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الجزء الخامس

الخطة التسويقية

الجزء األول 

علم التسويق

الجزء السادس

التسويق الرقم  

الجزء الرابع

  
التحليل التسويق 

الجزء الثالث

إدارة العمالء

  
 
الجزء الثان

فن التفاوض واالقناع



WHERE WE BEAT TIME

دبلومة التسويق  الشامل

علم التسويق  .. الجزء األول 

ة االوىل المحاض 
ما هو علم التسويق

ة الثالثة  المحاض 
ما هو السوق

ة الرابعة المحاض 
مصطلحات  علم التسويق

ة الثانية المحاض 
األقسام الوظيفية لمجال 

التسويق 

ة الخامسة المحاض 
مصطلحات التسويق عبر محركات 

البحث 

ة السادسة المحاض 
مصطلحات التسويق عبر 
منصات التواصل االجتماع  



WHERE WE BEAT TIME

دبلومة التسويق  الشامل

ة السابقة  المحاض 

علم التسويق.. الجزء األول 

مفهوم علم التسويق ▪

كيف بدء التسويق▪

مراحل تطور عملية التسويق▪

التسويق وزيادة المبيعات▪

  العرص الحديث▪
 
التسويق ف

مما يتكون التسويق▪

أنواع  التسويق▪

اهداف  علم التسويق▪

اتيجيات زيادة المبيع▪ اتاسب 

▪  
اهمية النشاط التسويق 

  بالدنا العرب▪
 
يةالتسويق ف
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ة الثانية   األقسام الوظيفية لمجال التسويق .. المحاض 

علم التسويق.. الجزء األول 

   للتسويق▪
التخصص الوظيق 

دراسة تخصص التسويق▪

المهارات االزمة لاللتحاق بمجال التسويق▪

سويقسلبيات العمل بتخصص الت/إيجابيات ▪

الفرق بي   التسويق والمبيعات▪

الفرق بي   رجل المبيعات ورجل التسويق▪

Thought Leaderهوما▪

العمل لمجال التسويق تخصصات ▪

هامةمصادر▪

ماركيتنجمقولة ▪

قصة نجاح ▪

كتاب ماركيتنج▪
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دبلومة التسويق  الشامل

ة الثانية   األقسام الوظيفية لمجال التسويق .. المحاض 

علم التسويق.. الجزء األول 

حب ما تعمل لتعمل ما تحب
Love what you do to do what you love 

اعمل ما تحب حت  تحب ما تعمل 
Do what you love until you love what you do
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  للتسو 
يقالتخصص الوظيق 

كات أن وجود ادارة تسويقية مع  كة، وتدرك هذه الشر   الشر
 
كات الناجحة تدرك أهمية االدارات التسويقية العاملة ف ة والشر كات الكبب    التسويق ومهام سة واضحسياالشر

 
ة ف

كة إىل عدم التطور والتقدم وربما الفشل   سيؤدي بالشر
  تحقيق النجاح، وأن إهمال الجانب التسويق 

 
.محددة لكل إدارة يكون خطوة رائعة ف

  التسويق يكون عىل علم ودراية بماهية علم التسويق ومهيأ للبحث عن وظيفة تناسب تخصصه
 
ة ، إال عندما يحصل الطالب عىل شهادة البكالوريوس ف   حب 

 
أنه قد يكون ف

 ما يحمل التح.لذا فإن أفضل وظيفة تناسب الشخص تعود إىل رغبته وإمكاناته. من أمره
ً
  مجال التسويق عمل شيق، ولكنه مجهد ودائما

 
دي والتغيب  ومواجهة فالعمل ف

.المشكالت والعمل مع الناس عىل اختالف مشارب  هم 

امج التسويق ، إال أنه يحتاج إىل القدرة عىل التخطيط والتحليل والتنفيذ والتحكم ببر
ً
 واسعا

ً
  للتسويق مجاال

كات سواء الربحية وست.ويعط  التطور الوظيق    جميع الشر
 
جد ف

ة للخريجي   الجدد   عاٍل، وهناك وظائف ممب  
  التسويق ذات وضع وظيق 

 
  مجال التسويق. أو غب  الربحية وظائف متاحة ف

 
 كما أن هناك وظائف متاحة ف

ً
ال تتطلب تأهيال

  التسويق، وإنما تحتاج إىل مواصفات خاصة بغض النظر عن الخلفية التعليمية أو التخصص
 
 وال الحصول عىل شهادة البكالوريوس ف

ً
.عاليا
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دراسة تخصص التسويق
ادئ التسويق، ومبتهدف دراسة تخصص التسويق إىل تزويد الطالب بكافة المهارات والمعرفة األساسية ألصول علوم التسويق، وذلك عن طريق دراسة الطالب ألسس 

.ومعرفة هيكل أنظمة التسويق، وبيئته، وسلوك المستهلك
كما يدرس الطالب إدارة ،قيةكما يتعلم الطالب من خالل تخصص التسويق كيفية إعداد البحوث التسويقية، ومعرفة وظائف ومهام عملية إدارة المبيعات واالتصاالت التسوي

.التجزئة وخدمات التسويق

  التسويق لمدة أرب  ع العلمية أو التجارية بمعدل جيد ومن ثم يقوم بدراسة البكالوريو العامهولك  يلتحق الطالب بتخصص التسويق يجب أن يحصل عىل شهادة الثانوية 
 
س ف

  مجال التسويق
 
ة ف ة الكبب  ا من المواد الدراسية المهمة، ومن خاللها يصبح لديه الخبر .سنوات، يدرس خاللها عددا كبب 

  التسويق
 
وع تخرج ف   السنة الخامسة بإعداد مشر

 
  التسويق، كما يقوم ف

 
.وخالل سني   الدراسة يقوم الطالب بعدد من حلقات البحث ف

ط أن يحصل عىل معدل جيد جد   مرحلة الماجستب  شر
 
  التسويق يستطيع الطالب أن يواصل دراسته ف

 
  وبعد أن ينال الطالب شهادة البكالوريوس ف

 
. مرحلة البكالوريوسا ف

  ثال 
  التسويق بعد أن يقض 

 
  مواد التسويق، ومن ثم يقوم بتقديم رسالة ماجستب  ف

 
  دراسة التسويقث وخالل سني   دراسة الماجستب  يتعمق الطالب بشكل أكبر ف

 
.سنوات ف

  دراسة 
 
  التسويق فعليه أن يدرس لمدة خمس سنوات، يتعمق من خاللها ف

 
  متابعة الدراسة والحصول عىل الدكتوراه ف

 
  حال رغب الطالب ف

 
  د المواوف

 
تسويق، ويقدم ف

  التسويق
 
.نهايتها أطروحة الدكتوراه ف
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  تخصص التسويق؟
 
