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 .1مدرب متخصص في التسويق االلكتروني بجميع القنوات التسويقية.
 .2مدرب ومتخصص في اإلعالنات الممولة في السوشل ميديا .
 .3خبير تنفيذ ورش التسويق االلكتروني للمنشأت والمنظمات.
 .4خبير في تأسيس اقسام التسويق االلكتروني في الشركات والمؤسسات.
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 .5متخصص في تحويل اقسام التسويق االلكتروني التقليدية الى مسوقي تسويق الكتروني محترفين.
 .6مدرب خبير في تأهيل وتدريب فرق التسويق والمبيعات ورسم خطط البيع والتسويق.
 .7مدرب معتمد من المعهد البريطاني للقيادة واإلدارة لندن . ilm
 .8مدرب معتمد في مهارات التفكير من مركز ديبنو االردن.
 .9مدرب معتمد ومجاز عالميا في مجال التسويق والمبيعات وخدمة العمالء.
 .10مدرب معتمد من  knowledge mastersإلدارة اعمال المدربين البحرين.
 .11مدرب معتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .
 .12مدرب معتمد من  aimsالبرنامج العالمي إلغالق الصفقات البيعية .
 .13عضو اللجنة االستشارية للجمعية الخيرية للقران الكريم في اعداد المدربين مركز نورين .
 .14احد اعضاء اللجنة االشرافية والتنفيذية لملتقى التنمية البشرية االول عسير –ابها .2010
 .15مدرب معتمد من ميرك العربية السعودية للتدريب واالستشارات .
 .16عضو اللجنة االستشارية والتسويقية ملتقى ادارة المعرفة  2013دبي .
 .17حاضر اكثر من  10000ساعة تدريبية في المجال االدارية والقيادي وتطوير الذات والتسويق والمبيعات .
 .18شريك ومؤسس في اطالق المبادرات الشبابية والتطوعية .
 .19خبير ومتخصص في التسويق عن بعد وفي تصميم الحمالت التسويقية الموجهة باستهداف .
 .20خبير في تأسيسي أقسام التسويق االلكتروني في الشركات والمؤسسات والمنظمات والجهات الحكومية لدى
انهار الخليح للتسويق االلكتروني . 2017- 2015
 .21خبير في تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل واكسابهم المهارات الالزمة في وظائف االدارة والمبيعات وخدمة
العمالء .
 .22رئيس المبادرة الشبابية لتدريب وتأهيل وتوظيف الشباب عن بعد في مجال التسويق االلكتروني .2017
 .23رائد صناعة المحتوى االعالمي والرقمي .
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 .1برنامج " العمل من خالل الفريق لتحقيق أفضل نتائج ".
 .2برنامج " مهارات االتصال و التعامل مع اآلخرين ".
 .3برنامج " مهارات القيادة الفعالة ".
 .4برنامج " مهارات القيادة وبناء فرق العمل ".
 .5برنامج " مهارات العرض والتقديم الفعال ".
 .6برنامج " مهارات التطوير والتحديث ".
 .7برنامج " تنمية مهارات رجل البيع الجوّال ".
 .8برنامج " مهارات التعامل مع أنماط الشخصيات الصعبة ".
 .9برنامج " مهارات إدارة ضغوط العمل ".
 .10برنامج " تنمية المهارات اإلدارية للمديرين ".
 .11برنامج "مهارات اإلشراف الفعال".
 .12برنامج "إدارة الوقت للمديرين".
 .13برنامج "اإلدارة التشاركية".
 .14برنامج "مهارات أداء العمل الفعال وتجويده".
 .15برنامج تحليل السوق والمنافسين (المكونات واالستراتيجيات) .
 .16البرنامج المكثف إلعداد وتدريب رجال البيع .
 .17برنامج "التميز اإلداري والقيادي".
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 .18برنامج "التدريب على رأس العمل"
 .19االمتياز في الخدمــة.
 .20تنمية المهارات اإلدارية والقيادية.
 .21تقييم األداء المؤسسي.
 .22المهارات المتقدمـة في خدمـة العمالء.
 .23التسويق االلكتروني .
 .24المالية لغير الماليين.
 .25خدمة العمالء والمراجعين .
 .26تنمية الموارد المالية للجمعيات الخيرية .

