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المؤسسة	الرائدة	عبر	اإلنترنت	على	
مستوى	العالم

يستند	إطار	عمل	Swiss eLearning Institute	إلى	مفهوم	›التعليم	المستمر‹؛	وهو	برنامج	تعليمي	لما	
بعد	الثانوية	تم	إعداده	إلثراء	معارفك	بشكل	إضافي	،	سواء	على	المستوى	المهني	أو	الشخصي.

يقوم	بوضع	الدورات	التدريبية	في	معهد	Swiss eLearning Institute	كوكبة	المعة	من	األكاديميين	
والعلماء	والخبراء	في	المجال	على	مستوى	العالم،	مما	يضمن	تكامل	المؤسسة	األكاديمية	لدينا.	وتهدف	

هذه	الدورات	التدريبية	إلى	تزويدك	بالمعلومات	الضرورية	وذات	الصلة	من	أجل	تنمية	المهارات	التي	
يمكن	تطبيقها	في	الحال	في	الحياة	اليومية	وفي	األعمال.

إن	معهد	Swiss eLearning Institute	هو	بوابة	تعليمية	على	الويب	توفر	دورات	تدريبية	مصممة	
بشكل	خاص	لمن	ليس	لديهم	وقت	ويتسم	نمط	حياتهم	بالحيوية	والتغير	الدائم.	إننا	نوفر	لك	بيئة	تعليمية	

مرنة	وغير	رسمية	ومصممة	للتطوير	المهني.

ومن	خالل	تسجيلك	وإتمامك	للدورة	التدريبية،	ستتحسن	مهاراتك	في	المجال	الذي	تختاره	وسيساهم	
ذلك	في	إضافة	قيمة	إلى	قدراتك	العامة.	وبمجرد	اجتيازك	لجميع	المتطلبات	الخاصة	بالدورة	التدريبية	
المعنية	ستحصل	على	شهادة	تخرج	من	أمناء	Swiss eLearning Institute،	وهو	ما	يضيف	إلى	

ميزاتك	المهنية	والشخصية	األساسية	في	مستقبلك.

هل	الترجمة	تعيقك؟	ال	مزيد	من	المعوقات.

يعرض	معهد	Swiss eLearning Institute	دورات	تدريبية	مختارة	باللغات	العربية	واإلنجليزية	
والفرنسية	والروسية	والتركية.*

*تختلف	اللغات	المتوفرة	حسب	المنطقة.

لماذا معهد
 Swiss eLearning Institute؟

دورات	تدريبية	
ممتعة	ذات	إعداد	

جيد.

يسهل	الوصول	إليها	
على	األنظمة	

األساسية	واألجهزة	
المختلفة.

جداول	مرنة؛	في	أي	
مكان،	وفي	أي	وقت.

فرصة	لحضور	حفل	
التخرج.

شهادة	تخرج	بمجرد	
إنهاء	الدورة	
التدريبية.
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يمكنك	البدء	في	الحصول	على	دورة	تدريبية	بمنتهى	السهولة	-	وما	عليك	سوى	اتباع	الخطوات	الثالث	التالية!

التسجيل

قم	بزيارة	متجر	QNET	اإللكتروني	وشراء	
الدورة	)الدورات(	التدريبية	التي	تختارها.	بمجرد	
تسجيلك	تكون	قد	قمت	بالشراء.	وستتلقى	بعد	
 Swiss	معهد	من	ترحيبية	إلكترونية	رسالة	ذلك

eLearning Institute	متضمنًة	تفاصيل	
تسجيل	الدخول	الخاصة	بك	للدورة	التدريبية	

المعنية.

التنشيط

انقر	فوق	رابط	التنشيط	الموجود	في	أسفل	
الجانب	األيمن	من	المكتب	االفتراضي	الخاص	

بك	لتنشيط	الدورة/الدورات	التدريبية	

الوصول

يمكنك	الوصول	إلى	دورتك	)دوراتك(	التدريبية	
اليوم	من	خالل	تسجيل	الدخول	إلى	

 www.swisselearninginstitute.com

 Swiss eLearning	تطبيق	تنزيل	يمكنك	أو
Institute	من	خالل	متجر	Google Play	أو	

.App Store

البدء
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ما الذي يمكنني 
فعله عندما توشك 

الدورة التدريبية 
على االنتهاء؟

إننا	نعرض	تمديد	فترة	الدورة	التدريبية	لمنحك	المزيد	من	الوقت	
إلكمالها.	للحصول	على	مزيد	من	المعلومات،	يرجى	التواصل	معنا	عبر	

الموقع.
info@swisselearninginstitute.com

*إن إتمام أي من دورات Swiss eLearning Institute التدريبية ال يعد تعهًدا أو ضمانًا للعمل في أي مهنة أو الستيفاء 

أي من متطلبات الترخيص في أي دولة. كما أن الوحدات الدراسية المعتمدة والدرجات العلمية والشهادات والدبلومات 

التي يتم الحصول عليها من Swiss eLearning Institute ال تؤهل الحائز عليها بصورة تلقائية للمشاركة في أي 

امتحان مهني أو حكومي أو للحصول على أي شهادة أو ترخيص مهني أو حكومي. ينبغي على الطالب الذين يسعون 

للحصول على ترخيص أو شهادة مهنية االتصال بالهيئة الرقابية التابعة للدولة أو الهيئة الحكومية المعنية لتأكيد المتطلبات 

التعليمية قبل بدء أي برنامج.
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لقد	درست	التجارة	اإللكترونية	لمعرفة	المزيد	عن	QNET.	لقد	ساعدتني	كثيًرا	في	
التعرف	على	األعمال	بشكل	أكبر 

– Taneer Abduklah

معهد	Swiss eLearning	اختيار	مثالي	للدول	اإلفريقية	عامة	ولدولتي	غانا	خاصة	بسبب	محدودية	البنية	التحتية.	اإلقبال	على	التعليم	اآلن	ال	
يصدق.	وإذا	كنت	ترغب	في	إحداث	توازن	بين	التكلفة	والمحتوى،	فإن	بكالوريوس	إدارة	األعمال	المكثف	)ABBA(	هو	االختيار	المثالي	ألن	

تكاليفه	معقولة	فضاًل	عن	أن	محتواه	ثري	في	الوقت	ذاته،	كما	أن	الوقت	المطلوب	إلتمامها	مناسب	ألي	شخص
.– Dr Patrick Agbesinyale

أكثر	ما	أعشقه	في	دورات	معهد	Swiss eLearning	هو	
المرونة!	يمكنني	الدراسة	وقتما	أريد	وأينما	أريد،	حتى	
االمتحانات	يمكنني	خوضها	في	أي	وقت!	كما	يمكنني	

خوض	االمتحانات	عدة	مرات.	تهدف	الدورات	إلى	التعّلم	
وليس	فقط	اجتياز	االمتحان.”	

– Hala 

لقد	اكتشفت	أن	دورة	مهارات	العرض	والتواصل	شيقة	جًدا	وسهلة	االستخدام.							
 – Ebtihal Ibrahim

مصر

السودان

األردن

غانا
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استمع إلى قصص من 
طالبنا حول العالم!

أنا	أعشق	دورات	Swiss eLearning	التدريبية.	ولقد	شجعت	أشقائي	وأصدقائي	
في	كوت	ديفوار	على	االشتراك	في	هذه	الدورات.						

– Ago

كوت ديفوار
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الدورات التدريبية عبر اإلنترنت

الماجستير المصغر في إدارة األعمال      محسنة

التجارة	اإللكترونية

إقامة	المشروعات

إدارة	األداء

اللغة	اإلنجليزية	للمبتدئين

مهارات التواصل والعرض   محسنة

تصميم	المسار	الوظيفي

فن اإلدارة   محسنة

إدارة	رياضة	المحركات

إدارة	الثروة	

التسويق   محسنة

إدارة	المشروعات	

اللغة	اإلنجليزية	لألعمال

اللياقة	البدنية	األمثل

التغذية	األمثل

 خدمة	االشتراكات

المكتبة	اإللكترونية
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دوراتنا التدريبية
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امنح	نفسك	ميزة	تنافسية	في	هذا	العالم	الذي	تتزايد	فيه	المنافسة	عن	طريق	
اكتساب	مهارات	إدارة	األعمال	من	خالل	دورة	الماجستير	المصغر	في	إدارة	
أن	 من	 بداًل	 	.Swiss eLearning Institute معهد	 يوفرها	 التي	 األعمال	
ترهق	نفسك	في	رحلة	مهدرة	للوقت	تسعى	خاللها	لتزويد	نفسك	بالمعرفة	
الالزمة،	احصل	على	هذه	الدورة	التدريبية	التي	تضعك	على	المسار	الصحيح	

للنجاح	الحقيقي	في	مجال	األعمال.	

 Swiss eLearning	معهد	من	األعمال	إلدارة	المصغر	الماجستير	دورة	تضم
المتطور.	 األعمال	 إدارة	 ماجستير	 برنامج	 عناصر	 أهم	 من	 عدًدا	 	Institute
MBA	حول	 ومن	خالل	استخالص	أهم	العناصر	من	عدد	من	أهم	برامج	
العالم،	توفر	الدورة	التدريبية	نظرة	عامة	تفصيلية	حول	عدد	كبير	من	المفاهيم	
إطار	 تعرف	على	مفهوم	 أعمال.	 إدارة	 ماجستير	 لدرجة	 الرئيسية	 والنظريات	
العمل	األساسي	-	إدارة	األعمال	ومهارات	القيادة	وإدارة	رأس	المال	البشري	

والمالية	والمحاسبة	والتسويق	والمبيعات،	وهذا	غيض	من	فيض.

تبدأ	الدورة	التدريبية	للماجستير	المصغر	في	إدارة	األعمال	وتنتهي	بك	أنت.	
تتيح	لك	هذه	الدورة	التدريبية	إمكانية	التفكير	والتخطيط	والتنفيذ	كقائد.	

