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Search Move
Examine Your Talent اختبر موهبتك 

يعتبرسرش موف البرنامج االول   لتطوير رحلة
الموهبه المهنيه  ويمثل الخطوه المهنيه
 االولى  في االحترافيه لمهنة  التسويق حيث
يعمل على تشكيل الرؤيه المهنيه للموهبه
من  خالل تحليل  شخصيته  وتقييم مهاراته
الشخصيه  واكتشاف شغفه باالضافه الى
 تزويده بالخلفيه التاسيسيه الكامله  لكل
نظريات ومبادء  التسويق  لحديث الذي يمكنه
التعرف  على  التخصص التسويقي  الذي

سوف يعمل فيه

مستشاري المهني
 My Counselor
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يقوم مبدء البرنامج حول تولي

المستشار المهني  مهمة

 تحفيز وتشجيع الموهبه في

 البحث واختيار المسار المهني

من خالل لعب المستشار دور

الحليف والصديق في االشراف

المباشر على  تحديد االتجاه

الجديد  وعمل التخطيط

المهني للموهبه  

يقوم هذا   البرنامج  بمساعدة

المتقدم في تعلم احدث  مبادء

التسويق المطبقه عالميا من

خالل  دراسته  احدث كتاب في

Kotler Principles of التسويق

Marketing 17th Edition الذي
يمكنه من الحصول على  على

اساس قوي ومتين لمعرفة

 مجال التسويق

يقوم هذا   البرنامج  بمساعدة

الموهبه في اكشاف ذاته

وامكانياته من خالل تقييم

شخصية  الموهبه وتطوير

مهاراته الشخصيه  باالضافه الى

مساعدة الموهبه في اكتشاف

ومعرفة المهن التسويقيه التي

التي تمكن من اختيار المهنه

المناسبه وعمل خطة تطوير

مهني لها.

مدة المرحله ثالثه اشهر

البرنامج
االول

 
 
 
 

 First
 Program

برنامح 
مبادىء التسويق

برنامج
  المهن التسويقيه
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Learn Move
Choose Your Mindset  اختر عقليتك

يعتبر ليرن موف البرنامج الثاني  لتطوير رحلة
 الموهبه المهنيه  ويمثل دخالً مهماً   في
التعليم المهني  لمجال التسويق  حيث يهدف
هذا المحرك الى مساعدة الموهبه من  اختيار
واعتناق العقليه المهنيه الجديده من  خالل
اتباعه  ونهجه  لتجربة  مماثله لخبير مهني
يعمل في نفس مجاله  ويعمل على نقل خبرته
المهنية والعلميه والشخصيه اليه من خالل

 توليه وظيفة الموجه

موجهي  المهني
My Mentor 
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يقوم مبدء موجهي

 المهني  حول تمثيل االدوار

باستنساخ تجربة  الموجه  و

منح الموهبه العقليه

الجديده التي سوف يتم

اعتناقها والسير على

خطاها ورسم الطريق

الجديد الذي سوف يتم

اتباعه  من خالل التنميه

المهنيه و االشراف المباشر

على محتويات البرنامج

التخصصي والمشاريع

والتطبيقات  االخرى.

يقوم البرنامج  بتزويد

الموهبه بتعليم  مهني

متخصص  الذي يسهم

تعلمه وتعرفه على

 المفاهيم والنظريات

والتقنيات واالدوات والوسائل

التخصصية من خالل

المحاضرات التدريبيه  وورش

العمل العمليه  مع ابحاث

سوقيه ذات طابع ريادي

وابتكاري متصل بالمسار

التسويقي التي يتم

اختيارة.

يقوم البرنامج   بمساعدة

 الموهبه على التطيبيق

والتنفيذ العملي من خالل

انخراطه في  مشاريع عمل

حقيقيه  تمكنه من  تطبيق

 كافة   المتطلبات التعليميه

لكل  نواحي التخصص فيما

يخص االساليب والتقنيات

والمفاهيم والنظريات

المتصله بمجال العمل

والتخصص.