  يدرسها الطالب ف

ما ه  المقررات الت 

  تعمق فهمه ومعرفته لتخصص التسويق ومن أبرز هذه المقرر 
 
  تساهم ف

ا من المقررات الت  بادئ التسويق، مبادئ مات يدرس الطالب التخصص خالل سني   الدراسة عددا كبب 

، مبادئ المحاسبة، مبادئ اإلدارة  
 
.االقتصاد الجزن

يعات التجارية، إدارة العلميات واإلنتاج، اإلدارة المال ، التشر   يدرسها الطالب طالب التسويق مبادئ االقتصاد الكىل 
.يةومن المقررات الت 

، والتسويق الدوىل   ، وبحوث التسويق، والتسويق الصناع   
 
ون وي    ج، والتسويق اإللكب    بإدارة الب 

 
.كما يدرس طالب تخصص التسويق مواد تتعلق ف

  فهم سلوك المستهلك، ودراسة هذا السلوك ومن أبرز هذه المقررا
 
  ترتبط ف

مستهلك، األساليب لوك الت سباإلضافة إىل ذلك فإن الطالب يدرس عدد كبب  من المقررات الت 

  التسويق، إدارة المواد، إدارة المبيعات باإلضافة إىل عدد آخر من المقررات
 
.الكمية ف
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اوح اىل  سنوات 4ما ه  اقسام تخصص التسويق؟ مدة الدراسة تب 

:لتخصص التسويق عدد كبب  من المجاالت ومن أبرز هذه المجاالت 

مبادئ التسويق •

سلوك المستهلك •

تخطيط وتطوير المنتجات•

•  
 
ون التسويق الرقم  واإللكب 

بحوث التسويق•

التسويق الزراع  •

تجارة التجزئة •

•  
 
التسويق الصح  والدوان

وي    ج التجاري • الب 

التسويق السياح  •

وي    ج الدوىل  •
الب 

اخالقيات التسويق •

إدارة التسويق•

إدارة قنوات التسويق•

اتيجيات التسويق • اسب 

سياسيات التسعب  •

تسويق الخدمات •

تسويق االعمال •

التسويق بالعالقات•

العالقات العامة•

  التسويق•
 
قضايا معاضة ف

ريادة االعمال •

قواعد بيانات التصوير•
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اإلبداع

وي    جاإلعالنمهاميتوىلالتسويقأنباعتبار    هذا والب 
طلبإذ .المجاللهذا األساسيةالمتطلباتمناألبداععىلالقدرةأنيعت 

ُ
خارجأفكار إنتاجسويقالتمتخصصمني

وي    جالمختلفةاإلعالنيةللحمالتالصندوق .يومعنا يومً لألبداعالحاجةتزداد المنافسةوازدياد األسواقتضخمومع.التجاريةالعالماتوإشهار للمنتجاتوالب 

التواصلمهارات

  إعالننصتجد لن
التخصصألناراتالمههذهأهميةتزداد بالتسويقاألمر يتعلقوعندما للوظيفة،التقدمأساسياتمنبأنهالتواصللمهاراتالحاجةيذكر ال وظيق 

.التخصصهذا لدارس  األساسياتمنالجيدةالتواصلمهاراتوبالتاىل  الجمهور،إىلما تسويقيةرسالةأو فكرةإيصالعىلقائمبأكمله

التحليلمهارات

وريلمختلفةاوالمقاييسالبياناتمعالتعاملعىلقادرةتحليليةعقليةوجود فإنوتحليلها،وقياسها البياناتعىلكبب  بشكليعتمد التسويقألننظًرا    للنجاحض 
 
هذا ف

  العاملونيحتاجإذ .التخصص
 
  النتائجتحليلعىلوالقدرةالتسويقيةاألرقاموراءما فهمإىلالتسويقف

 
ككل،التسويقيةعمليةوالوالعمالءللسوقأعمقفهمسبيلف

اتيجياتلتطوير الفهمهذا توظيفوبالتاىل   .والبيعالتسويقاسب 

المهارات االزمة لاللتحاق بمجال التسويق
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البحثمهارات

  التفاصيلمنةعاليدرجةعىلوالبحثوالمنافسي   السوقدراسةإىلالتسويقمتخصصسيحتاجحيثعالية،بحثيةمهاراتإىلاليومالناجحالتسويقيحتاج
 
ف

  والبياناتالمعلوماتأهمإىلالوصولسبيل
اتيجيةوضعمنالتسويقمتخصصتمكنالت  وعالمأهدافإىلللوصولالفاعلةالتسويقيةاالسب  .شر

التنظيممهارات

  متخصصباعتبارك
 
  تعملقد فأنتالمجالهذا ف

 
  متخصصةوكالةف

 
تتطلبقد المواقفهوهذمؤسسة،ضمنداخىل  تسويقفريقمنجزءتكونقد أو التسويق،ف

  منك
 
  مشاري    عأو مهامعدةعىلالعملاألحيانبعضف

 
،التواصلوسائلحساباتإدارةمثلالوقت،ذاتف ،الموقعإدارةاالجتماع   

 
ون عبر إعالنيةملةحإدارةاإللكب 

.مهامككلعىلاءةبكفللعملعاليةتنظيممهاراتمنكيتطلبالذياألمر .الحمالتتلكأداءلتتبعالدوريةبالتقارير اإلدارةتزويد إىلباإلضافةالتلفزيون،
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الشائعةالتسويقيةواالتجاهاتالسوقمستجداتبأخر المعرفة

  السائدةاالتجاهاتكلإىلدائمبشكلالتعرفمنكيتطلبالتسويق
 
  اإلعالنيةحمالتكيخدمبما وتوظيفها السوقف

لتلكقويفهموجود تاىل  بال.عليهاتعملالت 

  االتجاهاتتلكالستغاللمهًما أمًرا يعد أهميتها وأسباباالتجاهات
 
.المختلفةالتسويقيةالعملياتف

  هذا 
ورةيعت    والرائجةالشائعةبالمواضيعدائماطالععىلالتسويقمتخصصيكونأنض 

 
يتمكنحت  فيهينشطالذيالمجالمستجداتوأخر المحىل  المجتمعف

  الجمهور اهتماممحطالمختلفةالمواضيعاستغاللمن
 
.التسويقيةحمالتهف
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علم التسويق.. الجزء األول 

سلبيات العمل بتخصص التسويق / إيجابيات 
إيجابيات العمل بتخصص التسويق 

التطوير من قدرات التفكب  1.

