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هــدف الدبلوم:
البيــع هــو الهــدف األســمى بــكل منــدوب مبيعــات، المميــز فــي هــذه األكاديميــة أنهــا تركــز علــى تقديــم الحلــول البيعيــة 
ــج حيــث تتكــون المكالمــات  ــى المنت ــذي يركــز عل ــى المنهــج  ال ــى احتياجــات العمــاء وليــس عل ــاًء عل المخصصــة بن

البيعيــة فــي المقــام األول تركــز فقــط علــى الرســائل »األساســية« للمنتــج.

أكثــر مــن 10 ســنوات مــن الخبــرة البيعيــة أقليميــا وعالميــا ودمــج أدوات ومهــارات مــن إحــدى أكبــر شــركات 
ــارك  ــل المش ــلية توص ــة مس ــات تفاعلي ــى دورة مبيع ــا إل ــتطعنا أن نترجمه ــة اس ــر الحكومي ــات غي ــات والمنظم المبيع

ــة. ــارات البيعي ــد الزي ــم« بع ــى »نع ــول عل ــى الحص إل

تعتمــد منهجيتنــا فــي هــذه األكاديميــة علــى تقديــم المهــارات مــن خــال الســماح للمشــاركين بتجربــة كل موضــوع مــن 
خــال لعــب األدوار التفاعلــي والتدريــب.

خاصــة بعــد فيــروس كورونــا والوبــاء، ازداد الطلــب علــى المبيعــات بطريقــة مخصصــة وابداعيــة، لذلــك، فــي هــذه 
ــج، ولغــة  ــع المتقدمــة، وإدارة الحســاب الرئيســية، ومهــارات االتصــال والتروي ــا بدمــج )مهــارات البي الدبلومــة ، قمن
الجســد الفعاليــة والــذكاء العاطفــي( ممــا اســتدعى تصميــم هــذا الدبلــوم الخــاص بنــا والفريــد مــن نوعــه والتــي ســتحول 

معرفــة المشــاركين الــى قــدرات و كفــاءات الزمــة للمنافســة فــي الســوق فــي ايامنــا هــذه.

منهجية الدبلوم:
الجزء االول

نتبــع طريقــة تشــبه الدائــرة الذهبيــة: »لماذا« و »ما هو« و »كيف« ، فــي كل تدريباتنا
ما هو »لماذا« التدريب؟	 

يهدف الى اقناع المشاركين بضرورة تعلم هذه المهارات الازمة للنجاح في العمل الذي يقومون به.
ما هو »ما هو« التدريب؟	 

يهدف الى اكساب المشاركين المهارات والمعرفة التي يحتاجوونها الجتياز االختبار وأداء أدوارهم.
و »كيف« التدريب؟	 

يهــدف الــى تقديــم التدريــب عبــر التعلــم المدمــج الــذي يشــتمل علــى األدوات التفاعليــة مثــل: ورش العمــل ودراســات 
ــم  ــي ت ــة الت ــل المعرف ــق وتحوي ــح تطبي ــي تتي ــي الت ــات العصــف الذهن ــطة وجلس ــب األدوار واألنش ــة ولع ــة واقعي حال

ــي ســوق العمــل التنافســي. ــز ف ــاءات للتمي ــى مهــارات وكف ــن الســابقتين ال ــي النقتطي اخذهــا ف

الجزء الثاني
تــم تصميــم الدبلومة علــى نموذج تطوير لألفراد 10 20 70

ســيخضع المشــاركون للنموذج التالي:
ZOOM® - جــزء التدريــب الــذي  يهــدف لنقــل  المرحلــة األولــى هــي تدريــب مباشــر رقمــي عبــر منصــة 

%10  - للمشــاركين  المعرفــة 
المرحلــة الثانيــة هــي إنشــاء  مجوعــة رقميــة عبــر منصــة فيســبوك - جــزء التدريــب الــذي  يهــدف لعــرض فيديوهــات 

وتقديــم االرشــاد للمشــاركين - %20
المرحلــة الثالثــة هــي دراســة حــاالالت واقعيــة و لعــب األدوار - جــزء التدريــب الــذي  يهــدف  الــى تطبيــق المهــارات 

المكتســبة العمــل و انجــاز المهــام المطلوبــة - %70
المرحلــة الرابعــة للمتابعــة علــى مجموعة الفيســبوك لخلق مجتمــع تفاعلي متواصل دائمــا يهدف الى التطوير. 
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المدربين:
المدرب شــادي عبيدات من مركز ســيكولوجية األعمال. 1
المدرب صالح الحنش من شــركة »أجونيســت«. 2

مدة الدبلوم:
9 اشــهر بواقع )300( ســاعة تدريبية 

رســوم التســجيل: 1200 دينار / متدرب

شهادة الدبلوم:
ــه  ــال أبوغزال ــة ط ــع كلي ــاون م ــي وبالتع ــم العال ــن وزارة التعلي ــة م ــي مصدق ــوم التدريب ــهادة الدبل ــح ش ــيتم من س
ــل عــن  ــى حضــور مــا ال يق ــة ال ــة باالضاف ــي المعــد لهــذه الغاي ــاز االمتحــان النهائ ــكل مــن اجت ــة لابتكارل الجامعي

)85%( مــن عــدد ســاعات البرنامــج.