يركز	الفصل	األول	على	تطوير	الجزء	الداخلي	منك.	بعد	تعلم	طريقة	التفكير	
المال	 ورأس	 التمويل	 مثل	 الخارجية	 المفاهيم	 على	 تتعرف	 سوف	 كقائد،	
األساسية	 المفاهيم	 وفهم	 استيعاب	 من	 تتمكن	 ذلك،	سوف	 وبعد	 البشري.	
 Get the best education ال	 تلك	 	- القانونية	 والبيئة	 األخالق	 مثل	
 from a network of international experts who comprise the
 academic board of IDSEI, the first and only established
knowledge institution for the direct selling industry.	مهارات	
سوف	 النهاية،	 وفي	 ناجحة.	 مفاوضات	 ألية	 عنه	 غنى	 ال	 أساًسا	 تعتبر	 التي	
بها	 تقوم	 التي	 للشركة	 االجتماعية	 المسؤولية	 مبادرات	 مفهوم	 على	 تتعّرف	

الشركات	الكبرى	في	جميع	أنحاء	العالم.

إلدارة	 المصغر	 الماجستير	 دورة	 في	 والمبيعات	 التسويق	 موضوع	 يحول	
يزيد	 بحيث	 أخرى	 مرة	 شخصي	 تطبيق	 إلى	 المؤسسي	 المنظور	 األعمال	

قدرتك	على	تسويق	نفسك	بشكل	فعال	في	أي	مهنة.

حدد	أهدافك	طويلة	المدى.	اختر	دورة	الماجستير	المصغر	في	إدارة	األعمال	
.Swiss eLearning Institute	معهد	يوفرها	التي

الموضوعات:

•		الرؤى	اإلستراتيجية	في	ماجستير	إدارة	األعمال
•		القيادة	في	العصر	الحديث
•		إدارة	رأس	المال	البشري
•		الماليات	والمحاسبة.
•		األخالقيات	السياقية

•		تعقيدات	البيئة	القانونية
•		المفاوضات	وتسوية	النزاعات
•		المسؤولية	االجتماعية	للشركة.

•		التسويق	والمبيعات.
•		تطوير	مسارك	الوظيفي

اللغات المتوفرة:
العربية	واإلنجليزية	والفرنسية	والروسية	والفارسية.

إخالء المسؤولية القانونية:

الماجستير  دراسة  تعتبر  حيث  أكاديمية،  دورة  ليست  التدريبية  الدورة  هذه 
إدارة  ماجستير  مفاهيم  لتعليم  أساسية  خطوة  األعمال  إدارة  في  المصغر 

األعمال. لن يتم منح أية درجات أكاديمية بموجب هذه الدورة التدريبية.

الماجستير المصغر فی إدارة األعمال محسنة
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التجارة اإللكترونية
مبيعات	 تزيد	 أن	 يتوقع	 هائل	 بشكل	 سوق	كبيرة	 هي	 اإللكترونية	 التجارة	
التجارة	اإللكترونية	بها	إلى	4	تريليون	دوالر	أمريكي	في	عام	2020،	حيث	

ل	14.6%	من	إجمالي	اإلنفاق	لذلك	العام. ُتمثِّ

العالم	 حول	 األعمال	 نماذج	 أن	 للشك	 مجااًل	 يدع	 ال	 بشكل	 الواضح	 ومن	
تواصل	التغير	بشكل	جذري	بفضل	ظهور	التجارة	اإللكترونية.	وقد	ترسخت	
جميع	 في	 للشركات	 األعمال	 أدوات	 أهم	 اإللكترونية	كأحد	 التجارة	 صورة	
أنحاء	العالم.	فالعالم	بأسره	يتجه	نحو	المستقبل	وأصبح	أكثر	تواصاًل	وارتباطًا	
من	أي	وقت	مضى.	لذا،	يجب	أن	تحرص	على	أن	تظل	متقدًما	وسّباًقا	في	

ميدان	عملك	وال	تتخلف	عن	هذا	الركب.

من	خالل	تعريفك	على	سوق	التجارة	اإللكترونية	ومجال	التجارة	اإللكترونية	
التي	 اإللكترونية	 التجارة	 حول	 التدريبية	 الدورة	 تساعدك	 الخطى،	 متسارع	
يوفرها	معهد	Swiss eLearning Institute	على	فهم	األساسيات	المطلوبة	
لتطوير	مهاراتك	في	تأسيس	أعمال	تجارية	ناجحة	عبر	اإلنترنت.	تم	تصميم	
الحالية	 اإللكترونية	 التجارة	 بتقنيات	 تعريفك	 بغرض	 التدريبية	 الدورة	 هذه	
والناشئة،	ثم	توجيهك	من	خالل	األساليب	المختلفة	مثل	التسويق	عبر	البريد	
عبر	 األخرى	 التسويق	 وحلول	 االجتماعي	 التواصل	 ووسائط	 اإللكتروني	

اإلنترنت.	تعلم	النصائح	واإلرشادات	التي	تنقل	أعمالك	إلى	مستوى	آخر!

استخدام	اإلنترنت	لتحقيق	أقصى	استفادة	من	أعمالك!	

الموضوعات:

أساسيات	التسويق	عبر	اإلنترنت 	•
اإلعالن	والترويج	عبر	اإلنترنت 	•
العالقات	العامة	على	اإلنترنت 	•

تعزيز	أعمالك	من	خالل	وسائط	التواصل	االجتماعي 	•
تحديد	األسواق	المستهدفة	عبر	اإلنترنت	والهيمنة	عليها 	•

موجزات	األخبار	والتسويق	بالبريد	اإللكتروني	واالستجابات	التلقائية 	•

اللغات المتوفرة:   
اإلنجليزية	والعربية	والفرنسية	والروسية.
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إقامة المشروعات

يرجع	أصل	مصطلح	»entrepreneur«	أو	»صاحب	المشروع«	إلى	القرن	
يعني	 الذي	 	،entrepredre الفرنسي	 الفعل	 من	 اشتق	 حيث	 عشر	 الثالث	
هو	 المشروع	 صاحب	 ما«.	 بأمر	 »االضطالع	 أو	 ما«	 بشيء	 »القيام	 حرفًيا	
اختراع	 أو	 جديدة	 فكرة	 تحويل	 على	 والمقدرة	 باالستعداد	 يتمتع	 شخص	
جديد	إلى	مشروع	ناجح.	وأصبح	مفهوم	التجديد	واالبتكار	والمعرفة	الفنية	
جزًءا	أساسًيا	من	معنى	مصطلح	»إقامة	المشروعات«.	وقد	يعني	التجديد	في	
هذه	الحالة	أي	شيء،	بدًءا	من	منتج	جديد	ومروًرا	بنظام	توزيع	جديد	ووصواًل	
إلى	هيكل	تنظيمي	جديد	في	عالم	يسوده	نمو	اقتصادي	وتماسك	اجتماعي	

ملحوظ.

هل	تتمتع	بروح	المغامرة؟	هل	تتوقع	الكثير	من	نفسك؟	فكل	ما	تحتاجه	هو	
أن	توجه	طاقاتك	تلك	في	االتجاه	الصحيح.	ويعد	الحماس	من	األمور	المهمة	
اليوم	 للتعايش	في	عالم	 الرئيسي	 العامل	 فهو	 األعمال	-	 إلقامة	مشروعات	
المليء	بالتحديات.	ومن	دون	’المعرفة‘	ال	يمكن	للشغف	وحده	أن	يساعدك	
لتصبح	ناجًحا.	وما	تحتاج	إليه	هو	أن	تجمع	ما	بين	الشغف	والمعرفة	لتحقق	
 Swiss eLearning Institute	معهد	إن	المهني.	ومسارك	لحياتك	التوازن

يفهم	ما	يتطلبه	األمر	لتحقيق	ذلك.

حول	 رؤية	 توفر	 التي	 الديناميكية	 المشروعات	 إقامة	 دورة	 نقدم	 نحن	
إقامة	 دورة	 لك	 وتسمح	 نجاحها.	 أثبتت	 التي	 األعمال	 إستراتيجيات	
وال	 الرئيس	 ناجحة.	كن	 بطريقة	 وطموحك	 إبداعك	 بتوجيه	 المشروعات	
تعرض	نفسك	لإلحراج.	تعرف	على	قواعد	إدارة	إمبراطورية	أعمالك	الخاصة.	
أصقل	مهارات	تنظيم	المشروعات	ومارس	حياة	رواد	األعمال	الحقيقيين.

الموضوعات:

تأسيس	مشروع	ناجح 	•
خطة	األعمال	والتسويق 	•
تحليل	الفرص	والمخاطر 	•
تسويق	إقامة	المشروعات 	•
تمويل	المشروعات	الحرة 	•
قيادة	المشروعات	الحرة 	•

اللغات المتوفرة:   
اإلنجليزية	والعربية	والفرنسية	والروسية.
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إدارة األداء
لضمان	تحقيق	أهدافك	بطريقة	متسقة	وفعالة،	يجب	أن	يكون	لديك	مهارات	
إدارة	أداء	قوية.	وال	تقتصر	االستفادة	من	تطبيق	هذه	المهارات	على	مديري	
المستويات	العليا	فحسب،	بل	تمتد	أيًضا	لتشمل	كل	األفراد،	وال	سيما	األفراد	
المتميزين	الذين	يتمتعون	بنمط	حياة	حيوي،	حيث	يمكنهم	االستعانة	بهذه	
األداء	 إدارة	 دورة	 تتضمن	 وربحيتها.	 مؤسستهم	 إنتاجية	 لزيادة	 المهارات	
التدريبية	من	معهد	Swiss eLearning Institute	أساليب	وأدوات	تعزيز	
أهداف	 وضع	 خالل	 من	 أداءك	 تدير	 اآلخرين	كما	 أداء	 إدارة	 على	 قدرتك	

وتحقيقها	بأسلوب	منظم	ومرتب.

تعتقد	الغالبية	أن	إدارة	األداء	تدور	فقط	حول	مفاهيم	مثل	التقييمات	والدفع	
حسب	األداء.	لكن	اليوم	في	عالم	األعمال	متسارع	الخطى،	هناك	الكثير	من	
األمور	التي	تتعلق	بإدارة	أعمال	ناجحة.	إلدارة	أداء	الفريق،	يحتاج	القادة	إلى	

مجموعة	من	األساليب	والمهارات	تتضافر	مًعا	للمساعدة	في	أعمالهم.	