  سوق العمل2.
 
االنضمام اىل اكبر من مجال ف

كات اىل التسويق3. حاجة كل الشر

القدرة عىل التأثب  بالراي العام والتحىل  بمهارات االقناع4.

.5  
 
  العمل الميدان

 
  توفر فرص عمل تسويقية ف

كات الت  تواجد الكثب  من الشر

  العالم العرنر   6.
 
  اعالمات التوظيف ف

 
تعتبر مجاالت التسويق األكبر ظهورا ف

كات عالمية  7. التعامل مع شخصيات هامة وتكوين المزيد من العالقات االلتحاق بشر
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سلبيات العمل بتخصص التسويق 

  عىل راتب اعىل مما يتقاضاه المسوق العادي او التقليدي1.
 
ون حصول المسوق اإللكب 

  المجال 2.
 
ية بمستوى جيد قبل العمل ف ورة اتقان اللغة  اإلنجلب   ض 

يتطلب التخصص الكثب  من الجهد والعمل 3.

  مكان ثابت 4.
 
صعوبة االستقرار ف

ه بسهولة 5. ف عن غب 
وتعتبر هذه سيئة إلصحاب االعمال, ال يمكن تميب   المسوق المحب 

  المجال وتفاوت الرواتب وجودة المهارات6.
 
شدة التنافس ف

اختالط المهام الوظيفية بي   رجل التسويق ورجل المبيعات7.
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الفرق بي   التسويق والمبيعات

تعريف التسويق

حتياجات، بالجودة واال باتأنه النشاط الذي يحلل السوق ويدرس العمالء، ليعرف احتياجاتهم ورغباتهم، ومن ثم يتم إنتاج منتجات أو يقدم لهم خدمات، تلتر  هذه الرغ
  تم إنتاجها عن طريق اإلعالنات

وي    ج لهذه المنتجات الت  .المناسبة والسعر المناسب، ثم يتم الب 

  
النشاط التسويق 

  عىل عدد من األمور مثل
:يقوم النشاط التسويق 

ي منتجاته؟• دراسة الجمهور المستهدف، ودراسة احتياجاته ورغباته وسلوكياته وكيف يشب 
ة تنافسية للتفوق عليهم، ويكون كل هذا بالتأكيد قبل إن• تج أو تقديم تاج المنتحليل السوق ودراسة المنافسي   ومعرفة نقاط قوتهم ونقاط ضعفهم، لخلق مب  

.الخدمة
  تناسب الجمهور المستهدف•

.العمل عىل إنتاج منتج يالئم هذه الرغبات، ويلتر  هذه االحتياجات، بالجودة الت 
 حالة السوق والمنافسي   •

ً
.تسعب  المنتجات والخدمات بما يالئم الجمهور المستهدف، مراعيا

ها، ومحاولة جذبه وتروي    ج المنتج عن طريق اإلعالنات، واالتصاالت، واللقاء•   تم توفب 
  الات خلق وع  الجمهور المستهدف بالمنتج أو الخدمة الت 

 
  تتم معه ف

ت 
  الموالت 

 
.الشارع وف

  المنتجات والخدمات المقدمة لتحسينها وتطويرها•
 
.معرفة رأي العميل ف
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تعريف المبيعات

  يحتاجها، مقابل مبلغ معي   من المال يتم
ي عىل المنتجات أو الخدمات الت  ي، يحصل فيها المشب  فاق عليه مع البائع، وتكون تاال عملية تتم بي   طرفي   هما البائع والمشب 

ي  لوجه بي   البائع والمشب 
ً
.هذه العملية وجها

النشاط البيع  
ي، وبيع المنتج أو الخدمة له، ويتم هذا عن طريق وضع الخطط والوسائل واألسالي   ب و يهدف النشاط البيع  إىل تحويل العميل المحتمل إىل مشب 

اتيجيات الت  االسب 
تمكنه من بيع هذه المنتجات أو الخدمات
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الفرق بي   التسويق والمبيعات

  التلفاز والجرائد والمجالت، أما المبيعات تهتم بتلبية رغبات المستهلكي   •
 
  تقدمهاعنالتسويق يهتم بخلق وع  للمستهلكي   عن طريق عمل إعالنات ف

.طريق المنتجات الت 
  بيالتسويق عمله طويل األجل من خالل إعدادات الحمالت ودراسة العمالء، وتسعب  المنتجات، أما المبيعات فعمله قصب  األجل من خالل محاولة•

 
 أقرص وقت ع المنتجات ف

.ممكن
  الذي يظهر به للعميل•

 
  شكل النهان

 
.التسويق طول الوقت يطور ويحسن من المنتجات، أما المبيعات فتتعامل مع المنتج ف

اتهم التنافسية، ونقاط ضعفهم للتغلب عليهم، أما المبيعات فيتعامل مع ا•  لوجهملعالتسويق يحلل السوق، ويدرس المنافسي   لمعرفة نقاط قوتهم ومب  
ً
ة وجها   مباشر

 
.يل النهان

  تناسب العمالء، أما المبيعات فعليه أن يبيع هذه المنتجات•
.التسويق هو من يختار ويحدد المنتجات الت 

اء المنتج• .التسويق يتعامل مع عدد كبب  من الناس، أما المبيعات فتتعامل مع عدد محدد من الناس الذين يريدون شر
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أوجه التشابه بي   التسويق والمبيعات
 أوجه تشابه بينهم عىل سبيل المثال

