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Social Media marketing (SMM)

  التسويق عبر منصات التواصل االجتماع  مثل فيس بوك
وسناب تشات، ويقصد بهذا المصطلح التسويق بشكله عادي مثل المنشورات العادية عن وإنستغراموتويب  ويعن 

.المنتجات أو الخدمات أو اإلعالنات المدفوعة عىل هذه المنصات

Social media advertising (SMA)

  تكون بمقابل مادي
.ويقصد بها التسويق عبر منصات التواصل االجتماع  باإلعالنات المدفوعة فقط والن 

Reach

  عدد األشخاص الذين وصل لهم المنشور عىل منصة التواصل االجتماع  المستخدمة
.ويعن 

Impressions

ورة قاموا بقراءته   عدد األشخاص الذي قرأوا المنشور بالفعل، إذ ليس كل األشخاص الذين وصلهم المنشور بالض 
.ويعن 
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Social Media Analytics
وع أو العالمة التجارية، ويمكن أن تشم كة أو المؤسسة أو المشر ، ويقصد بها التحليالت الخاصة بصفحة الشر العديد من األمور، لتحليالتل اتحليل منصة التواصل االجتماع 

، واهتمامات ونسبة كل فئة من المتابعير  بالنسبة إىل العمر والجنس والبلد واللغة وغبر ذلك .مثل عدد المتابعير 

Ads Manager

  كل صفحة وحساب عىل أي من منصات التواصل االجتماع  يمكن إدارة اإلعالنات الخاص
 
، ف Adsخاللالحساب منة بويعن مدير اإلعالنات ضمن منصة التواصل االجتماع 

ManagerAudience
.أو الجمهور، ويقصد به جمهور المتابعير  والعمالء للعالمة التجارية والذين يمكن لهم رؤية منشوراتها وإعالناتها كذلك

Trending Topic
 ما يستخدم هذا النوع من المواضيع لصالح

ً
ة، وعادة   يتحدث فيها الناس بكبر

  سبيل تحقيق عالمة التجالأي المواضيع الرائجة عىل منصة التواصل االجتماع  وتلك الن 
 
ارية ف

.المزيد من االنتشار
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Viral
  يقوم بها الج

، بفضل عمليات المشاركة الن  ا عىل منصة التواصل االجتماع 
ً
  تنتشر بشكل كببر جد

.ر لهذا الموضوع أو المنشورو مهصفة تطلق عىل المنشورات والمواضيع الن 

Boosted Post
  يتم اإلعالن عنها عىل ذات المنصة بشكل مدفوع لتحقيق المزيد من االنتشار

.وه  المنشورات عىل منصة التواصل االجتماع  الن 

Retargeting
  إعالن أو حملة إعالنية ما بناًء عىل المعرفة المسبقة بهذه الفئة

 
  إعادة استهداف فئة محددة من الجمهور ف

.ويعن 
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Vlog
ه عىل شكل فيديو، ودائًما ما يكون هذا المصطلح مرادف للفيديوهات عىل اليوتيوب   والذي يتم تصويره ونشر

 
ويقصد به المحتوى المرن

Cost Per Click
  العديد من السياقات، إذ يستخدم من قبل المعلنير  لإلشارة إىل 

 
  عليهم دفعها مقابل كل كلفة الالتأي تكلفة النقرة الواحدة، ويستخدم هذا المصطلح من مصطلحات التسويق ف

ن 

  سياقات أخر 
 
ين لإلشارة إىل المقابل الذي يمكنهم الحصول عليه مقابل النقرة الواحدة، ويستخدم ف .ذلكى كنقرة، بالمقابل يستخدم من قبل الناشر

Cost Per Impression
  العديد من السياقات وغالًبا من ق Cost per Thousand Impressionوعادة ما يقصد به

 
بل أي التكلفة عن كل ألف ظهور لإلعالن، ومثل المصطلح السابق يستخدم ف

.المعلنير  لإلشارة إىل تكلفة ظهور اإلعالن أللف مرة

Cost Per Acquisition
  العديد من السياقات، ويقصد به تكلفة الحصول عىل عميل، 

 
كون تكلفة جذب عميل، قد تأو واحد من أشكال تسعبر اإلعالنات ومثل المصطلحير  السابقير  يمكن استخدامهما ف