أنها	 الحافز.	كما	 وتوفير	 المنشودة	 األهداف	 تحقيق	 تفوق	 األداء	 إدارة	 إن	
تتطلب	وجود	رؤية	مشتركة	ألهداف	المؤسسة	ومساعدة	األفراد	على	تسخير	
قدراتهم	كاملة	للمساهمة	في	تحقيق	هذه	األهداف.	وهي	عملية	تقييم	وتطوير	
مستمرة	لتحديد	األهداف	وتقييم	سلوكيات	معينة	ذات	صلة	بخطة	األعمال.

الموضوعات:

إطار	عمل	التطوير	والتحسين 	•
وضوح	األهداف	العامة	للشبكة 	•

تعزيز	الشبكة	وإدارتها 	•
نمط	إدارة	القيادة 	•

تعزيز	أداء	الفريق	وقياسه 	•

اللغات المتوفرة:   
اإلنجليزية
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اللغة اإلنجليزية للمبتدئين
ما	أهمية	تعلم	اللغة	اإلنجليزية؟

•		اإلنجليزية	هي	أكثر	اللغات	استخداًما	في	العالم	فيما	يزيد	عن	101	دولة،	
وتستخدم	كلغة	رسمية	في	أكثر	من	35	دولة،	ويتحدثها	ما	يزيد	عن	335 

مليون	شخص	كلغة	أم.	

•		تعد	اإلنجليزية	اللغة	األجنبية	األكثر	شيوًعا	من	حيث	الدراسة	في	العالم	
إلى	حد	كبير،	حيث	بلغ	عدد	الدارسين	بها	1.5	مليار	فرد.	

ال	يمكن	إنكار	أن	عالم	اليوم	عبارة	عن	قرية	صغيرة	وأن	التواصل	هو	مفتاح	
النجاح	وأن	التحدث	بلغة	واحدة	فقط	لم	يعد	كافيًا	لتواصل	النجاح.	وهذا	ال	
ينطبق	على	عالم	األعمال	فقط،	فاللغة	اإلنجليزية	واسعة	االنتشار	باعتبارها	
واإلعالم	 والعلوم	 اإلنترنت	 عبر	 التواصل	 في	 العالم	 حول	 الرئيسية	 اللغة	
والسياسة	وحتى	الترفيه.	وإذا	كنت	ال	تتحدث	اإلنجليزية	فكيف	سيكون	لك	

مكاًنا	في	هذا	العالم	سريع	التغير؟

 Swiss	معهد	من	للمبتدئين	اإلنجليزية	اللغة	دورة	بمساعدة	العالم	على	انفتح
اللغة	 eLearning Institute	والتي	ترشدك	خطوة	بخطوة	إلى	كيفية	تعلم	
والمصطلحات	 والعبارات	 األساسية	 النحو	 قواعد	 ذلك	 في	 بما	 اإلنجليزية،	
شائعة	االستخدام	وقواعد	النطق	وإجراء	المحادثات.	تعلم	كيفية	تطويع	اللغة	
التي	 للمواقف	 سيناريوهات	 على	 وتمرن	 اليومية	 حياتك	 في	 اإلنجليزية	
تم	 لقد	 مخيف؟	 أمر	 اإلنجليزية	 تعلم	 أن	 قال	 من	 األرجح.	 على	 ستواجهها	
 Swiss eLearning معهد	 من	 للمبتدئين	 اإلنجليزية	 اللغة	 دورة	 تصميم	
بطريقة	 تعليمهم	 أجل	 من	 باإلنجليزية	 الناطقين	 لغير	 خصيًصا	 	Institute

تجمع	بين	السهولة	والمرح.	

الموضوعات:

قواعد	اللغة 	•
اللغة	اإلنجليزية	لألعمال 	•
االصطالحات	والعبارات 	•

التحدث	والنطق 	•
االستماع 	•

استخدام	اإلنجليزية	في	المواقف	اليومية 	•

اللغات المتوفرة:   
اإلنجليزية
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مهارات التواصل والعرض التقديميمحسنة

كيف يمكن تحقيق التواصل الفعال؟

معهد	 يوفرها	 التي	 والعرض	 التواصل	 مهارات	 في	 التدريبية	 الدورة	 تعّرف	
بأهم	 الطموحين	 األعمال	 ورجال	 القادة	 	Swiss eLearning Institute
رفيق	لهم	في	طريق	النجاح	-	أال	وهو	التواصل	الفعال.	ومن	األمور	التي	تمثل	
بين	 التواصل	 مهارات	 إجادة	 للشبكيين	 بالنسبة	 مهًما	 وتطبيًقا	 خاصة	 قيمة	

األشخاص،	والتي	تعتبر	من	أهم	شروط	إقامة	عالقة	عمل	ناجحة.

شأنها	 من	 تحديات	 على	 ينطوي	 العمل	 أيام	 من	 يوم	 أن	كل	 بالذكر	 وجدير	
التأثير	على	تصرفات	وتفكير	اآلخرين	باإلضافة	إلى	لحظات	تتطلب	مهارات	
مشارك	 كل	 يكتسب	 التدريبية،	 الدورة	 منهج	 خالل	 وبالتقدم	 خاصة.	
نجاحها	 أثبتت	 التي	 والتواصل	 والتفاوض	 اإلقناع	 ومفاهيم	 إستراتيجيات	
بها.	 يتمتع	 التي	 المهارات	 مجموعة	 إلى	 ُتضاف	 أساسية	 بالفعل	كأدوات	
ويصبح	خريجو	هذه	الدورة	التدريبية	جاهزين	بشكل	أفضل	للتفاعل	في	كل	

يوم	وكل	ساعة	في	مواقف	العمل	والمواقف	االجتماعية.

وبفضل	التصميم	الذي	يستند	إلى	وحدات	مختلفة	والذي	أعده	نخبة	منتقاة	
التدريبية	 الدورة	 تقدم	كل	وحدة	من	وحدات	 التواصل،	 من	خبراء	ومدربي	
احتياجات	 مع	 تتوافق	 ومبتكرة	 عملية	 أساليب	 باستخدام	 أساسية	 مفاهيم	
األفراد.	ويصبح	خريجو	هذه	الدورة	التدريبية	جاهزين	بشكل	أفضل	للتفاعل	

في	كل	يوم	وكل	ساعة	في	مواقف	العمل	والمواقف	االجتماعية.	

الموضوعات:

•		طبيعة	التواصل
•		العناصر	األساسية	للتواصل

•		التواصل	الداخلي	مقابل	التواصل	الخارجي
•		أسرار	التواصل	الشفهي	والمكتوب

•		مقدمة	عن	مهارات	اإلقناع
•		التواصل	الناجح	في	الفرق

اللغات المتوفرة: 

العربية	واإلنجليزية	والفرنسية	والروسية	والتركية.
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تصميم المسار الوظيفي
 Swiss	معهد	يوفرها	التي	الوظيفي	المسار	تصميم	في	التدريبية	الدورة	تقدم
eLearning Institute	الدعم	المثالي	لمن	هم	في	مرحلة	اتخاذ	القرار	في	
العامل	 هي	 المتقن	 والتفكير	 التخطيط	 إلى	 الحاجة	 تعتبر	 المهنية.	 بحياتهم	
المشترك	بين	كل	من	األمور	الحاسمة	في	الحياة	الشخصية	والرغبة	في	مواجهة	
تحديات	جديدة:	الحاجة	إلى	التخطيط	الدقيق	واعتبارات	أخرى.	نجح	معهد	
المدربين	 من	 رائعة	 نخبة	 مع	 بالتعاون	 	Swiss eLearning Institute
من	 مكون	 إرشادي	 مفهوم	 تصميم	 في	 الشخصيين	 والمدربين	 التنفيذيين	

وحدات	يقوم	بدوره	في	تمهيد	الطريق	لمتابعة	األهداف	بشكل	مستمر.

الشخصية	 لألفكار	 إطاًرا	 الوظيفي	 المسار	 لتصميم	 التدريبية	 الدورة	 م	 ُتقدِّ
وأهدافك	 ومهاراتك	 وِقَيمك	 ذاتك	 على	 التعّرف	 لك	 يتيح	 مما	 والمهنية،	
تساعدك	 نفسك،	فسوف	 القادمة	وحفز	 المهنية	 لخطواتك	 الرئيسية.	خطط	
دورة	تصميم	المسار	الوظيفي	على	إجراء	التغييرات	الشخصية	بشكل	متقن	
وتجاوز	مخاوفك	واكتشاف	قدراتك	غير	المستغلة	والتحلي	بالتفاني	وااللتزام	

في	عملك.

العناصر األساسية التي تتناولها الدورة التدريبية:

تكوين	شخصيتك 	•
رحلتك	في	الحياة 	•

نقاط	قوتك	ونقاط	ضعفك 	•
التحليل	والتقييم	الشخصي 	•

الموضوعات:
  

•		إطار	عمل	األفكار	الشخصية	والعملية
•		المهارات	والقيم	الشخصية	واألهداف	الرئيسية

•		التخطيط	والتحفيز	وااللتزام	بالجداول	الزمنية	المحددة	وتحقيق	األهداف
•		دليلك	إلى	صنع	القرارات

اللغات المتوفرة: 
  

العربية	واإلنجليزية	والفرنسية	والروسية	والتركية.
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محسنة

فن  
اإلدارة

مفاهيم واستراتيجيات الفوز

 Swiss eLearning	معهد	يقدمها	التي	اإلدارة	لفن	التدريبية	الدورة	تصميم	تم
فن	 في	 عميقة	 وبصيرة	 فهم	 الكتساب	 يسعون	 الذين	 لألفراد	 	Institute
اإلدارة.	تركز	الدورة	التدريبية،	التي	شارك	في	إعدادها	نخبة	رائعة	من	خبراء	
وتدعيم	 تأسيس	 على	 بشدة	 واالحترافي،	 األكاديمي	 المستوى	 على	 اإلدارة	
التدريبية	 الدورة	 وحدات	 تتناولها	 التي	 الموضوعات	 ترتبط	كافة	 قدراتك.	
بالتحديات	اليومية	في	حياة	رجل	األعمال	مما	يضمن	التطبيق	الفوري	لتلك	
االستراتيجيات	والمفاهيم	الرابحة.	يكمن	هدف	الدورة	التدريبية	لفن	اإلدارة	

في	توفير	الخبرة	والمهارات	الالزمة	لدعم	احتياجات	اإلدارة.