ً
:وكما أنه هناك فرق بي   التسويق والمبيعات، هناك أيضا

التكامل
ة ال تستطيع أن تعمل بقسم دون األخر كات الكبب    الشر

 
.التسويق والمبيعات إدارتي   يكمالن بعضهما البعض، ف

افية، عىل مستوى واحد من التمب   
 البد أن تكون اإلدارتي   عىل نفس المستوى، عىل نفس االحب 

ً
.وأيضا

  
 
، ممكن هذا يؤدي خسائر فادحه ف   اإلدارتي  

 
كهألنه لو كان هناك تباين كبب  ف الشر

:عىل سبيل المثال
، ودراسة احتياجات    عمل بحوث السوق، وتحليل المنافسي  

 
، ف   مجال المطاعم، إدارة التسويق فيها بذلت جهد كبب 

 
كة تعمل ف ات العمالء، بورغلو أن هناك شر

  النهاية إىل المنتج الذي يناسب العميل، والمكان الذي يبيع فيه هذا المنتج، وحددت السعر الخاص به
 
.وتوصلت ف

، وكانت 
ً
اء هذا المنتج، قد قدمت للعميل الطعام بشكل غب  مناسب، وقدمته باردا   بدورها أن تقنع العميل بشر

مكان ليست عىل فة النظاوجاءت إدارة المبيعات الت 
.المستوى الذي يأمله العميل

ء، وبطريقة غب  الئقة   المكان يتعاملون مع العميل بشكل س 
 
.واألخطر من كل هذا أن العاملي   ف

  العميل مرة أخرى إىل المطعم، وبالتاىل  خسارة المكان
 
.هذا بالطبع سيؤدي إىل ضياع جهد إدارة التسويق، ولن يأن

الهدف
.قسم التسويق وقسم المبيعات هدفهم واحد، وهو زيادة إيرادات المنشأة وتعظيم أرباحها يوم عن يوم
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الخالصة

 كما يعتقد كثب  من الناس
ً
.أن إدارة التسويق وإدارة المبيعات ليسوا شيئا واحدا

  النهاية بعمل منتج مناسب له من خالل جودته وسعره
 
ء عن العميل، ليقوم ف  

.فالتسويق يبدأ عمله قبل ظهور المنتج، ويعمل عىل معرفة كل سر

  عىل تحليل السوق، ومعرفة احتياجات ورغبات العمالء، ودراسة سلوكياتهم، وعمل منتج مناسب لهم من حيث السعر الم
ب والجودة ناسويقوم النشاط التسويق 

.المناسبة واالستخدام األمثل، ثم محاولة خلق وع  للعمالء عن المنتج وجذبهم عن طريق اإلعالنات، والمقابالت، واالتصاالت 

ه مثل ه عن غب    تمب  
.اإلبداع، الرؤية المستقبلية، الشجاعة، العمل الجماع  : ورجل التسويق الناجح له مجموعة من السمات الت 

  تقدمها المنشأة، مقابل مبلغ ما يتفقان عليه
ي للمنتج أو الخدمة الت  .أما البيع فهو الذي يعمل عىل تحويل العميل المحتمل إىل مشب 

  تقدمها المنشأ
  تمكن رجل المبيعات من بيع المنتجات والخدمات الت 

اتيجيات الت    ة لويقوم النشاط البيع  عىل وضع الخطط واألساليب واالسب 
 
.لمستهلك النهان

ء عن منت: ورجل المبيعات الناجح له مجموعة من السمات مثل  
جه، الطمأنينة، الصدق، القدرة عىل االستماع، التفاؤل، الطموح، التواصل الدائم مع العمالء، معرفة كل سر

.يضع نفسه مكان العميل
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هم عن بعضهم البعض مثل   توجد بي   التسويق والمبيعات، وتمب  
:وهناك العديد من الفروق الت 

ي للمنتج أو الخدمة• .أن إدارة التسويق تهتم بجذب العميل، أما إدارة المبيعات تهتم بتحويل العميل المحتمل إىل مشب 

ة•   مباشر
 
، أما إدارة المبيعات تتعامل مع المستهلك النهان .إدارة التسويق تهتم بتحليل السوق ودراسة المنافسي  

  تباع، والمكان الذي تباع فيه، وتحدد سعر البيع، أما إدارة المبيعات كل مهمتها هو بيع المنتج للز •
.ونبإدارة التسويق تحدد المنتجات الت 

ة شهر ع• ة قصب 
ة طويلة األمد مثال ثالثة أو ستة شهور، أما المبيعات فتعاملها مع العميل يكون لفب  .سبيل المثالىل إدارة التسويق تعمل مع العميل لفب 

  أنهما يكمالن بعضهما البعض، والبد من أن
 
ونوا عىل نفس المستوى كيوكما أنهما مختلفان وبينهم العديد من الفروق، فإدارة التسويق وإدارة المبيعات يتشابهان ف

افية، ونفس الكفاءة، ألن هدفهم واحد وهو ، ونفس االحب  .زيادة إيرادات المنشأة وتعظيم أرباحهامن التمب  

  النهاية نستطيع أن نقول ونؤكد أن إدارة المبيعات تعتبر جزء من إدارة التسويق
 
.وف



WHERE WE BEAT TIME

دبلومة التسويق  الشامل

ة الثانية   األقسام الوظيفية لمجال التسويق .. المحاض 

علم التسويق.. الجزء األول 

الفرق بي   رجل المبيعات ورجل التسويق 
بالوقت و المنتج اليه يلحاجات المستهلك و كيفية تلبيتها و توصبالبحث عن هناك فرق بي   رجل التسويق و رجل المبيعات ، فرجل التسويق يتجه اهتمامه اىل السوق 

اء ،كما ان المكان المناسب ، بينما رجل المبيعات يهتم بالسلعة او الخدمة المقدمة و كيفية اقناع المستهلك    السابق كان رجل البالشر
 