.أو تكلفة إتمام عملية بيع
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A/B Testingب\اختبار أ
  معروف أيضا باسم اختبار االنقسام هو وسيلة لمقارنة نسختير  من صفحة ويب أو تطبيق ضد بعضها البعض لتحديد أي واحد يؤدي أداء أفضل، وه

 
ساس تجربة يتم بها  األ و ف

  لتحديد االختالف الذي يؤدي بشكل أفضل لهدف تحويل معير  
 
 من الصفحة للمستخدمير  عشوائيا، ويستخدم التحليل اإلحصان

ين أو أكبر .عرض متغبر

Ad Bannerالفتة دعائية
  أو تطبيقات الهواتف الذكية، إعالنات البا

 
ون  الصور والنصوص وه  تستند إىلنر عبارة عن مساحة اعالنية عىل شكل مستطيل أو مرب  ع يمتد عبر أعىل أو أسفل الموقع االلكب 

ونية، تهدف إىل جذب انتباه الزائر للضغط عىل اإلعالن واالنتقال إىل موقع آخر أو تفاصيل خاصة باإلعال ويعتمد انشاء هذا االعالن عىل طريقة  .نشكل شائع من اإلعالنات االلكب 

كات إعالن عا  Googleةة مثل خدملميبيع هذه المساحات االعالنية، سواء بشكل مباشر بير  مالك الموقع والمعلن، أو بشكل غبر مباشر مثل تأجبر هذه المساحات لشر

Adsense.

Ad Blockerمانع االعالنات
بانر وأشكال وإعالنات الثقةهو برنامج يمنع اإلعالنات من الظهور مع المحتوى الذي يتصفحه المستخدم، والذي يستهدف أنواعا معينة من اإلعالنات، مثل النوافذ المنب

نت .اإلعالنات الشائعة األخرى عبر اإلنب 
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Affiliate Marketingبرنامج التسويق بالعمولة
  يتكون من ثالثة عناض 

وي    ج لخدمة أو من( المعلن، المسوق، وشبكة التسويق)التسويق بالعمولة هو نشاط تسويق  تج خاص بالمعلن مقابل بحيث يقوم فيه المسوقير  بالب 

اء منتج، تسجيل بموقع، او ا اء أو تحويل زبائن محتملير  إىل موقع صاحب العمل، بجهود المسوق الشخصية مثل عمليات شر .اك ماشب  عمولة لكل عملية شر

BIOال  بيو
نت الذي يتيح للمتابعير  الجدد أو المحتملير  اكتشاف من انت وما ه  اهتماماتك وبعض ا جميع المنصات . عنكلوماتلمعهو جزء صغبر من ملف التعريف الخاص بك عىل االنب 

كة   جذب متابعير  جدد لديهم اهتماماتك المشب 
 
اتيجية تويب  الخاص بك، ا. االجتماعية لديها ملف تعريف وتعتبر قيمة ف ء عندما يتعلق األمر باسب   

لبيو الخاص بك هو أول شر

.يشاهده المستخدمير  عندما يستكشفون ملفك الشخص  

Bounce Rateمعدل االرتداد

  محدد، وهو النسبة المئوية لعدد الجلسات او الزي
 
ون   تحليل سلوك زوار موقع الكب 

 
  يستخدم ف

 
ون   التسويق اإللكب 

 
  صفحة واحدة، أي ت الاراهو مصطلح تكنولوجر  ف

 
  تتم ف

ن 

  من صفحة الدخول دون التفاعل مع الموقع
 
ون   غادر فيها الشخص موقع إلكب 

.تلك الجلسات الن 
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– Cost Per Actionفعل\التكلفة لكل حركة CPA
  موقعك والمعلن هو الذي يحدد كم الرب  ح عىل كل ضغطة ويتختلف ثمن الضغط من 

 
  تدفع عن كل زائر ضغط عىل االعالن الموجود ف

 أخر وحسب ن اىلمعلالتكلفة الن 

.المحتوى موقعك

– Cost Per Clickالتكلفة او الدفع لكل نقرة CPC
  كل مرة يتم فيها النقر عىل إعالنك من قبل الفئة المستهدفة، وبإمكان المعلن تحديد تكلفة النقرة لكل إعال

 
  دفع حيث قد ن،هو المبلغ الذي يتم دفعه ف

 
يرغب بعض المعلنير  ف

اتيجية التسويق وطبيعة ما يعلنون عنه .مبلغ أكبر لكل نقرة، وهذا يتوقف عىل اسب 

– Cost Per Installالتكلفة لكل تحميل CPI
وي    ج للتطبيقات، حيث تحسب تكلفة التحميل للتطبيقات، بقسمة المب المضوف عىل عدد غ لمقياس لفحص جودة اإلعالنات الموجهة إىل الهواتف الذكية والخاصة بالب 