 Swiss معهد	 يوفرها	 التي	 اإلدارة	 لفن	 التدريبية	 الدورة	 هدف	 يكمن	
لتدعيم	 الالزمة	 والمهارات	 الخبرة	 توفير	 في	 	eLearning Institute
شبكة	 على	 فعال	 بشكل	 تطبيقها	 يمكن	 والتي	 لديك	 اإلدارية	 االحتياجات	
لكم	 المتاحة	 الموارد	 لتنسيق	 وسيلة	 أفضل	 تعلمكم	 وسوف	 لديك.	 العمل	
المهارات	 التدريبية	 الدورة	 تمنحك	 ولن	 وفعالية.	 بنشاط	 أهدافكم	 لتحقيق	
اإلدارية	التقنية	الضرورية	فقط،	بل	ستهدف	أيًضا	إلى	بناء	المهارات	اإلدارية	
مهاراتك	 وهو	 	- آخر	 مهم	 جانب	 بناء	 إلى	 تهدف	 ولكنها	 األخرى.	 المهمة	
متوازن	 بشكل	 وكقائد	 بناء	شخصيتك	كمدير	 من	 تتمكن	 لكي	 اإلنسانية	-	

وفعال.	

الموضوعات:

•		إدارة	المخاطر
•		إدارة	شؤون	األفراد

•		مفاهيم	اإلدارة	اإلستراتيجية
•		إدارة	الشؤون	المالية

•		إدارة	العمليات

اللغات المتوفرة: 

العربية،	واإلنجليزية	والفرنسية،	والروسية	والتركية.
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إدارة رياضة المحركات 

 Swiss	معهد	يوفرها	التي	الوظيفي	المسار	تصميم	في	التدريبية	الدورة	تقدم
eLearning Institute	الدعم	المثالي	لمن	هم	في	مرحلة	اتخاذ	القرار	في	
العامل	 هي	 المتقن	 والتفكير	 التخطيط	 إلى	 الحاجة	 تعتبر	 المهنية.	 بحياتهم	
المشترك	بين	كل	من	األمور	الحاسمة	في	الحياة	الشخصية	والرغبة	في	مواجهة	
تحديات	جديدة:	الحاجة	إلى	التخطيط	الدقيق	واعتبارات	أخرى.	نجح	معهد	
المدربين	 من	 رائعة	 نخبة	 مع	 بالتعاون	 	Swiss eLearning Institute
من	 مكون	 إرشادي	 مفهوم	 تصميم	 في	 الشخصيين	 والمدربين	 التنفيذيين	

وحدات	يقوم	بدوره	في	تمهيد	الطريق	لمتابعة	األهداف	بشكل	مستمر.

الشخصية	 لألفكار	 إطاًرا	 الوظيفي	 المسار	 لتصميم	 التدريبية	 الدورة	 م	 ُتقدِّ
وأهدافك	 ومهاراتك	 وِقَيمك	 ذاتك	 على	 التعّرف	 لك	 يتيح	 مما	 والمهنية،	
تساعدك	 نفسك،	فسوف	 القادمة	وحفز	 المهنية	 لخطواتك	 الرئيسية.	خطط	
دورة	تصميم	المسار	الوظيفي	على	إجراء	التغييرات	الشخصية	بشكل	متقن	
وتجاوز	مخاوفك	واكتشاف	قدراتك	غير	المستغلة	والتحلي	بالتفاني	وااللتزام	

في	عملك.

العناصر األساسية التي تتناولها الدورة التدريبية:

تكوين	شخصيتك 	•
رحلتك	في	الحياة 	•

نقاط	قوتك	ونقاط	ضعفك 	•
التحليل	والتقييم	الشخصي 	•

الموضوعات:
  

•		إطار	عمل	األفكار	الشخصية	والعملية
•		المهارات	والقيم	الشخصية	واألهداف	الرئيسية

•		التخطيط	والتحفيز	وااللتزام	بالجداول	الزمنية	المحددة	وتحقيق	األهداف
•		دليلك	إلى	صنع	القرارات

اللغات المتوفرة: 
  

العربية	واإلنجليزية	والفرنسية	والروسية	والتركية.

التعلیم  18



إدارة الثروة 
في	عالم	اليوم،	العمل	الجاد	وكسب	النقود	ليس	كل	شيء.	يجب	أن	تستثمر	
أموالك	التي	كسبتها	من	العمل	الجاد	بحيث	تتحقق	لك	الثروة	واألمان	اللذين	
البيئة	 في	 األساسية	 النجاح	 عوامل	 أحد	 المالية	 المعرفة	 وتعد	 ترغبهما.	
االقتصادية	التنافسية	في	عالم	اليوم،	فبدونها	يواجه	أغلب	األفراد	صعوبات	

في	اتخاذ	القرارات	االستراتيجية	واليومية	التي	تتيح	تكوين	الثروة.

 Swiss eLearning Institute معهد	 من	 الثروة	 إلدارة	 التدريبية	 الدورة	
للتخطيط	 أساسية	 مفاهيم	 ثالثة	 بوضع	 يبدأ	 شامل	 مالي	 برنامج	 عن	 عبارة	
بعد	ذلك	موضوعات	 التدريبية	 الدورة	 تتناول	 والمدخرات.	 والديون	 المالي	

متقدمة	مثل	االستثمارات	وااللتزامات	الضريبية	ومشكالت	التأمين.

موضوعات الدورة التدريبية:
  

•		تقييم	الوضع	المالي
•		وضع	األهداف	وتحقيقها

•		التعامل	مع	الدين
•		التخلص	من	الدين

•		مفاهيم	االستثمار	المهمة
•		االستثمار	في	األموال

•		أموال	التقاعد
•		االستثمار	في	العقارات

•		التأمين.
•		التعامل	مع	المخططين	الماليين

اللغات المتوفرة: 
  

اإلنجليزية.
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الشبكيمحسنة

العمالء	 احتياجات	 تحديد	 حول	 تتمحور	 يومية	 عملية	 التسويق	 يعتبر	
ومتطلباتهم	واستيعابها،	ثم	تلبيتها	بشكل	أفضل	مما	يفعل	المنافسون،	وذلك	
من	خالل	وضع	المنتجات	والخدمات	المناسبة	في	المكان	المناسب	بالسعر	

المناسب	في	الوقت	المناسب.
من	خالل	االستفادة	بالخبرة	العملية	الثمينة	التي	يتمتع	بها	أصحاب	األعمال	
الذين	نجحوا	في	التغلب	على	تحديات	التسويق	األولية	التي	واجهتهم،	تمكن	
عملية	 تدريبية	 دورة	 تصميم	 من	 	Swiss eLearning Institute معهد	
عالقات	 تحديد	 في:	 والمتمثلة	 التجارة	 جوانب	 أهم	 تغطي	 للغاية	 ومتقنة	
العمالء	وإرسائها	وإدارتها،	وتكوين	عالمة	تجارية	قوية	وإدارتها	والتوظيف	
تناول	 يتم	 التدريبية،	 الدورة	 خالل	 	.2.0  Web التسويق	 لوسائل	 الفعال	
المفاهيم	األساسية	وآخر	االتجاهات	الرئيسية	بشكل	واسع	حتى	تتعرف	على	

األدوات	الرئيسية	لتحقيق	النجاح	فيما	تتقن	عمله.

الموضوعات:

•		مقدمة	عن	تصنيف	العمالء
•		أساسيات	سلوك	المستهلك

•		الفهم	الجيد	للعناصر	األربعة:	المنتج	والسعر	والمكان	والترويج
•		التسويق	عبر	اإلنترنت

•		التسويق	الفيروسي/التسويق	عبر	الشبكات	االجتماعية

اللغات المتوفرة: 

العربية	واإلنجليزية	والفرنسية	والروسية	والتركية.
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إدارة المشروعات 
يتم	 كيف	 أو	 الضخمة،	 المشاريع	 إنجاز	 عن	كيفية	 يوًما	 نفسك	 سألت	 هل	
إنجاز	المشاريع	الهندسية	العمالقة،	أو	كيف	ُتقام	األحداث	الكبيرة،	أو	كيف	
تنمو	األعمال	التجارية	بشكل	هائل؟	السر	في	كل	ما	سبق	هو	إدارة	المشروعات	

الفعالة.	

وهي	إحدى	المهارات	التي	يبحث	عنها	أصحاب	العمل	في	كل	مكان	وسوف	
نعلمك	كيف	تكتسبها	من	خالل	الدورة	التدريبية	ذات	اإلطار	الزمني	المريح	
المسماة	»إدارة	المشروعات«.	يمكن	ألي	فكرة	عظيمة	أن	تفشل	بسبب	إدارة	
المشروعات	بشكل	ضعيف،	وبالعكس	يمكن	أن	تحقق	الفكرة	العادية	نتائج	
تطبيًقا	 المشروعات	 إدارة	 وتعتبر	 قوية.	 مشروعات	 إدارة	 خالل	 من	 عظيمة	
بشكل	 المشروعات	 تنفيذ	 أجل	 من	 واألساليب	 والمهارات	 للمعارف	 عملًيا	
مؤثر	وفعال.	ولذلك	إذا	كنت	ترغب	في	تحقيق	إنجاز	ما	لنفسك،	مثل	بناء	
المشروعات	 إدارة	 مبادئ	 تعلم	 يمكنك	 مشروع،	 تأسيس	 أو	 أحالمك	 منزل	

واكتشاف	مهارات	إدارة	المشروعات	الضرورية.

يمكنك	إدارة	المشروعات	بنجاح	ومراقبة	أحالمك	وهو	تتحول	إلى	حقائق	
 .Swiss eLearning معهد	 من	 التدريبية	 األعمال	 إدارة	 دورة	 خالل	 من	
وسوف	تساعدك	هذه	الدورة	التدريبية	على	معرفة	مفاتيح	تنفيذ	المشروعات	

الناجحة	وهي	واضحة	ومتكررة	ويمكن	قياسها	والتنبؤ	بها.

