراجعة وتقييم وتطوير متسوى  اللغه االنجليزيه
لديك من خالل تحميل برنامج English Grammar  على

تلفونك

ثالثا"   
قم بالتعرف والتعلم على مجموعه من الكتيبات الملخصه عن
المهارت الشخصيه واالتصال التي سوف يتم ارسالها لك على بريدك

الشخصي.

يمكنك ايضا خالل فترة التهيئه التواصل مع ادارة البرنامج
للحصول على  االستشاره لمواضيع متصله بانشطة فترة التهيئه

رابعا"
 

قم بتهيئة جو خاص لك لالنتقال للمرحله الجديده من خالل
ادارة الوقت والتغرغ الكامل لالستفاده من مرحلة التهيئه
التي في حال استغاللها بشكل جيد ستعمل على مساعدتك

في التفوق عند بدء البرنامج.
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