  تم الحصول عليها
.التحميالت الن 
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– Cost Per Leadالتكلفة لكل عميل CPL
  موقع ما أو تحميل برنامج أو لعبة أو اضافة معينة

 
.الدفع مقابل حركة مهمة ناجحة مثل دفع مبلغ معير  من طرف المعلن مقابل التسجيل ف

– Cost Per Thousand Impressionsالتكلفة لكل الف مشاهد CPM
  مدة معينة، أو اإلعالن المعروض عىل شبكات أخرى

 
.تكلفة الدفع مقابل كل الف مشاهدة لإلعالنات المعروضة عىل موقعك ف

– Call to Actionالدعوة للتفاعل CTA

اء منتج، أو الدخول اىل موقع، ، من شر   نهاية منشور أو دعاية اعالنية للزبون أو الشخص المستهدف من المنشور بالقيام بعمل معير 
 
الخ… دعوة ف

– Click Through Rateمعدل النقر إىل الظهور CTR
ونيا أو إعالنا  إىل إجماىل  عدد المستخدمير  الذين يشاهدون صفحة أو بريدا إلكب 

نجاح حملة إعالنية عبر ويستخدم عادة لقياس. نسبة المستخدمير  الذين ينقرون عىل رابط معير 

  
 
ون يد اإللكب    معير  باإلضافة إىل فعالية حمالت البر

 
ون نت لموقع الكب  .اإلنب 
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ة  Live-tweetتغريدة مباشر
  محادثات

 
ة عىل أي من الكلمات الرئيسية لمؤتمر هم مش. أثناء حدث أو موقف Twitterلنشر التعليقات والمشاركة ف اركير  فيه يمكن للمستخدمير  القيام بعمل تغريدات مباشر

ونها    يحض 
  الصف الذي امامهم –إىل أحدث االحتجاجات الن 

 
ء عادي مثل مشاهدة إزهار العالقة بير  اثنير  من ركاب الخطوط الجوية ف  

ةمثل ملحم)أو حن  أي شر

#PlaneBae عبارة عن مغامرة سامية عىل تويب  ، مثل العديد من الظواهر االجتماعية عىل وسائل التواصل االجتماع  ، وشعان ما اختفت).

 Lookalike audienceجمهور مشابه

نت    اإلعالنات الرقمية ، مجموعة من المستخدمير  الذين يشبهون األشخاص الذين قاموا بالتفاعل فعليا مع عملك عىل اإلنب 
 
  أنهم أكبر قابل–ف

ية للتفاعل مع المحتوى مما يعن 

.المتعلق بمنتجاتك وخدماتك

 Lurkerمستمع

  الرقم  ل  
 
ة طويلة ، المتصل ألول مرة“المكاف ة من الوقت قبل التف” المستمع منذ فب    صمت لفب 

 
  المحتوى ب ، شخص يشاهد ويتابع مواقع التواصل االجتماع  ف

 
اعل فعلًيا ف

إعجاب أو رد
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 Organic reachالوصول الطبيع  

وي    ج المدفوع   ال ي. هو وصف لعدد المستخدمير  لمنصة تواصل اجتماع  معينة من الذين يشاهدون المحتوى المنشور عىل حساب معير  دون استخدام الب 
 
وجد معادلة وف

، وتتغبر هذه التقن ون إىل حيل وتقنيات عديدة لزيادة الوصول الطبيع    المنصات االجتماعية، يلجأ الناشر
 
قا للتحديثات عىل وفياتواضحة لحساب الوصول الطبيع  ف

.لوغاريتمات الشبكات االجتماعية نفسها
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 Paid Reachالوصول المدفوع

ها وال   تم نشر
، يشبر هذا إىل عدد األفراد الذين يشاهدون إعالنات المحتوى المدفوع الن  عىل سبيل  .ويجيةوالمواد الب  قصصكما هو الحال بالنسبة إىل مدى الوصول الطبيع 

  حير  يتم تعريف تويب  عىل أنها توي ت ترويجية
 
، ف  

 
يحة أكبر بكثبر من الوصول المدفوع يص. المثال، يتم تصنيف إعالنات فيس بوك المدفوعة عىل أنها محتوى إعالن ل اىل شر