 .1برنامج " تنمية المهارات السلوكية ".
 .2برنامج " تنمية مهارات القيادة وبناء فرق العمل ".
 .3برنامج " مهارات كتابة التقارير والعرض والتقديم الفعال ".
 .4برنامج " مهارات التعامل مع األنماط المختلفة للعمالء ".
 .5برنامج " إدارة األزمات والمواقف الصعبة ".
 .6برنامج " العمل مع الضغوط والصراعات " .
 .7برنامج " كيف تكون فريق عمل ناجح ؟ " .
 .8برنامج " إدارة التطوير والتغيير ".
 .9برنامج " تبسيط إجراءات العمل " .
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 تقييم السياسات التسويقية لقطاع الخدمات في السوق السعودي .
 تطوير خدمة المراجعين الصعوبات والمعوقات والمعالجات والحلول لمؤسسة التأمينات االجتماعية.
 تأثير الضغوط الوظيفية على المديرين بالقطاع الحكومي.
 فرص الشركات في تحويل اقسام المبيعات والتسويق الى اقسام السويق االلكتروني مواكبة لتطورات
االسواق العالمية واثر التكنولوجيا في البيع والتسويق .

تقييم وضع خدمة المراجعين والعمالء في مؤسسة التامينات العامة  -الرياض.
إعادة هيكلة وتنظيم مؤسسة نسيم الموج ومراجعة النظم المالية واالدارية واالشرافية.
تطوير وتنمية النشاط التسويقي في شركة إدارة العقارية.
تطوير وتنمية النشاط التسويقي لشركة كاندي ديز ضمن شركات الركن الويسري للساعات.
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 اإلبداع والتفكير اإلبتكاري والتفوق التنظيمي .
 إستراتيجيات ومهارات التفاوض.
 مهارات االتصاالت والعالقات اإلنسانيــة.
 تحليل المشكالت واتخاذ القرارات.
 القيادة وبناء فرق العمل .
 إستراتيجيات القيادة الفعَّالة للقرن . 21
 مواجهة ضغوط العمل وإدارة الوقت وتفويض السلطة.
 تنمية المهارات اإلدارية والسلوكية.
 كتابة التقارير والرسائل والمذكرات ومهارات العرض الفعال.

 التخطيط اإلستراتيجي للتسويق.
 التسويق المصرفي منظور إستراتيجي.
 نظم المعلومات التسويقية وبحوث التسويق.
 التسويق في ظل الركود واألزمات.
 فن البيع المتميز وإتمام الصفقات.
 تخطيط وتنفيذ الحمالت اإلعالنية.
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 االتجاهات الحديثة في العالقات العامة.
 المهارات السلوكية للعاملين في العالقات العامة.
 بحوث الرأي العام.
 فن التعامل مع اآلخرين.
 فن العرض والتقديم.
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 الضبط المالي واإلداري بأحدث النظم العالمية.
 تنظيم الســياســات اإلدارية والمالية والهيكلية داخل المنظمة ودارســة الخلل والفجوات المصــاحبة
واجراء التصحيحات المناسبة واالشراف على تطبيقها.
 إعادة تأهيل اإلدارات الحالية وتنظيمها ومراجعة نماذجها وطرق عملها ورســـم خطوط التطوير
والتأهيل (المالية –الموارد البشرية –اإلدارة –االشراف –التسويق)
 هندسة اإلجراءات البيعية وبناء استراتيجية مبيعات نشطة تقوم على الوسائل التقنية الحديثة.
 تأهيل فرق المبيعات والتســـويق في الشـــركات في مجال التســـويق االلكتروني واعداد منظومة
مبيعات حديثة تواكب التغيرات في السوق.
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إعداد و تصميم و تنفيذ العشرات من البرامج التدريبية والحاالت اإلدارية لغايات التدريب
كتابة المقاالت في المجالت العلمية المتخصصة
تصميم وإعداد مناهج برامج اإلدارة و اإلدارة الصناعية
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