الموضوعات:
  

•		التأسيس
•		التخطيط

•		الجهات	المعنية
•		إدارة	المخاطر
•		الصراعات
•		التصعيد
•		التنفيذ

•		التحكم	وإعداد	التقارير

اللغات المتوفرة: 
  

العربية	واإلنجليزية	والفرنسية.
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اللغة اإلنجليزية لألعمال 
األساسية	 الركائز	 من	 أفكارك	 وعن	 نفسك	 عن	 التعبير	 على	 القدرة	 تعد	
لمحترفي	األعمال.	فاليوم،	يتحدث	أكثر	من	مليار	شخص	حول	العالم	اللغة	
أهمية	 تظهر	 ولهذا	 عمل.	 فرصة	 مليار	 يوفرون	 شخص	 مليار	 اإلنجليزية.	
لغة	 باعتبارها	 عليها	 المتعارف	 اإلنجليزية	 اللغة	 وخاصة	 اللغوية	 المهارات	

األعمال	على	المستوى	الدولي.

ومما	ال	شك	فيه	أن	االستخدام	غير	الصحيح	للقواعد	النحوية	والمصطلحات	
قد	 للكلمات	 الصحيح	 غير	 النطق	 إلى	 باإلضافة	 استخدامها	 سوء	 أو	 الخطأ	
يضر	بالفهم	الصحيح	أو	ينتج	عنه	إحباط	أو	قد	يؤدي	إلى	فقدان	فرص	العمل	
الدورة	 هذه	 	Swiss eLearning Institute معهد	 لك	 يوفر	 ولذا	 أيًضا.	
التدريبية	المتميزة	في	اللغة	اإلنجليزية	لألعمال.	وتتكون	دورة	اللغة	اإلنجليزية	
لألعمال	من	ثالثة	أقسام	تعليمية	مخططة	باحترافية	مما	يجعلها	أكثر	إفادة	من	
تنطوي	 التي	كانت	 الطفولة	 تجربة	 إنس	 اللغة.	 لتعليم	 متوسط	 دراسي	 فصل	
على	حفظ	المفردات	وتكرار	التغني	بقواعد	اللغة	-	فهذه	الدورة	تهدف	إلى	
بناء	أساس	جديد	يمكنك	من	خالله	تطوير	مهارات	التواصل	باللغة	اإلنجليزية	
لديك	مع	التركيز	على	اللغة	المستخدمة	للتصرف	في	المواقف	ذات	الصلة	

بالعمل.

الموضوعات:
  

•		الوصول	بمهارات	اللغة	اإلنجليزية	لألعمال	إلى	أعلى	مستوى
•		تدعيم	مهارات	إجادة	قواعد	اللغة

•		زيادة	المفردات
•		تحسين	مهارات	الكتابة

•	تطوير	المهارات	ذات	الصلة	بالتعامالت	التجارية

اللغات المتوفرة: 
  

اإلنجليزية.
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موضوعات الدورة التدريبية:
  

•		أساسيات	اللياقة
•		برامج	التدريبات	الفعالة

•		برامج	المقاومة
•		برامج	االسترخاء	والمرونة

اللغات المتوفرة: 
  

اإلنجليزية.

في	السنوات	األخيرة،	أصبحت	الحياة	مكتظة	بالمشاغل	وذات	وتيرة	سريعة	
للغاية،	وصار	هذا	هو	القاعدة	وليس	االستثناء.	لهذا	يعتبر	الحفاظ	على	اللياقة	

والقوة	من	أكبر	اهتمامات	الناس	اليوم.

 Swiss eLearning Institute من	 األمثل	 البدنية	 اللياقة	 دورة	 ستجعلك	
خبيًرا	في	اللياقة	البدنية.	تعّلم	طريقة	الحفاظ	على	لياقتك	بأسلوب	يجمع	بين	
السهولة	والمرح.	وسوف	توفر	لك	الدورة	التدريبية	دلياًل	شاماًل	يضم	كل	شيء	
بداية	من	أساسيات	اللياقة	إلى	برامج	التدريب	االحترافية،	كما	أنها	تعد	بوابتك	
يمكنك	 تدريبات	 أنظمة	 تجد	 ونشاًطا.	وسوف	 أكثر	سعادة	 أمثل	 حياة	 نحو	
دفع	رسوم	 ولن	تحمل	هم	 العصيب...	 اليومي	 في	جدولك	 بسهولة	 دمجها	

العضوية	في	صالة	الجيمانزيوم	والتي	لم	تجد	الوقت	قط	لالستفادة	بها!

اللياقة البدنية األمثل
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اللياقة  التغذية األمثل 

هل	تتبع	نظاًما	غذائًيا	صحًيا؟	هل	يحصل	جسدك	على	الكمية	المناسبة	من	
الفيتامينات	والمعادن	للتمتع	بصحة	جيدة	ونمط	حياة	مفعم	بالنشاط،	خاصة	في	
عالم	اليوم	الذي	تمتد	فيه	ساعات	العمل	لفترات	طويلة	ويكون	الروتين	اليومي	
لألشخاص	هو	السهر	لساعات	متأخرة	من	الليل	واالستيقاظ	مبكًرا	في	الصباح؟

من	خالل	دورة	التغذية	األمثل	مع	Swiss eLearning Institute،	سوف	
تتعرف	على	حقائق	التغذية	الحيوية،	حتى	تتمكن	من	اختيار	غذائك	بشكل	
سليم.	وسوف	تتعلم	كل	شيء	بداية	من	المعلومات	األساسية	حول	العناصر	
العناصر	 تلعبها	 التي	 واألدوار	 الجسم	 واحتياجات	 الطعام	 وفوائد	 الغذائية	
الصلة	 ذات	 األخرى	 والموضوعات	 المثالية	 الصحة	 إلى	 للوصول	 الغذائية	

بالصحة	والتي	سوف	تساعدك	على	أن	تصبح	خبيًرا	في	التغذية.

موضوعات الدورة التدريبية:
  

•		كل	ما	يتعلق	بالتغذية
•		فوائد	الطعام

•		الدور	الذي	تلعبه	الفيتامينات	واألمالح	المعدنية	والمواد	الكيميائية	النباتية	
والماء	وأهميتها	للجسد

اللغات المتوفرة: 
  

اإلنجليزية.
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المكتبة اإللكترونية
قد	يكون	من	الصعب	الوصول	للكتب	المناسبة	والحصول	عليها	والعثور	على	مصادر	أكاديمية	موثوقة،	بل	وقد	يكون	األمر	مكّلفًا	ومجهدًا!	تخيل	إذا	تمكنا	من	
التحول	من	أرفف	المكتبة	على	مستوى	العالم	إلى	مكتبة	إلكترونية	على	اإلنترنت...	مكان	يمكنك	التمتع	فيه	بالوصول	إلى	مجموعة	متنوعة	مذهلة	من	المصادر	
والمعلومات	من	أي	مكان	تتواجد	فيه،	24	ساعة	في	اليوم،	7	أيام	في	األسبوع.	تخيل	أن	ثروة	المعرفة	التي	يمكنك	الحصول	عليها	ومشاركتها	بالكامل	في	

المتناول.	حسنًا...هذا	المكان	موجود	بالفعل.

يقدم	لك	معهد	Swiss eLearning Institute	مكتبته	اإللكترونية،	وهي	عبارة	عن	نظام	مكون	من	أدوات	مرتبطة	باألعمال	تحتوي	على	أكثر	من	500	كتاب	
إلكتروني	ومقاطع	فيديو	وملفات	MP3	وMP4	وصحف	وأكثر!	بمجرد	سداد	رسم	اشتراك	شهري،	يمكنك	الحصول	على	كافة	المعلومات	التي	تريدها	بقليل	
من	النقرات،	دون	الحاجة	إلى	الطوابير	الطويلة	وأوقات	االنتظار	المملة.	وّسع	نشاطك	واحصل	على	مزيد	من	المعرفة	وارتق	بمستوى	حياتك.	اشترك	في	المكتبة	

اإللكترونية	من	معهد	Swiss eLearning Institute.	وغّير	نمط	حياتك	اليوم!
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دوراتنا التدريبية

درجة	بكالوريوس	إدارة	أعمال	
سريعة	

)ABBA(

بكالوريوس	مكثف	في	إدارة	
األعمال	–	تكنولوجيا	

المعلومات	
)ABBA IT(

ماجستير	إدارة	األعمال	المصغر	
)MBA(
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درجة بكالوريوس 
)ABBA( إدارة أعمال سريعة

يتم	الحصول	على	بكالوريوس	إدارة	األعمال	المكثف	)ABBA(	من	شريكنا	
التعليمي،	جامعة	SMC.	وهي	تعتبر	مؤهاًل	جامعًيا	يتم	الحصول	عليه	بالكامل	
األعمال	 إدارة	 ماجستير	 درجة	 على	 للحصول	 الطريق	 ويمهد	 اإلنترنت	 عبر	

)MBA(	معتمدة	على	مستوى	العالم.

يستوعب	خريجو	ABBA	بشكل	تفصيلي	جميع	الجوانب	الرئيسية	لألعمال	في	
وقت	قصير.	وبفضل	المستوى	الراقي	من	النزاهة	األكاديمية،	يحصل	الخريجون	

على	معرفة	واسعة	في	عالم	األعمال	من	حيث	المجاالت	والتطبيق	العملي.

البرنامج	من	خالل	جامعة	SMC	فقط،	ويمكن	 الدراسة	في	هذا	 يتم	خوض	
استخدام	بكالوريوس	إدارة	األعمال	المشترك	)ABBA(	كمؤهل	لاللتحاق	ببرنامج	

ماجستير	إدارة	األعمال	)MBA(،	وهو	عبارة	درجة	دراسية	معروفة	دولًيا.

•	الشهادة	الثانوية	أو	الدبلوم	الوطني	العالي	أو	ما	يعادلها	إتقان	اللغة	اإلنجليزية	
)ليس	إلزامًيا(

ويمنحك	شراء	الدورة	بالكامل	مقدًما	التحكم	في	وتيرة	تقدمك	في	الدراسات.	

*يجب أن يحصل الطالب على هذه الدرجة خالل 30 شهرًا.