كة مثل كما يمكنك أيضا استهداف المجموعات استنادا إىل الق. الوصول الطبيع  بحيث ان رسائلك المكتوبة تصل اىل اشخاص من خارج قائمة االصدقاء او المعرفير   واسم المشب 

كة .الموقع واالهتمامات المشب 

– Pay Per Clickالدفع لكل نقرة PPC

  حير  يدفع المعلنون المال عن كل مرة يتم النقر فيها عىل اعالناتهم
 
ون .هو نوع من التسويق االلكب 

– Pay Per Impressionالدفع لكل انطباع PPI

  موقعك
 
  تحتوي عىل االعالن، حيث يدفع المعلن للناشر مقابل كل ظهور لالعالن ف

.الدفع لكل ظهور للصحفة الن 
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  اعىل بروفايل تويب  
 
Pinned tweetتغريدة مثبته ف

  أعىل صفحة ملف
 
  اعىل الملف وسيلة رائعة لعرض إعالن مهم .Twitterتغريدة تم تعليقها ف

 
عد تثبيت تغريدة ف

ُ
.ي

Pinدبوس

الخاص  URLيتكون كل دبوس من صورة ووصف يقدمه المستخدم ؛ عند النقر فوقه ، يقوم الدبوس بتوجيه المستخدمير  إىل عنوان .Pinterestالروابط المفضلة المخزنة عىل

  . يمكن للمستخدمير  اآلخرين أن يعجبوا أو يعيدوا تعليق دبابيسك. بالصورة
 
ا تنظيم الدبابيس حسب الموضوع أو الحدث ف

ً
.مجموعات مرئيةيمكن للمستخدمير  أيض

Pinboardلوحة لحفظ المقتطفات 

ة ، وشوم الحلم ، : بعض األمثلة عىل ذلك . بأي موضوع سواء خاص او عام Pin boardيمكن تنظيم لوحة .Pinterestمجموعة من الدبابيس عىل موقع قصات الشعر القصبر

  رعايتها
 
  أرغب ف

ف هيل ، ، القطط الن  وصيفه الشر
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Profileالملف الشخص  
.يتضمن معلومات عن الشخص، باإلضافة اىل تحديثات و منشورات الشخص. الملف الشخص  الذي يمثل الشخص

ة عىل تويب   Promote Modeمبر 
ة ل  وي    ج تلقائًيا ألول ” إعالنات تويب  “مبر    نقوم بالب 

ا99تويتات يومًيا لجمهور محدد مقابل رسم ثابت قدره 10الن 
ً
   Twitterيقدر موقع. دوالًرا شهري

أن الحسابات الن 
ة ستصل إىل ما متوسطه    30000تستخدم هذه المبر 

 
.شخص إضاف

Promoted Accountsالحسابات الممولة 
ة   عام  Twitterإلعالناتمبر 

 
  تدعو المستخدمير  المستهدفير  إىل اتباع حساب معير  2010، تم اإلعالن عنها ف

ة لتنمية متابع  . ، والن  ستخدم هذه المبر 
ُ
بشكل  Twitterت

احات ، ونتائج البحث. شي    ع   الجداول الزمنية للمستخدمير  ، و من يتابع االقب 
 
  تم تمويلها ف

.تظهر الحسابات الن 

Promoted Trendsاالتجاهات المدعومة 
ات ” الممول واالكبر تداوال “   تكون حساسة للوقت والسياق والفع” إعالنات تويب  “ه  إحدى مبر 

وي    ج لالشياء االكبر تداوال والن    تتيح للمعلن الب 
اليات إىل أعىل القائمة عىل الن 

ها بوضوح عىل أنها . ”تويب  “ ”تم تمويلها“يتم تميبر 
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Promoted Tweetsالتويتات الممولة
ا من خالل إعالنات

ً
ا متاح

ً
وي    ج لها عبارة عن إعالنات أصلية تستهدف جمهوًرا محدد   يتم الب 

  الجداول  .Twitterالتغريدات الن 
 
تبدو متطابقة تقريًبا مع التغريدات العضوية ف

ة ”مرّوجة“الزمنية للمستخدمير  ، ولكنها تتضمن عالمة  .يستخدم المعلنون التغريدات الممولة للوصول إىل جمهور موسع. صغبر