يهتم بعملية االقناع ن تسويق هو مف

  ضل المنافسة الشديدة اصبح له وظائف اخرى منها ما هو مشار اليه سابقاالمستهلك 
 
اء باإلضافة اىل ان ف بالشر

:التسويق مهام رجل
 عن جمع

ً
البيانات حول المنافسي   ووضع الخطط والسياسات المناسبة مسؤول عن تحديد حاجات ورغبات العمالء وتحديد األسواق المستهدفة، وهو مسؤول أيضا

  األسواق المستهدفة و مسؤول عن تخطيط وتنظيم النشاط البيع  والرقابة والتقويم عىل األنشطة البيعية وهو مسؤ 
 
كة ف  عن تحديول لتسويق منتجات الشر

ً
د أيضا

احتياجات القسم من الموارد
:مهام رجل المبيعات 

اءومتابعة العمالء, مسؤول عن تخطيط وتنظيم النشاط البيع  ومتابعة العمالء الحاليي   والبحث عن العمالء الجدد وتنفيذ الخطط المطلوبةوحثهم عىل الشر
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Thought Leaderهو ما 
  مجال  تخصصك  بأفكارك المجتمع يتأثر لك تكون قائد فكر  يجب ان 

 
مصداقية –قيمة –هدف –عليك ان تكون صاحب رسالة ف

عادةتحصدعملازرععملتحصدفكرةازرع

.ان األفكار المبدعة قادرة  ان تغب  البشر بل تغب  المجتمع والعالم باثرة 
ية المؤثرة بعلمها وافكارها المفيدة للمجتمع الشخصية الفكرة هو ائد ق (تج الخاص بك عميلك كيفية التعامل واستخدام الخدمة او المن/ علم جمهورك ) والبشر

.تكون قائد فكر ناجح لكخطوات
  حصلت عليها وكيف استطاعت النجاح الجمهور تعليم 1.

اتك ومعلوماتك وخطوات النجاح الت    مج. بما تعلمته من خبر
 
الك يجب ان تكون معلم ف

  ذهن زرع2.
 
  األشخاص عىل  القيمة  ف

  الصناعة الت 
 
.تتقنها ان تكون انت مصدر المعلومة ف

(المجالداخلألشخاص نجاحقصص–قصة نجاحك–المجال  / الخدمة / المنتج قصة)قصةاحىك3.

  وفعال لدىالحماسزرع4.
 
.الجمهور بتحقيق احالمهم ومساعدتهم بشكل ميدان

  تريد –توضيح الرسالة 5.
  مجال معي   –اإلدمان –البطالة –القضاء عىل الفقر )للجمهور مثال ان تصلها القيمة  الت 

 
(نشر العلم ف

(تكوين مجتمع يهتم بمجالك )يوم  ودائمبشكلمعكويتفاعلبكويثقينتمجمهورانشاء6.
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تخصصات العمل لمجال التسويق

:  متخصص تسويق، أو منسق تسويق

"Marketing specialist/Marketing coordinator"

كة الموظفة له كات الخدمات المالية أو خدمات األعمال واللوجستيات: نوع الشر .شر

:المهام الوظيفية

كات والمؤسسات .تطوير الحمالت االعالنية للشر

  
 
ون .التسويق االلكب 

:مندوب تسويق 

Marketing Rep

كة الموظفة له كات الخدمات التعليمية والصحية: نوع الشر .شر

:المهام الوظيفية

.القيام بالبيع

.ايصال المنتج إىل العميل
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:متخصص تطوير أعمال

Business development specialist

كة الموظفة له كات الخدمات التعليمية والصحي: نوع الشر ة وشر كات الكبب  كات الشر ة والشر

.المالية كالبنوك

:المهام الوظيفية

.القيام بجميع التصاميم المطلوبة

.إدارة الشبكات االجتماعية وشبكات التواصل االجتماع  

  االدارة التسويقية
 
نت لجميع العاملي   ف .تسهيل استخدام االنب 

مجة المطلوبة لإلدارة التسويقية .االعمال المتعلقة بالبر

:  مندوب مبيعات

Sales rep

كة الموظفة له كات التوصيل إىل:  نوع الشر كات البيع بالجملة، وشر كات االنتاج وشر . المنازل شر

:  المهام الوظيفية

.حيحالقيام بكل االجراءات لضمان وصول المنتج إىل العميل أو إىل منافذ التوزي    ع بالشكل الص
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ف  :مبيعات مشر

supervisor

كة الموظفة له كات: نوع الشر كات المنتجات االستهالكية وشر كات البيع بالجملة، وشر :االدويةشر

:  المهام الوظيفية

اف عىلالقيام بالبيع إىل تجار التجزئة وتوزي    ع السلع بحسب االحتياج للمناطق التابعي   المناديبواالشر

.له وتوجيههم 

  
 
..واالستهالك  وضع السياسات التوزيعية للسلع والمنتجات بحسب المناطق والكثافة والحجم السكان

كاتب النصوص االعالنية او كاتب المحتوى 

Copywriter

كات   الشر
 
ويجية/أو مسئول المحتوى وصانع التسويق ف .  كتابة االعالنات الب 

كة .كتابة المحتوى المحدد لسياسة الشر

.كتابة محتوى الصور والرسوم 

.اختصار العبارات التسويقية

  تقديم المحتوى االمثل المعبر عن الع
 
.مل مساعدة جميع االدارات التسويقية ف
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مدير التسويق  

Marketing Manager 

  العالم، حيث يقوم بتوجيه كافة األنشطة التسويقي
 
 ف
ً
 من أعىل األعمال اجرا

ً
  األنظمة الحديثة، هو ايضا

 
  يعد أحد المفاتيح الرئيسية ف

 
  تتضمة ف

كة الت  ن تخطيط، وتنفيذ، وتوجيه،  الشر

.لمرؤوسي   كل فردى أو من خالل ابشوتنسيق، والرقابة عىل أنشطة تسويق منتجات المنظمة، وتقييم األداء، ووضع خطة التسويق، وذلك من خالل القيام بواجباته ومسؤولياته إما 

مدير المنتج

Product Manager

اف والتحكم يقوم    الخاص بخط المنتج، فمن مهامه التخطيط، اإلشر
اتيجيات، وكذلك المزي    ج التسويق    بتحديد األهداف، والغايات، والخطط، واإلسب 