المدة وخيارات الشراء

متطلبات التسجيل

المدة 

اشتر	الدورة	بالكامل	مقدًما.اختيارك	)التأهيل(

المنهج

ثقافات وبروتوكوالت األعمال
في	 العمل	 عالقات	 تعزيز	 على	 تساعد	 التي	 التواصل	 مهارات	 بتحسين	 قم	
سياق	متداخل	الثقافات،	مع	التركيز	على	اإلدارة	الثقافية	ومتعددة	الثقافات.

قانون األعمال
في	 سليمة	 قانونية	 عالقات	 إقامة	 أسس	 ووضع	 القانون	 مبادئ	 استيعاب	
األعمال.	استخدم	فهمك	للعمليات	القانونية	في	اتخاذ	قرارات	أكثر	فعالية	في	

أعمالك.

سياسة وإستراتيجية األعمال
تعرف	بشكل	فعال	على	ممارسات	وإستراتيجيات	األعمال	فيما	يتعلق	ببيئة	
العمل	واالعتبارات	األخالقية.	تعرف	على	طريقة	تطبيق	المعرفة	في	تطوير	

الميزة	التنافسية	وثقافة	الشركة	ورؤيتها	ومهمتها.

إدارة الشؤون المالية
تعرف	على	موضوعات	ومفاهيم	اإلدارة	المالية	الناجحة.	تعرف	على	وسيلة	
زيادة	أصول	الشركة	إلى	أقصى	درجة	مع	استيعاب	المبادئ	الضرورية	لتحقيق	

النتائج.

أساسيات المحاسبة
استوعب	مبادئ	المحاسبة	أثناء	تعلم	طريقة	إعداد	القوائم	المالية.

خيارات الشراء
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إقامة المشروعات
تعرف	على	الجانبين	النظري	والعملي	إلدارة	وامتالك	عمل	خاص،	ومشكالت	إقامة	عمل	عائلي	وكيفية	بدء	عمل	جديد.	اكتسب	مهارة	وضع	خطط	األعمال.

أساسيات التسويق
تعرف	على	العناصر	األساسية	األربعة	للتسويق	وخصائص	تسويق	المنتجات	والخدمات	وقم	بتطبيقها	مع	التركيز	على	اتجاهات	التسويق	الحالية.

إدارة الموارد المالية 
فهم	الموارد	البشرية	والتحديات	التي	تؤثر	على	الشركات.	التعرف	على	أساسيات	بناء	الفرق	والتحفيز	والرضا	عن	الوظيفة	والقيادة	واالستشارة	والتنمية	الفردية.

األعمال والتجارة الدولية
التعرف	على	األنظمة	المالية	العالمية	من	خالل	معرفة	أنواع	المقرضين	والمساعدة	الحكومية	المحلية	والخارجية	وطرق	الدفع	وإدارة	المخاطر	والضرائب.

اإلدارة واألعمال
تعّرف	على	أساسيات	عملية	اإلدارة	والمداخل	المختلفة	لها	وعوامل	التأثير.	تعرف	على	المناطق	الوظيفية	في	إدارة	األعمال	ذات	الصلة	باالحتياجات	االستراتيجية	

واإلدارية	والتشغيلية	لمجال	عملك.

نظام معلومات اإلدارة
وصياغة	 العمليات	 لدعم	 المعلومات	 أنظمة	 في	 المعلومات	 تكنولوجيا	 واستخدامات	 قيمة	 استوعب	 األعمال.	 عالم	 في	 المعلومات	 أنظمة	 دور	 على	 تعرف	

القرارات	والميزات	االستراتيجية.

االقتصاد الجزئي
شارك	في	الجدل	الدائر	حول	دور	الحكومة	في	السوق	أثناء	تعلم	مفاهيم	مثل	العرض	والطلب	ونظرية	المستهلك	والمنافسة	واألسواق	والشركات	التابعة	وعناصر	

التحكم	والحماية.

االقتصاد الشامل
شارك	في	الجدل	الدائر	حول	دور	الحكومة	في	السوق	أثناء	تعلم	مفاهيم	مثل	العرض	والطلب	ونظرية	المستهلك	والمنافسة	واألسواق	والشركات	التابعة	وعناصر	

التحكم	والحماية.

العرض التقديمي واالتصاالت
تعرف	على	الجوانب	السبعة	للعرض	التقديمي	الديناميكي	وتعرف	على	طريقة	تحسين	التنوع	الصوتي	أثناء	استخدام	األساليب	اللفظية	وغير	اللفظية	لتحسين	

الحركة	والتعبيرات	والتواصل	البصري	ومالمح	الوجه.

إدارة المشتريات وسالسل التوريدات
بعد	إتمام	هذه	الدورة	التدريبية،	سوف	تستوعب	مفهوم	إدارة	سالسل	التوريدات	وسوف	تكتسب	القدرة	على	تحسين	عملية	الشراء	واستخدام	األدوات	ذات	

الصلة	لقياس	أداء	المورد.

إدارة المبيعات وسلوك العمالء 
هذه	مقدمة	عملية	للبيع	وإدارة	المبيعات.	طور	مهارات	وأساليب	المبيعات	لديك	مع	فهم	المناطق	وبناء	فريق	مبيعات	ناجح.

29 التعلیم



درجة بكالوريوس 
إدارة أعمال مكثفة – تكنولوجيا 

)ABBA IT( المعلومات

إذا	قمت	بوضع	البيانات	المنتجة	في	العالم	في	عام*	على	أقراص	مضغوطة،	
تساوي	 مسافة	 إلى	 ترتفع	 فسوق	 بعضها،	 فوق	 األقراص	 هذه	 وضعت	 ثم	
المعلومات	 تكنولوجيا	 تتيح	 مرات!	 خمس	 والقمر...	 األرض	 بين	 المسافة	
الحجم	 مع	 يتناسب	 بما	 باستمرار	 تتطور	 وهي	 البيانات	 فهم	 لألفراد	 	)IT(

المتنامي	للمعلومات	الرقمية.
واألجهزة	 اآلالت	 على	 تقتصر	 ال	 باألعمال	 المعلومات	 تكنولوجيا	 وعالقة	
فقط،	بل	تمتد	إلى	األفراد	الذين	يعتمدون	عليها	لتسليم	المنتجات	والخدمات	

واألفراد	الذين	يستخدمونها.

في	 المطلوبة	 والمهارات	 األعمال	 عالم	 في	 أساسية	 معلومات	 على	 احصل	
الجبر	 وعلم	 التشغيل	 وأنظمة	 الشبكات	 أمان	 من	 بدًءا	 المجاالت	 جميع	
واإلحصاء	إلى	التجارة	اإللكترونية	وعلوم	الحاسب	اآللي.	تعتبر	هذه	الدرجة	
استخدامه	 ويمكن	 مستقاًل	 مؤهاًل	 	،SMC جامعة	 من	 المعتمدة	 العلمية،	
جامعة	 من	 عالمًيا	 معتمدة	 	MBA شهادة	 على	 للحصول	 دراسي	 كمسار	

SMC.	المستقبل	بين	يديك.

*وفًقا لتقديرات 2012.

المدة
إدارة	األعمال	–	يمكن	دراسة	تكنولوجيا	 المعتمدة	في	 البكالوريوس	 درجة	
المعلومات	في	فترة	ال	تزيد	عن	ثمانية	أشهر	بمعدل	ثماني	ساعات	دراسة	في	

األسبوع.	

*يجب أن يحصل الطالب على هذه الدرجة خالل 30 شهرًا )عامين ونصف(.

المنهج
في	 سليمة	 قانونية	 عالقات	 إقامة	 أسس	 ووضع	 القانون	 مبادئ	 استيعاب	
األعمال.	استخدم	فهمك	للعمليات	القانونية	في	اتخاذ	قرارات	أكثر	فعالية	في	

أعمالك.

العرض التقديمي واالتصاالت
الدورة	 هذه	 تمنح	 الديناميكي،	 التقديمي	 العرض	 خصائص	 دراسة	 بفضل	
التدريبية	الطالب	المهارات	المطلوبة	من	أجل	تواصل	مكتوب	مقنع	وموجز	
التقارير	 الموضوعات	 وتشمل	 أقرانك.	 بين	 تنافسية	 ميزة	 يكسبك	 وواضح	
والعروض	والمناقصات	والخطابات	والمراسالت	التجارية	والتقارير	الفعالة.	
وتهدف	الدورة	التدريبية	إلى	زيادة	الثقة	وتدريس	المفاهيم	النظرية	والعملية	

والمشكالت	المرتبطة	بالخطابة	الجماهيرية.

التعلیم  30



اإلدارة واألعمال
إذا	كنت	تتمتع	بالقدرة	على	تحديد	السبيل	األفضل	لممارسة	األعمال	واإلدارة	
استيعاب	 بعد	 مؤسسة.	 أية	 في	 العليا	 اليد	 لك	 تكون	 سوف	 بيئة،	 أية	 في	
المفاهيم	األساسية	للتفويض	واتخاذ	القرارات	واإلدارة	والتواصل	والتخطيط	
في	أية	مؤسسة،	لن	تتعرف	فقط	على	عملية	اإلدارة	ولكن	ستتعرف	أيًضا	على	

الطرق	المختلفة	لها	والعوامل	الخارجية	التي	تؤثر	على	نمو	األعمال.

إقامة المشروعات
تعرف	على	الجانبين	النظري	والعملي	إلدارة	وامتالك	عمل	خاص،	ومشكالت	
إدارة	عمل	عائلي	وكيفية	بدء	عمل	جديد.	تلقي	هذه	الدورة	التدريبية	الضوء	
على	عملية	إنشاء	أعمال	وإدارتها	بالكامل،	بدًءا	من	التخطيط	وحتى	التنفيذ.	

كما	ستتعرف	على	منظور	شامل	لعملية	وضع	خطط	أعمال	وتقديمها.

المفاهيم الرئيسية لعلم الجبر
تتناول	هذه	الدورة	التدريبية	تطبيقات	علم	الجبر	في	الحياة	الواقعية.	وتلقى	
ذلك	 في	 بما	 الجبر،	 لعلم	 الرئيسية	 المفاهيم	 على	 الضوء	 التدريبية	 الدورة	
المعادالت	الخطية	والرسوم	البيانية	والتباين	وتعدد	الحدود	والدوال.	في	نهاية	
وحلها	 الرياضية	 المسائل	 استيعاب	 من	 تتمكن	 سوف	 التدريبية،	 الدورة	
باستخدام	علم	الجبر	في	إطار	عالم	تكنولوجيا	المعلومات	وشبكات	اإلنترنت.