Protectedمحم  
غريد تغريدات من ال يمكن إعادة ت. يمكن فقط للمتابعير  الموافق عليهم مشاهدة التغريدات والصور ل حساب محم  أو الوصول إىل ملفه الشخص  الكامل. حساب تويب  خاص

ولكن حن  الحسابات المحمية يجب أن تخشر لقطة الشاشة المخيفة. )الحسابات المحمية ، حن  من قبل المتابعير  المعتمدين

Publishing approval processعملية الموافقة عىل النشر 
  الوقت المحدد وتخص العالمة التجارية

 
ماية حسابات تقوم العديد من المؤسسات اآلن بح. إجراء تجاري لضمان أن تكون رسائل السوشال ميديا الصادرة خالية من األخطاء وف

  المحتوى قبل النشر  (SRP)الخاصة بها من خالل إدارتها من خالل النظام األساش  للعالقات االجتماعيةالتواصل االجتماع  
 
وم قد يق. ، والذي يوفر بيئة آمنة للفرق للتعاون ف

 أو المتدربون الداخليون أو المقاولون بصياغة الرسائل ، لكن يجب الموافقة عىل محتواها من قبل المديرين
 
فير  و واالموظفون ذوو المستوى األدن مسؤوىل  الموافقة أو / لمشر

.النشرقبل 
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 Re-targetingإعادة التوجيه
  الذين أعربوا عن اهتمامهم بمنتجاتك أو خدماتك

 
ون نت تتضمن استهداف زوار الموقع االلكب  طريق وضع عالمة تتبع ويتم ذلك عن. إعادة التوجيه ه  تقنية إعالنات عبر اإلنب 

ة عىل الموقع الخاص بك   ذلك فيس بوك أو المواقع اإلخبارية أو ال. صغبر
 
ط مدونات أو الوسائعند وصول الزوار إىل موقعك، يمكنك استهدافهم عند زيارتهم لمواقع أخرى بما ف

نت   هو أن هؤالء الزوار هم أفضل فرصة لتحويلهم إىل زبائن يكملون عملية البيع بدال من اإلعالن إىل مستخدمير  لم ي. األخرى عبر اإلنب 
اءظهروا الر واألساس المنطق  .غبة بالشر

Re-targeting Adsاعادة االستهداف

، مع إعادة االستهداف لديك فرصة لظهور اإلعالنات ال  
 
ون ين زاروا بالفعل ة بك للزوار الذخاصهو نوع من أنواع اإلعالنات والذي يتيح إلعالناتك بمتابعة زوار موقعك االلكب 

 تحديدا، كما يمكن إن يؤدي إىل  تحسير  معدالت تحويل العمالء، وزيادة الوع  بالعالمة ال
، وايصال رسالتك بطريقة أكبر  

 
ون ير  عوائد االستثمار، رية، وتحستجاموقعك االلكب 

.وذلك بدال من االضطرار لعرض منتجاتك للمشاهدين الذين لم يبدوا اهتماما بالمنتج

ه مستخدم اخر Repinاعادة مشاركة ما نشر
ست  يمكنك إما إضافة  .”Repin“من اجل تطبيق ذلك ، مرر الماوس فوق الدبوس الذي تريده ثم حدد. مشاركة دبوس مستخدم آخر عىل صفحتك الخاصة عىل تطبيق بنب 

  بدال من ذلك.الدبوس إىل مجموعة موجودة أو بدء مجموعة جديدة
ه ؟ اضغط اعجبن  .اعجبك الدبوس ولكن ال تريد أن تعيد نشر
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Replyالردود 
ة ، تكون الردود عامة. رد عىل تغريدة شخص ما .عىل عكس الرسائل المباشر

Response rateمعدل االستجابة 
ة زمنية معينة وقس. مقياس المشاركة لتقييم مدى تفاعلك مع جمهورك االجتماع     فب 

 
  أجبت عليها ف

مها عىل إجماىل  لحساب معدل الرد الخاص بك ، خذ عدد اإلشارات الن 
  تلقيتها 

.(باستثناء التغريدات)عدد اإلشارات الن 

Response volumeحجم االستجابة 
ة زمنية  لقضايا خدمة العمالء خالل فب 

ً
  تقدمها مؤسسة أو فريق أو حساب وسائط اجتماعية معير  استجابة

.ددةمحإجماىل  عدد الرسائل الصادرة الن 

– Return On Investmentالعائد عىل االستثمار ROI
، أو المقارنة بير  عدة خيارات استثمارية ة ويقوم هذا المقياس بحساب حجم العائد من استثمار معير  بالمقارن. هو مقياس ماىل  يستخدم لقياس الربحية من خيار استثماري معير 