علمــا بــأن الدبلــوم التدريبــي ال يــؤدي الطالــب الــى الحصــول علــى درجــة علميــة وال يحتســب منهــا ســاعات للحصــول 
علــى درجــة اكاديميــة.
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مــــحتــــوى الـــدبـــلــوم:

أيامالعناوين الفرعية والمهارات المكتسبةالعنوان الرئيسي
 وساعات التدريب

مهارات التواصل واتيكيت البيع االحترافي
 Communication Pitches & Sales

Business Etiquette

مهارات التواصل الفعالة
Communication Skills

30 ساعة كيفية التواصل الفعال مع العماء والوالء في العمل
لغة الجسد الفعالة

قواعد الملبس والمظهر االحترافي داخل المؤسسة وخارجها
كيفية توسيع/ تعزيز العاقات مع العماء الحاليين / والجدد 

مهارت البيع المتقدمةمهارات البيع المتمحورة للعميل

30 ساعة
الكفــاءات البيعيــة والمصطلحــات المســتخدمة مــن قبــل البائــع 

لبيــع المنتجــات والخدمــات باحتــراف 
مهارات اإلقناع والتأثير

مهارات رعاية العماء وخدمتهم
ادارة الوقت وتخطيط المناطق ومهارات 

مهارات اإلنتاجية والتخطيطادارة الحسابات الرئيسية

30 ساعة مهارت زيادة االنتاجية وتنظيم الوقت
كيفية البحث عن فرص بيعية جديدة
مهارات ادارة الحسابات الرئيسية

مهارات العرض والتقديممهارات عرض المبيعات التكاملية
20 ساعة

كيفية عمل عرض مبيعات فعال
مهارات التفكير االبداعيةالعمل الجماعي التفكير التصميمي اإليجابي

تشجيع العمل الجماعي في مكان العمل 20 ساعة
تعزيز التفكير االجيابي 

مهارات التفاوض المتقدمةمهارات التفاوض الفعال
20 ساعة

مهارات النقاش والتفواض الفعال
إدارة المبيعات واستراتيجيات البيع 

مهارات ادارة المبيعات)المتنامي-المتقاطع(
20 ساعة إدارة المبيعات والتوجيه

استراتيجيات البيع ) المتنامي-المتقاطع(
مهارات رقميةلغة الجسد الرقمية والبيع الرقمي

20 ساعة مهارات البيع االفتراضية
نماذج مبيعات رقمية فعالة

الذكاء في ادارة عادات االعمالالذكاء في ادارة عادات المبيعات
20 ساعة أدوات جديدة لفهم بيئة األعمال البيعية وإدارة عادات عمل 

األفراد لتحقيق أهداف الشركة
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خطة مبيعاتكيف تضع خطة عمل مبيعات فعالة

20 ساعة

وضع األهداف الذكية	 
تحليل البينات واالمكانيات	 
إيجاد استراتيجيات للعمل	 
وضع النشاطات المطلوبة	 
المتابعة وتحديث خطة المبيعات	 

ادارة االجتماعات و التفكير بطريقة الطاقيات 
التفكير الفعالالستة

20 ساعة أنظمة التفكير المتعددة األساسية )ست أنظمة تفكير(	 
كيفية االنتقال من طاقية تفكير لألخرى	 
كيف تدير اجتماعا بكفاءة	 
كيف تنظم طريقة تفكير ذاتية فاعلة 	 

االبداع والريادة وعالقة المبيعات بهاالريادة واالبداع في المبيعات

20 ساعة فهم االبداع والريادة واالفكار الخاقة 	 
كيفية اكتساب العقلية االبداعبة والريادية	 
االبداع والريادة في المبيعات	 

كيفية التغلب على التحديات وتحويلها الى فرصالتفكير النقدي وحل المشكالت
20 ساعة كيفية تحليل المشكل والنظر اليها	 

القرارات ومراحلها وكيفية اتخاذ قرارات فعالة 	 
300 ساعةإجمالي ساعات التدريب

للتسجيل واالستفسار: مركز طالل أبوغزاله للمعرفة
هاتــف: 065100900 فرعــي: 2033 ، 1720 ، 88177

موبايــل: 8700206 79 962
tag-knowledge@tag.global  |  www.tag-knowledge.com

Agonist Consult: 
 962 796236565    |  962 987886001

agonistConsult.com  |  info@agonistconsult.com