اإلحصائيات األولية
لعملية	 المساند	 دورها	 في	 األعمال	 عالم	 في	 اإلحصائيات	 أهمية	 تتمثل	
التخطيط.	وهي	تفيد	في	مراجعة	أداء	العمليات	وهي	عنصر	حيوي	في	عملية	
التنبؤ	بمستقبل	األعمال.	تهدف	هذه	الدورة	التدريبية	إلى	التعلم	من	البيانات	
المجمعة	واستخالص	استنتاجات	منها	مع	القدرة	على	عرض	أهداف	ووقائع	
في	 تتسبب	 قد	 أحداث	 وقوع	 منع	 وبالتالي	 بها،	 والتكهن	 وتسجيلها	 معينة	

إيقاف	نمو	األعمال.

UNIX/Linux :أنظمة التشغيل
تعتبر	أنظمة	تشغيل	Linux	وUNIX	من	العناصر	التي	ساهمت	في	تشكيل	
صناعة	البرمجيات.	وبفضل	أدواتها	البرمجية	وبناء	الشبكات	السهلة	وسهولة	
إنشاء	قواعد	البيانات	وتخزين	البيانات	باستخدامها،	صارت	من	الموضوعات	
المفاهيم	 التدريبية	 الدورة	 هذه	 من	 تتعلم	 دراستها.	سوف	 غنى	عن	 ال	 التي	
Linux	والتركيز	على	 UNIX	أو	 التشغيل	المستندة	إلى	 األساسية	ألنظمة	
الشبكات	 وبروتوكوالت	 المستخدمين	 وإدارة	 األجهزة	 وتكوين	 النظام	 إدارة	

األساسية.

Windows Server :أنظمة التشغيل
ومصممة	 المكتبية،	 الكمبيوتر	 أجهزة	 من	 األقوى	 اإلصدارات	 هي	 الخوادم	
للتعامل	بفعالية	مع	شبكات	الشركات	واالستضافة	على	اإلنترنت	واإلنترانت	
المشابهة.	 والوظائف	 المؤسسة	 والمراسالت	على	مستوى	 البيانات	 وقواعد	
الخوادم	 واجهات	 أهم	 أحد	 	Microsoft Windows Server يعتبر	
تثبيت	 طريقة	 تعليمك	 إلى	 التدريبية	 الدورة	 هذه	 وتهدف	 اآلن،	 المستخدمة	
Microsoft Windows Server	وتكوينه	وإدارته	في	بيئة	شبكية.	وسوف	
وطبيعة	 	Windows Server بيئات	 وإدارة	 تشغيل	 فهم	 ذلك	 لك	 يتيح	

مشكالت	األمان	التي	قد	تتعامل	معها.

أساسيات الشبكات
الشبكة	هي	ارتباط	جهاز	كمبيوتر	أو	أكثر	بأجهزة	وبرامج	مختلفة	بهدف	تبادل	
البيانات.	وتهدف	هذه	الدورة	التدريبية	إلى	تعريفك	بنموذج	OSI	من	أجل	
البيانات	 ارتباط	 النقل	وطبقة	 الشبكات	ورابط	 التعرف	على	تفاصيل	تطبيق	
وطريقة	 الشبكات	 إنشاء	 طريقة	 استيعاب	 على	 هذا	 يساعد	 وسوف	 فيها.	
تواصل	أجهزة	الكمبيوتر	فيما	بينها	وبالتالي	يتيح	فهًما	أفضل	لمشكالت	أمان	

شبكات	تكنولوجيا	المعلومات	وسبل	مواجهتها.

تصميم األنظمة وتحليلها
معالجة	 أجل	 من	 البيانات	 لقواعد	 تلقائية	 عمل	 تدفقات	 تعيين	 يجب	
المعلومات.	ويعتبر	أساس	وظيفة	هذه	األنظمة	هو	التصميم	الصحيح.	وتوفر	
أنظمة	 وتشغيل	 وتنفيذ	 وتصميم	 تحليل	 حول	 مقدمة	 التدريبية	 الدورة	 هذه	
أنظمة	 لتحليل	 متنوعة	 مناهج	 تتناول	 وهي	 آمن.	 سياق	 في	 المعلومات	
ولصياغة	 النظام	 متطلبات	 لتجميع	 الضرورية	 والخطوات	 المعلومات	

احتياجات	األعمال.

مقدمة حول التجارة اإللكترونية
تعد	التجارة	اإللكترونية	إحدى	أسرع	الطرق	نمًوا	في	ممارسة	األعمال.	ألن	
هذه	الصناعة	ال	تزال	حديثة	العهد	نسبًيا	وفي	مرحلة	التطور،	فهي	تواجه	الكثير	
إلى	 التدريبية	 الدورة	 هذه	 تهدف	 لها.	 حد	 وضع	 يجب	 التي	 المخاطر	 من	
اإللكترونية	 التجارة	 لحلول	 تعريف	 لوضع	 اإلدارية	 األساليب	 أحد	 تدريس	
كيفية	 وستتعلم	 والتنظيمية.	 اإلدارية	 التحديات	 ذلك	 في	 بما	 وتنفيذها،	
والسداد	 اإلنترنت	 عبر	 االحتيال	 مواجهة	تحديات	 إستراتيجيات	 استكشاف	

وتطبيقات	الجوال	في	أية	أعمال	تعتمد	على	التجارة	اإللكترونية.

I أساسيات أمان تكنولوجيا المعلومات
أن	 الممكن	 التي	من	 التهديدات	 الكمبيوتر،	زاد	تطور	 أنظمة	 كلما	زاد	تطور	
تتعرض	لها.	ويعتبر	الوصول	غير	المصرح	به	إلى	الشبكات،	المعروف	أيًضا	
باسم	االختراق،	أحد	األخطار	الكبرى	التي	تهدد	أمان	اإلنترنت.	أمان	الشبكات	
هي	 لحمايتها	 الكمبيوتر	 لشبكة	 التحتية	 البنية	 في	 الموضوعة	 الشروط	 هو	
ومواردها	التي	يمكن	الوصول	إليها	من	المستخدمين	غير	المعتمدين.	وتتناول	
الدورة	التدريبية	أساسيات	أمان	تكنولوجيا	المعلومات	I	التعامل	مع	تحديات	
وأساليب	 الهجوم	 محاور	 مثل	 األساسية،	 المعلومات	 تكنولوجيا	 أمان	
االختراق	 اكتشاف	 وأنظمة	 الحماية	 وجدران	 والتشفير	 والمنع	 االكتشاف	

وسياسات	األمان	وإدارة	المخاطر	واالستجابة	للحوادث.

II أساسيات أمان تكنولوجيا المعلومات
أمان	 أساسيات	 التدريبية	 للدورة	 المكمل	 الجزء	 التدريبية	 الدورة	 هذه	 تعتبر	
استخدام	 حول	 تفصيلية	 دراسة	 من	 تتكون	 وهي	 	I المعلومات	 تكنولوجيا	
غير	 الوصول	 عمليات	 من	 البيانات	 تأمين	 في	 المختلفة	 التشفير	 أساليب	
من	 البيانات	 تشفير	 في	 للخوارزميات	 العملي	 االستخدام	 تعلم	 المعتمدة.	
خالل	سيناريوهات	تطبيق	متنوعة	مع	الخوارزميات	المستخدمة	في	الشفرات	

التناظرية	والشفرات	غير	التناظرية	وتكامل	البيانات	المشفرة.

أمان الشبكات المتطور 
التدريبية	الجزء	األخير	في	سلسلة	دورات	أساسيات	أمان	 تعتبر	هذه	الدورة	
األساسية	 التطبيقات	 وتتناول	 بنا.	 الخاصة	 التدريبية	 المعلومات	 تكنولوجيا	
الضرورية	لتأمين	الشبكات	من	االقتحام	بما	في	ذلك	جدر	الحماية	وأجهزة	
المضيف	الحصينة	والخوادم	الوكيلة	وفخاخ	حماية	الشبكات.	وبعد	التخرج،	
شبكات	 مع	 المتقدمة	 المضادة	 اإلجراءات	 استخدام	 من	 تتمكن	 سوف	

الكمبيوتر	ومن	اختبارها	بحًثا	عن	مجموعة	كبيرة	من	نقاط	الضعف.

تصميم وإدارة سياسة األمان
تكنولوجيا	 أمان	 يشمل	 كما	 بها.	 الخاصة	 األمان	 متطلبات	 شركة	 لكل	
يجب	 التي	 الشركة	 أمان	 إجراءات	 إلدارة	 التخطيط	 إجراءات	 المعلومات	
الدورة	 إتمام	هذه	 وبعد	 المتغيرة.	 األعمال	 احتياجات	 مع	 لتتواكب	 تعديلها	
إدارة	 وإستراتيجيات	 األمان	 سياسات	 تحديد	 من	 تتمكن	 سوف	 التدريبية،	
لكل	 الفردية	 االحتياجات	 مع	 يتوافق	 بما	 الطوارئ	 حاالت	 وخطط	 األمان	

شركة.

علم الحاسوب الجنائي
في	العصر	الحالي،	يتم	توقيع	المستندات	المهمة	رقمًيا	وحفظها	على	األجهزة	
كأدلة.	وتعتبر	هذه	المستندات	الرقمية	في	أهمية	المستندات	الورقية	وملزمة	
التخلص	 المشابهة،	يسهل	 الحوادث	 أو	 قانوًنا	مثلها.	وفي	حاالت	االحتيال	
من	العديد	من	الملفات	بمجرد	حذفها.	وتتناول	هذه	الدورة	التدريبية	أهمية	
علم	الحاسوب	الجنائي	واإلجراءات	والمسؤوليات	المرتبطة	بالحصول	على	
والشبكات.	 الكمبيوتر	 أجهزة	 تحليل	 من	خالل	 واسترجاعها	 الرقمية	 األدلة	
وتهدف	الدورة	التدريبية	إلى	منحك	معلومات	تفصيلية	حول	قيمة	البيانات	

وكيفية	الحصول	عليها	من	خالل	العمليات	التحليلية.ا
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ماجستير إدارة 
)MBA( األعمال

إدارة	 ماجستير	 شهادة	 توفر	 دولًيا،	 به	 معترف	 أكاديمًيا	 برنامًجا	 باعتباره	
البحث	 على	 يعتمد	 منهًجا	 	SMC جامعة	 من	 	)MBA( المصغر	 األعمال	

الدائم	مع	التركيز	على	المعرفة	العملية	وتطبيقات	الحياة	العملية.