 
ويقية لمنتجه، ويرتبط األنشطة التسف

وي    ج، والتحليل، والتنبؤ بالمبيعات المستقبلية .دوره باألبحاث والتطوير والتغليف والتصنيع، والبيع، والتوزي    ع، والب 

مدير اإلعالن 

Advertising Manager

، واختيار الحملة اإلعالنية، وتخصيص اإل  ويحر  اتيجياته، كما يقوم باختيار الوكاالت اإلعالنية، وتطوير المزي    ج الب  ف عنفسياسة اإلعالن وإسب  ، حيث يشر  
 
ىل موظفي   اإلعالنات اق اإلعالن

، ويدير الحمالت اإلعالنية بعناية تامة؛ لزيادة اإلنتاج، وبذل مجهود لتأسيس عالقة قوية مع الوكالء والموزعي   أو المستهلك .ي   المتخصصي  
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ياتمدير ال مشب 
Purchase Manager

اء أجزاء من المنتجات والمعادات والخامات والموارد، وكافة المواد المطلوبة ا شر
ً
اء، متضمن .فإنه يقوم بكافة أنشطة الشر

مدير العالمة التجارية 
Brand Manager

 فيكون
ً
  أغلبه التوزي    ع عىل منافذ ووسطاء التوزي    ع، إذا

 
  هذا المجال يتضمن ف

 
  الوظيفته الرئيسية ه إدارة التوزي    ع، وبما أن البيع هنا ف

  المنطق 
لذلك ستجد  P هو البيع ثم التسويقطريق التسويق 

  التوزي    ع، باإلضافة لبعض المهام التسويقية األخرى بخصوص المنتج والتسعأن وظيفة هؤالء التسويقيي   بشكل رئيس  ه التوزي    ع،
 
ب  والدعاية، ولكن عىل استحياء، من خالل المراقبة والتحكم ف

.حيث يكون الشاغل األكبر هو التوزي    ع
مدير التوزي    ع

Distribution Manager
عد التوزي    ع من وظائف التسويق الرئيسة، ويعت  بتوصيل السلع أو الخ

ُ
ا تخزين ونقل كافة المنتجات، حيث ي

ً
  إدارة نظام التوزي    ع، متضمن

 
 ت للعمالء المستهدفدماف

ً
ا  مباشر

ً
، وهو إما أن يكون توزيعا ي  

  به التوزي    ع غب  المباشر 
.بي   المنتج والمستهلك، وإما أن يكون من خالل وسيط، ونعت 

مدير بحوث التسويق  
Manager Marketing Research

ن المهام الرئيسيةا مويعد تقييم بحوث التسويق الخاصة بمشاكل معينة، وكذلك تجميع وتحليل البيانات، وتفسب  النتائج وتلخيصها، وتقديمها اىل اإلدارة العلي
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دبلومة التسويق  الشامل

ة الثانية   األقسام الوظيفية لمجال التسويق .. المحاض 

علم التسويق.. الجزء األول 

مدير العالقات العامة 

Public Relations Manager

.بإدارة كافة االتصاالت الخاصة بالوسائل اإلعالنية، وحامىل  األسهم، وذلك لتحسي   الصورة الذهنية للمنظمة

مدير خدمة العمالء

Customers Service Manager

-:فإنه يقوم خدمة العمالء، وكذلك معالجة شكواه، وتعرف خدمة المستهلك بأنها   ينتج عنها تحسي   الخدمة المقدمة للعميل“
.”مجموعة من األنشطة الت 

مدير المبيعات
Sales Manager

.يقوم بتنظيم وتطوير وتوجيه وتقييم أداء رجال البيع والرقابة عليهم
  حقيقة األمر فإن أداء معظم إن لم يكن كل الوظائف التسويقية يتطلب التعاون التام، وتنمية عالقات عمل متداخلة، والحرص عىل إجراء 

 
ة الوظائف التسويقية تصاالت الفعالة مع كافاال ف

وع   وظائف المشر
 
.األخرى، وكذلك باف

ا تاًما بي   كل من مدير إدارة التسويق، ومدير اإلعالن، والمنتج، والمبيعات، 
ً
 يتطلب تطور خطة تسويقية جيدة لمنتج معي   تعاون

ً
أن يشكلوا جميًعا فريق عمل نتاج، والتمويل، و واإل فمثال

.واحد حت  يتم تطوير الخطة التسويقية بكفاءة
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ة الثانية   األقسام الوظيفية لمجال التسويق .. المحاض 

علم التسويق.. الجزء األول 

قصة نجاح

جان كوم مؤسس تطبيق واتساب
مثال ح  يوضح أن الفقر لم ولن يكون عائقا أمام نجاح ريادة األعمال

ا من أن يكون مراقبً " جان"ولد 
ً
  الهاتف خوف

 
ا، وكان والده يخسر التحدث ف

ً
ة وظروف معيشية صعبة جد   عائلة شبه فقب 

 
  دولة أوكرانيا ف

 
األوكرانية، ا من الحكومةف

ا ال يوجد بها حمام داخىل  وال نظام تدفئة وسط درجة حرارة " كوم"التحق 
ً
ة أيض .تحت الصفر20بمدرسة فقب 

  
 
ناك عملت والدته كمربية أطفال بينما هو عمل كعامل نظافة ف

ُ
.ل بقالة صغب  ح موعند سن السادسة عشر هاجر اىل الواليات المتحدة االمريكية مع عائلته، وه

ا دائًما، وخالل" جان"التحق 
ً
  أن هذا الوقت بدأ بمدرسة هناك ولكنه لم يستطع التأقلم مع الطلبة هناك نظًرا ألسلوب حياتهم المختلف، وبسبب ذلك كان وحيد

 
ف

  فريق للهاكر
 
ك ف ة اشب  ة قصب 

نت، وبعدها بفب  مجة ذاتًيا عىل الحاسب الخاص به وعن طريق االنب  .يتعلم البر

كة فيسبوك وقته   شر
 
ى أمثال ياهو، ثم تقدم عىل نفس الوظيفة ف كات الكبر   بعض الشر

 
  أمن المعلومات ف

 
كةا رفضته التطور به الحال حت  اشتغل ف .شر

بداية تطبيق واتساب
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ة الثانية   األقسام الوظيفية لمجال التسويق .. المحاض 

