
 

 

 
 تكوينية على املنصة االلكترونية ةر دو 

 

  

 

 جانفي 26و  25في  تنظم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة

 حول:دورة تكوينية عبر منصتها اإللكترونية  2021

  
 

 

 

               
 

 

 
 كيفية املشاركة

 

 
 

 علىأو البريد اإللكتروني  023 79 50 43 الشراء الى الفاكس:بيرجى تأكيد مشاركتك عن طريق إرسال استمارة التسجيل وأمر 

cacidade1@gmail.com / dade@caci.dz .   الدخول سيتم إرسال الرابط اإللكتروني على منصة التعلم اإللكتروني ورموز

 45 99 84 0660االتصال بالهاتف: ، اآلجلةبعدم قبول الدفعات  ذكركمن .معن طريق البريد اإللكتروني بعد تأكيد تسجيلك إليك
 

 .(نقداللشخص الواحد ) دج 350 35للشخص الواحد )شيك( و. دج 000 35 تكاليف املشاركة واملقدرة ب

 .ناعة أو عن طريق التحويل املصرفيتدفع نقدا أو عن طريق شيك مصرفي باسم الغرفة الجزائرية للتجارة والص

  . 40 مفتاح 00100/  599 0300 351 732 رقم  : BNA البنكي  لحسابا

 

 
 استمارة التسجيل
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  تكوينية ندوة
E-learning اإللكتروني كوينمنصة الت 

 

  

 
 املكون  بطاقة تقنية  

 

 األهداف:

 التجارية الكفاءة اكتساب  

 واستبقائها وإدارتها تطويرها والعمل على عمالء قائمة إنشاء 

 التنقيب تقنيات فهم 

 تجارية مقابلة انجاح كيفية 

 الزبائن اكتشاف تقنيات إتقان  

 الزبائن اعتراضات على الرد كيفية معرفة 

 واملغادرة البيع إبرام كيفية في التحكم 

 للمجادلة طرق  تعلم 
 

 التسليم:

  التسليم في ملف.Pdf    

  

 السيد سامي السويدي

 شيربروكفي إدارة األعمال من جامعة  ماجستير 

 .في استراتيجية األعمال

 خبرة عدة سنوات في التدريب واالستشارات. 

 مدرب مبيعات. 
 

 الفئة املعنية
 

 اطارات التسويق. 

 اطارات املبيعات التنفيذيين. 

 مدراء التسويق. 

 مدراء املشتريات. 

 طاقم اإلدارة العامة. 

  أي شخص له عالقة مباشرة أو غير مباشرة بنشاط تجاري 
 

 كيفية التدريس
 

 على منصة التعلم اإللكتروني. WEBINAIRE  

 التفاعل مع املشاركين 

 يعمل علىPowerPoint.  

 تمارين وألعاب األدوار. 
 

 

 سعر املشاركة
 35.000.00 دج باحتساب كل الرسوم )شيك / تحويل( ليومين 

 35.350.00 دج باحتساب كل الرسوم )نقدا( ليومين 
 .نموذج التسجيل راجع شروط املشاركة وشروطها في

 

  

 

 cacidade1@gmail.com  /dade@caci.dz/   0660 84 99 45لالتصال: 
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 التجاري  تفاوضال