مدة المرحله سنة

البرنامج
الثاني

 
 
 

Second
 Program

برنامح
  التخصص  التسويقي

برنامج  المشاريع
والتطبيقات العمليه

A

البرنامج
الثاني
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Practice Move
Make Your Difference   ضع بصمتك

يعتبر براكتس موف البرنامج  الثالث

لتطوير رحلة  الموهبه المهنيه  ويمثل

فرصه ذهبيه    للحصول على خبره واقعيه

 حيث يهدف هذا البرنامج  الى  تطوير وصقل

و تحسين حزمة المهارات التخصصيه

للموهبه   من  خالل تزويده بمستوى رفيع

من التدريب على الراس العمل  والخبره

العمليه لوظيفه تجريبيه واقعيه  ضمن

التخصص والمهنه.

مرشدي المهني
My Coach 
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يقوم مبدء مرشدي

 المهني   حول دعم

الموهبه بخبير ومدرب ضمن

تخصصه  يساعده في تخطى

العقبات والعوائق الخبراتية

والفجوات العلمية باالضافه

الى تقديمه  االرشاد المهني

لكل متطلبات تعلم

المهارت  و كافة نواحي

الوظيفه التجريبيه  والرفع

بها الى قمة النجاح

في هذا البرنامج يتم تزويد

الموهبه ببرنامج تدريبي

عملي يسهم في  تطوير

وصقل و تحسين مهارت

 وقدراتة التسويقية واالدارية

المتصلة بمجال  تخصصه من

خالل التدريب على راس

العمل ليلبي متطلبات

الوظيفه التجريبيه و زياده

االنتاجيتة ورفع مستوى

االداء  على المستوى

الوظيفي والمهني .

في هذا البرنامج يتم

تخطيط وتنظيم  مهام

ومسؤليات الوظيفة بفعالية

عن طريق التنفيذ المدروس

العمالها  وانشطتها  مع

تعريفه بالوصف الوظيفي

الخاص باالعمال والمهام

والمسؤليات  الموكله اليه

تحت المسمى الوظيفي

التي يتناسب مع التخصص

ووحدة العمل لتفعيل دوره

المهني في اكتساب الخبره

الواقعيه

برنامج
 المهارات العمليه

برنامج الوظيفه
التجريبيه

AA

مدة المرحله سنة

البرنامج
الثالث
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Lead Move
Innovate Your Future    ابتكر مستقبلك

يعتبر لييد موف البرنامج الرابع واالخير  لتطوير رحلة

 الموهبه المهنيه  ويشكل هذا المحرك  االنطالقه

الحقيقيه نحو المهنيه التي  تمكن الموهبه  من

التطور والتعلم المستمر للوصول لى اعلى درجات

الكفائه والخبره في تخصصه باالضافه الى حصوله على

الشرف المهني الذي يمنحه فرصه العمل الرسمي

بالحله الجديده المتمثله بالماركه الشخصيه كمهني,

-فيتم التوقيع لرسمي على العمل في محركي

االسواق ويتم قبوله كعضو مؤسس للشركه. عالوه عن

ذلك  يمثل البرنامج   بوابة المستقبل للموهبه    في

بناء مسيره مهنيه على مستوى عالمي في التسويق

لهدا يعمل هذا البرنامح على  اكساب الكفائه المهنيه

 للموهبه  باالضافه الى عمل خطه تطوير مهني مدى

الحياه في تخصصه ومسار عمله  ليحصد ثمار ما ززرع

ويبدء في االبتكار على المستوى المهني والوظيفي .

شريكي المهني
My Partner 
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يقوم مبدء شريكي المهني حول استراتيجية تعاون مستمره من خالل شراكه تطويريه للموهبه تعمل على

اكتساب و تنمية الكفاءات المهنيه للموهبه لدعم المرونه والتغيير المهني المتجدد  المتوافق مع  سلم

المهنيه  وتعزيز التفكير االصلي واالبداعي ولضمان االستدامه في  تادية اعماله  ووظيفته باكمل وجه ممكن

وحرصا على  االستمرارية في تحديث معارفة ومهاراته وكفائته التسويقيه  من خالل سته مرتكزات قياديه

 رئيسيه للتطوير  هي

اوال- خدمات وحلول  المعرفه والمناسبات

ثانيا- خدمات وحلول  المؤهالت المهنيه

ثالثا - خدمات وحلول  التطوير المهني المستمر

رابعا- خدمات وحلول  التدريب واالرشاد والتوجيه

خامسا - خدمات وحلول  الوظائف والخبرات العمليه

سادسا - خدمات وحلول  العضويه المهنيه

مدة المرحله مدى العمر

AAA

البرنامج
الرابع
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