علم التسويق.. الجزء األول 

قصة نجاح
جان كوم مؤسس تطبيق واتساب

االنطالقة الحقيقة واستحواذ فيسبوك عىل واتساب
  إبريل 

 
  الشهر الالحق2009أسس جان كوم واتساب ف

 
مجة اعتمادا عىل ل. وكانت النسخة المبدئية للتطبيق متاحة للتحميل من متجر تطبيقات أبل ف غة البر

Erlang  ا يمكن االعتماد عليه كبديل لرسائل
ً
  يحاسب عليها مزودي  MMSو  SMSفان واتساب هو تطبيق محادثات فورية يعمل عىل األنظمة المختلفة مجان

الت 

.خدمات االتصاالت بالرسالة

  وهو ما كان أحد أسباب
 
اف ا بشكل احب 

ً
ا واحد

ً
  أن يفعل شيئ

 
.طبيق واتسابقوة تالتطبيق يبدو بسيطا للغاية فمنذ بدايات التطبيق كان كوم دائما يفكر ف

قبول رؤوس ان ومع استمرارية نجاح التطبيق قدم العديد من أصحاب رؤوس األموال عروض لتمويل التطبيق ولكن كوم وأكتون قاوموا تلك العروض العتقادهم ب

  عىل حلمهم بتطبيق مراسالت قوي بدون إعالنات ولكن جيم جويب   من 
يكي    Sequoia Capitalاألموال سيقض    مالحقة الشر

 
.لم يستسلم واستمر ف

  إبريل 
 
تيبات وبعد ان وعد بإبقاء التطبيق خاىل  من اإلعالنات ف

ة من الب    وبحلول نوفمبر 8قبال 2011لشهور كثب 
 
كان تطبيق 2011ماليي   دوالر كاستثمار مبدن

  متجر أبل للتطبيقات
 
.ماليي   تحميل لألندرويد10وحصل عىل أكبر من . واتساب التطبيق رقم واحد للمراسالت الفورية ف
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ة الثانية   األقسام الوظيفية لمجال التسويق .. المحاض 

علم التسويق.. الجزء األول 

قصة نجاح

أرقام ونمو هائل للواتسابجان كوم مؤسس تطبيق واتساب

  خالل 
 
ء اىل  8ف  

:سنوات نم واتساب من ال سر

مليون مستخدم200مليار و 

مليون مستخدم جديد يومًيا

مليون رسالة عبر واتساب يومًيا50أكبر من 

مليون مكالمة صوتية تتم يومًيا من خالله100

من مستخدم  واتساب يقوموا باستعماله يومًيا% 70

ه600أكبر من مليار و  ألف صورة يتم مشاركتها عبر

  يوليو 
 
 Sequoiaحصل التطبيق عىل استثمار اخر من 2013ف

اير . مليون دوالر50بقيمة    فبر
 
تمت صفقة استحواذ 2014وف

  صفقة ه  األكبر 19فيسبوك عىل واتساب ب 
 
من بليون دوالر ف

.نوعها

االعمال أن وبنظرة بسيطة للوراء قد تبدو مثل تلك القصص لرواد 

  
النجاح حتم  ولكن حينها كان هناك العديد من األسباب الت 

تخدمه كادت ان تدفع كوم للتخىل  عن تطبيقه الذي أصبح يس

!االن أكبر من مليار شخص
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علم التسويق.. الجزء األول 

  العمل لمجال التسويقمصادر 
 
هامة مصادر للمساعدة ف

المصدر األول 

http://interbrand.com

كات  انداتمكان جيد للحصول عىل معلومات عن الشر  الحصول عىل علم والبر
ً
.تسويق  األشهر، وأيضا

  المصدر 
الثان 

https://www.entrepreneur.com

  السوق، الموقع يستهدف بش
 
كل خاص ربما من أشهر المصادر للحصول عىل خطوات ونصائح عملية للنجاح ف

.خاصةالمبادرين بأفكار ومشاري    ع ناشئة 

المصدر الثالث

http://www.marketingdive.com

ة ومهمة عن أشهر ال كات واحصائيات وأرقام مثب  brandsهنا ستجد معلومات عن التسويق وأخبار الشر

الرابعالمصدر 
http://mashable.com/marketing

 من أجل الحصول عىل أحدث االخبار، خصوص
ً
 عن من المصادر المعروفة عالميا

ً
ا

ى بر
ُ
كات الك   موقع . الشر

 
نس ف .الشهب  ماشابالهنا قسم البب  

الخامسالمصدر
http://www.businessinsider.com

نس نسغت  بمعلومات عن انسايدار بيب   كاتالبب   .واخبار عن السوق والشر

السادسالمصدر

http://businesscasestudies.co.uk

 هنا حاالت عملية عن األعمال التجارية والتسويقأ
ً
يضا

http://interbrand.com/
http://interbrand.com/
https://www.entrepreneur.com/
http://www.marketingdive.com/
https://mashable.com/marketing/
http://www.businessinsider.com/
http://businesscasestudies.co.uk/