  سياق التسويق و. وحسابه يتم بخصم كلفة االستثمار من القيمة النهائية لالستثمار ثم قسمة الناتج عىل كلفة االستثمار، ويتم التعببر عنه بنسبة مئوية. مع كلفة هذا االستثمار
 
ف

ونية وحساب الرب  ح العائد كنتيجة  ، يتم قياسه بحساب تكلفة الحمالت التسويقية االلكب   
 
ون االلكب 
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Verifiedموثق 

 ,الصحفيير  , ة عادة يتم استخدام هذه الخاصية للماركات المعروف. الحساب الذي قام صاحبه بإثبات هويته لصاحب منصة السوشال ميديا يمكن وصفه بأنه حساب موثق

.وه  تستخدم لمنع االحتيال وذلك للحفاظ عىل نزاهة الشخص او المنظمة المالكة للحساب, والشخصيات العامة

Vloggerصانع الفيديو

هو الشخص الذي يقوم بصنع وبث فيديوهات

Tiktokerتيك توكر 

صناع المحتوى عىل التيك توك
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Influencer؟ انفلونش -من هو المؤثر 
  أخذ قرارتهم ، ويمكنه مهاجمة أ الدفاع عن أي عالمة تجارية يروج لها و أانفلونش 

 
ة وله تأثبر عىل جمهوره ف خدمة أو منتج تقدم ي هو شخص لديه شعبية وجماهرية كببر

.لمتابعيه 

Bloggerالبلوجر
  االجتماعصانع وكاتب محتوى يتم نشر المحتوى عبر المدونات ووسائل التواصل 

 
ومن الممكن ان يكون المحتوى مصور او مرن

youtuberاليوتيوبر
ساعدهم عىل رب  ح نسب مشاهدة مرتفعة، وهو ما يفيديوهاتهمهم اشخاص يقومون بإنشاء فيديوهات ذات محتويات مختلفة ويتابعهم ماليير  األشخاص حول العالم وتحقق 

.منها% 60األموال بشكل كببر من خالل اإلعالنات، حيث يحصلون عىل نسبة تتخىط ال  
 وي  هتم هؤالء األفراد بإنشاء محتويات 
 
فيه، ف ابعير  لهم ولصفاحتهم تمكنهم من جذب الكثبر من المشاهدين والمتوالن  مجاالت متعددة مثل التقنيات ومراجعة األجهزة أو الب 

 عىل موقع يوتيوب، مما يساعدهم 
 
كة يوتيوب نظبر هذا العدد الكببر من المتابعير  لهم من المستخدمير  مف .ن كافة أرجاء العالمالنهاية عىل الحصول عىل أرباح من قبل شر



وع  بإنشاءقمت كةبأنشاءالخاصمشر جمةوخدماتومبيعاتتسويقشر مجةالب  وعير  جدد وتعددت المشاري    ع وأضافت مجروبالي   باسموالبر شر
ة وخدمات اىل قائمة مشاريع  الخاصة .هم الباشمركتبر

.1985مضية ، رائدة أعمال طموحة ولدت عام 
  القاهرمضية الجنسية 

 
.نشأت ف

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

 
.وعدة شهادات أخرى ف

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

ة وخدمات اىل قائمة مشاريع  الخاصة  .الباشمركتبر

  سنواتطوال
 
  تدريبيةدوراتعدةعىلبالحصولأقومكنت،مجتهدةطالًبةكون

 
ياللغةدراسةوأيضاتدربيهدوراتخاللمنوالمبيعاتالتسويقمجالف عىلحصلتأيضا ,ةاإلنجلبر 

.األعمالإدارةماجستبر 
  ماشعان

  ساعدتن 
 
  الشخصيةمهاران

 
.وممبر  شي    عبشكلاألعماللمجالالدخولوبالعملالتقدمف

يةمؤسسةأكبر تأسيسهوحلم     تعليميةخبر
 
.التجاريةالمشاري    عإدارةوكيفيةوالمبيعاتالتسويقعلمالشباببتعليمتقوممضف

ة مجيةللخدماتجروبالي   مشاري    عاحدىهالباشمركتبر   بالكاملمتكاملةتسويقحلول ,البر
 
قمنطقةف   بالمستقبلالنهوضهوالحلمالخليجودولاألوسطالشر

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