WHERE WE BEAT TIME

دبلومة التسويق  الشامل

ة الثانية   األقسام الوظيفية لمجال التسويق .. المحاض 

علم التسويق.. الجزء األول 

هامة مصادر لدراسة التسويقمصادر 

1- Harvard Business School

https://www.youtube.com/user/HarvardBSchool

2- Philip Kotler Topic

https://bit.ly/2AoduRH

3- Web Training Academy

https://www.youtube.com/user/webtrainings

4- Eben Marketing

https://www.youtube.com/user/EbenMarketingMastery/featured

5- Shaw academy

http://www.shawacademy.com

6- Udemy

https://www.udemy.com

7- Coursera

https://www.coursera.org

8- Alison

https://alison.com

9- Khan Academy

http://learnenglish.britishcouncil.org/ar

10- EDX

https://www.edx.org/course?search_query=Digital%20Marketing

https://www.youtube.com/user/HarvardBSchool
https://bit.ly/2AoduRH
https://www.youtube.com/user/webtrainings
https://www.youtube.com/user/EbenMarketingMastery/featured
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.shawacademy.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR2UakOK6dUlUG2wBPO8UApp6knfaRdv7bn5ZVLajFW8ag6-LmVQZBCN_no&h=AT2iJApIJeqDaePKvLFE_cF12D_Ybr39c2ibN2A3leoDsnn2bnc2zMzeGFDmoIZFuDCOXWG0f9VNbNiHPQfH8dfSZfvTEGk2UBTDtJS4Zahgo3YPUc2dHpWs2Q-nNb_fI43vePjb_lsBeDGlEiR0ZjdsOeKyHj2PHA
https://www.udemy.com/
https://www.coursera.org/
https://alison.com/
http://learnenglish.britishcouncil.org/ar
https://www.edx.org/course?search_query=Digital+Marketing&fbclid=IwAR2mPdHI73CaGSgSg1hMiT9nire_Hh-pjQufFKRO9YdyhomQnDuwP_Udejg
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ة الثانية   األقسام الوظيفية لمجال التسويق .. المحاض 

علم التسويق.. الجزء األول 

هامة مصادر لدراسة التسويق الرقم  مصادر 
Facebook Blueprint

Facebook Marketingللفيه كورسات مجانية و نصائح  Facebookتابع ل

https://www.facebook.com/blueprint

Twitter Flight School

 Organic or Paidسواء ك Professionalتابع لتويتر عليه شرح مبسط الستخدامه بشكل

Content

https://twitterflightschool.com/login

LinkedIn Blog

BlogتبعLinkedIn  كل المجاالتفىفيها مقاالت مفيدة جدا

https://blog.linkedin.com

Google Analytics:

https://goo.gl/g455Ux

Slide Share

كل المجاالت مفيدة جدافىPresentationsعليهااللىمن أقوى المواقع 

http://www.slideshare.com

Quora

مفيد جدا Expertsعليها اسئلة و اجابات مناللىمن افضل المواقع لىبالنسبة 

كل المجاالتفىبالكم فىسؤال يجوا اىفيه تقريبا هتالقوا

https://www.quora.com

Google Ads

a- https://www.youtube.com/user/learnwithgoogle

b- https://bit.ly/2M23PSg

c- https://goo.gl/FVsnhX

https://www.facebook.com/blueprint
https://twitterflightschool.com/login
https://blog.linkedin.com/
http://www.slideshare.com/
https://www.quora.com/
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مقولة ماركيتنج

  المصنع
 
  العقول. المنتجات تصنعها ف

 
. العالمات التجارية تصنعها ف

والب  الندور
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علم التسويق.. الجزء األول 

كتاب ماركيتنج

حسام حسان.. عن التسويق 

نبذة عن الكاتب 

كسام للتسويق، ومؤسس ومدّون بموقع التسويق اليوم  كة فب  مؤسس ومدير تنفيذي لشر

نبذة عن الكتاب 

  تغ  ط كث  ب  م  ن النق  اط التس  ويقية الهام  ة بش  كل بس  يط وس  لس ، إن الكت  اب ل  يس متخص  
  يش  تمل ه  ذا الكت  اب مجموع  ة م  ن المق  االت المتنوع  ة وال  ت 

 
مج  ال أو نق  اط ص ف

  التس   ويق م   دعوما بأمثل   ة واقعي   ة ت
 
اتيجيات والط   رق الجدي   دة والمبتك   رة ف   حيات   ك ش   اهتس   ويقية مح   ددة ، إن   ه الخل   يط م   ا ب   ي   التع   اريف واألفك   ار واإلس   ب 

 
دها وتلمس   ها ف

اتيجيات نم تاليومية ستالحظ وأنت تقرأ هذا الكتاب أنك تنتقل بي   أجزاء تسويقية متتابعة بداية من مقاالت عامة عن التسويق ومبادئه واتجاهاته ، ث  تق ل بع دها إىل اس ب 

  النهاية الكتاب يختتم وجبته التسويقية بحاالت وأ
 
كات عالمية فكار لوأشار التسويق ثم تجد نفسك أمام مصطلحات ومفاهيم التسويق الحديثة ، ثم تجد ف . شر



.1985مرصية ، رائدة أعمال طموحة ولدت عام 
  القاهرمرصية الجنسية 

 
.نشأت ف

.حصلت عىل بكالوريوس االقتصاد والعلوم السياسية
  مجال التسويق والمبيعات واإلدارة ماجستب  إدارة االعمال

 
.وعدة شهادات أخرى ف

مجة باسم الي   جروب جمة والبر
كة تسويق ومبيعات وخدمات الب  وع  الخاص بأنشاء شر وعي   جقمت بإنشاء مشر دد هم وتعددت المشاري    ع وأضافت مشر

ة .و مجتمع خدمات اىل قائمة مشاريع  الخاصة الباشمركتب 

  سنواتطوال
 
  تدريبيةدوراتعدةعىلبالحصولأقومكنت،مجتهدةطالًبةكون

 
ياللغةدراسةوأيضاتدربيهدوراتخاللمنوالمبيعاتالتسويقمجالف عىلحصلتأيضا ,ةاإلنجلب  

.األعمالإدارةماجستب  
  ماشعان

  ساعدتت 
 
  الشخصيةمهاران

 
.وممب   شي    عبشكلاألعماللمجالالدخولوبالعملالتقدمف

يةمؤسسةأكبر تأسيسهوحلم     تعليميةخب 
 
.التجاريةالمشاري    عإدارةوكيفيةوالمبيعاتالتسويقعلمالشباببتعليمتقوممرصف

ة مجيةللخدماتجروبالي   مشاري    عاحدىهالباشمركتب    بالكاملمتكاملةتسويقحلول ,البر
 
قمنطقةف   بالمستقبلالنهوضهوالحلمالخليجودولاألوسطالشر

لمنطقةالتسويق 
ق ةخاللمنالخليجدولواألوسطالشر .المحدثةالعالميةالموادوأحدثالمهنيةالخبر
كاتواالداريةالتسويقيةواالستشارات ,التسويقيةالحلولتقديم ىللشر ةالكبر .الزمننسابقمعناالناشئةوالمشاري    عوالصغب 
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