التي	تحتاجها	 المهارات	 البرنامج	 باستخدام	دراسات	حالة	واقعية،	يمنحك	
لتحقيق	أهدافك	كقائد	ومبتكر	وصاحب	أعمال.

ولمن	يرغبون	في	الوصول	إلى	القمة،	ممن	يلعبون	دوًرا	في	اإلدارة	العليا	أو	
صاروا	أصحاب	أعمال	حرة،	يقدم	البرنامج	فرصة	رائعة	لطالبه	للحصول	على	

أدوات	تطوير	المسار	الوظيفي	والتنمية	الشخصية.

لكن	 الفرصة،	 تمييز	 فقط	كيفية	 ليس	 التدريبية	 الدورات	 من	 تتعلم	 وسوف	
أيًضا	طريقة	خلقها	وهي	قدرة	ال	غنى	عنها	في	بيئة	األعمال	دائمة	التغير.	طور	
فرصك	في	النجاح	واسع	جاهًدا	نحو	القمة	من	خالل	ماجستير	إدارة	األعمال	

.SMC	جامعة	من

 ABBA	برامج	أو	عالمًيا	مشهورة	أكاديمية	مؤسسة	من	جامعية	غير	درجة	•
SMC	جامعة	من	ABBA IT	أو

•	سنة	واحدة	من	الخبرة	في	مجال	العمل	أو	عمل	الشبكات	على	األقل
•	إتقان	اللغة	اإلنجليزية

متطلبات التسجيل

المدة وخيارات الشراء

المدة 

اشتر	الدورة	بالكامل	مقدًما.اختيارك	)التأهيل(

ويمنحك	شراء	الدورة	بالكامل	مقدًما	التحكم	في	وتيرة	تقدمك	في	الدراسات	
باإلضافة	إلى	االستمتاع	بإشراف	أكاديمي	محترف.	

المنهج

المشروع
تهدف	هذه	الدورة	التدريبية	إلى	مساعدة	الطالب	في	اكتساب	معرفة	أساسية	
بأسس	اإلدارة	وطبيعة	المؤسسات	المعقدة.	وتشمل	الموضوعات	النظريات	
باإلدارة	 المتعلقة	 العناصر	 من	 وغيرها	 األساسية	 والمفاهيم	 والمبادئ	
للتحليل	 والتنظيمية	 العقلية	 األساليب	 لتطوير	 محاولة	 في	 والمؤسسات	

واالستعالم	باإلضافة	إلى	السعي	نحو	إيجاد	العالقة	بين	النظرية	والتطبيق.

خيارات الشراء
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إدارة التسويق
تم	إعداد	هذه	الدورة	التدريبية	من	أجل	استيعاب	أفضل	للتسويق	كعلم	اجتماعي	ومجال	أعمال.	وهي	تقوم	على	أربعة	موضوعات	رئيسية:	بناء	وإدارة	عالقة	
عمالء	مربحة	وبناء	وإدارة	عالمات	تجارية	قوية	من	أجل	إنشاء	رأس	مال	ذاتي	للعالمة	التجارية	واستخدام	أساليب	تسويق	جديدة	في	العصر	الرقمي	والتسويق	
الرئيسية	 أيًضا	االتجاهات	 التدريبية	 الدورة	 التسويق	العصري،	تناقش	 العالم.	من	خالل	كشف	رؤى	 أنحاء	 المسؤولية	االجتماعية	في	جميع	 بأسلوب	يحترم	

والقوى	التي	تؤثر	في	مجال	األعمال	الحيوي	ودائم	التغير	هذا.	

الماليات اإلدارية والمحاسبة
تم	إعداد	هذه	الدورة	التدريبية	لتعليم	الطالب	طريقة	التعامل	مع	الميزانية	وأدوات	التمويل	والمحاسبة	األخرى	مع	التركيز	على	مهارات	التفكير	النقدي	الضرورية	

لتفسير	النتائج	من	أجل	قيادة	النشاط	التجاري	باتجاه	السالمة	المالية.

أبحاث األعمال
يهدف	إعداد	هذه	الدورة	التدريبية	إلى	تقديم	رؤية	استراتيجية	وشرح	لبيئات	األعمال.	وتعتبر	أبحاث	األعمال	أمًرا	ضرورًيا	للمساعدة	في	استيعاب	استراتيجيات	

األعمال	والفهم	العميق	لتأثير	القرارات	على	األعمال.

االقتصاد اإلداري
تتضمن	هذه	الدورة	التدريبية	تطبيق	النظرية	االقتصادية	على	الموضوعات	اإلدارية.	كما	ستتم	مناقشة	عناصر	االقتصاد	اإلداري،	بما	في	ذلك	جوانب	أنشطة	

األعمال	مثل	اإلنتاج	والتسعير	والتمويل	واإلدارة	واالستراتيجية.

إدارة الموارد المالية
تعرض	هذه	الدورة	التدريبية	المشكالت	المعاصرة	في	المجال	من	وجهتي	النظر	العالمية	واالستراتيجية.	وهي	توفر	العناصر	األساسية	الستيعاب	عالقات	العمال	

والمكافآت	وخطط	الحوافز	باإلضافة	إلى	دور	الموارد	البشرية	في	أي	مؤسسة.

األعمال والتجارة الدولية
توفر	هذه	الدورة	التدريبية	إطار	عمل	لتحليل	القرارات	التي	تتخذها	الشركات	عالمًيا.	ويوفر	إطار	العمل	هذا	أساس	صياغة	استراتيجيات	تتيح	لألعمال	النجاح	

في	بيئة	األعمال	الدولية.

إدارة تطوير األعمال
تتعرف	من	خالل	هذه	الدورة	التدريبية	على	المشكالت	واالستراتيجيات	والعالقات	ذات	الصلة	بتطوير	إيرادات	مستدامة	من	خالل	مبيعات	مدارة	بشكل	جيد	
وأنشطة	تطوير	األعمال.	ويتم	التركيز	بشكل	خاص	على	تطوير	برنامج	قوة	مبيعات	وإدارة	عالقات	العمالء	االستراتيجية	وتطوير	الفريق	والتنوع	في	العمالة	وأتمتة	

قوة	المبيعات	ومهارات	حل	المشكالت	والمشاكل	المالية.
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SMC األسئلة المتكررة حول

أنت	مستعد	إلرساء	أساس	أكاديمي	ثابت	من	خالل	جامعة	SMC	يضعك	
في	مقدمة	عالم	األعمال	اليوم.	ما	الخطوة	التالية؟	

فيما	يلي	قائمة	باألسئلة	المتكررة	المجمعة	للمساعدة	في	تيسير	عملية	التعلم	
مع	SMC	وتفريغها	من	أي	مشكالت.	

لقد قررت خوض أحد برامج SMC. ما الخطوة التالية؟

بعد	التسجيل	في	أحد	البرامج	األكاديمية	من	SMC،	يمكنك	شراء	الدورة	
التدريبية	ودفع	الرسوم	الدراسية	في	متجر	QNET	اإللكتروني.

بعد	إتمام	الدفع،	قم	بتنزيل	نموذج	طلب	عبر	اإلنترنت	من	مكتبك	االفتراضي	
وأكمل	المعلومات	الضرورية.	بعيًدا	عن	نموذج	التطبيق،	سوف	تحتاج	إلى	

:SMC	جامعة	إلى	التالية	المستندات	تقديم

1.		بالنسبة	لبرنامج	ABBA	وABBA IT،	نسخة	ممسوحة	ضوئًيا	من	
الدولة؛	 الثانوية	من	مدرسة	معتمدة	من	 المدرسة	 التخرج	من	 شهادة	
لبرنامج	MBA،	نسخة	ممسوحة	ضوئًيا	من	درجة	البكالوريوس	من	

جامعة	معتمدة	من	الدولة
اللغة	 إتقان	 اختبار	 نتيجة	 تقديم	نسخة	ممسوحة	ضوئًيا	من	 يمكن	 	 	.2

اإلنجليزية،	لكنها	ليست	إلزامية	)TOEFL	أو	أي	اختبار	مشابه(	
3.		نسخة	ممسوحة	ضوئًيا	من	جواز	سفرك	

بمراجعة	طلبك	 	SMC تقوم	جامعة	 التسجيل،	سوف	 إرسال	طلب	 بمجرد	
خالل	فترة	تتراوح	بين	6	إلى	10	أيام	من	االستالم	واعتماد	جميع	المستندات	
ذات	الصلة.	في	حالة	موافقتك،	ستتلقى	إعالًما	رسمًيا	بالبريد	اإللكتروني	من	

 .SMC

لقد قمت بالدفع بالفعل وأرسلت نموذج الطلب الخاص بي، هل يعني هذا 
قبولي في برنامج SMC الذي اخترته؟

نشترط	 فنحن	 أكاديمية،	 برامج	 تقدم	 	SMC جامعة	 ألن	 ليس	كذلك.	 ال،	
مجموعة	معينة	من	المتطلبات	من	جميع	المتقدمين.	وفي	حالة	عدم	استيفاء	

المتطلبات	أو	تعذر	التحقق	من	بياناتك،	لن	تتم	الموافقة	على	طلبك.	

لم أقم بإرسال جميع المستندات المطلوبة مع نموذج الطلب الخاص بي. 
هل يعني هذا أنه سيتم رفض طلبي؟

 SMC	جامعة	تقوم	سوف	المطلوبة،	المستندات	جميع	إرسال	عدم	حالة	في
حالة	 وفي	 أيام،	 بضعة	 خالل	 المطلوبة	 المستندات	 إلرسال	 بك	 باالتصال	
اإلخفاق	في	ذلك،	أو	عدم	التمكن	من	التحقق	من	مستنداتك،	لن	يتم	قبول	

طلبك.

ماذا يحدث إذا تم رفضي من قبل جامعة SMC؟ لقد قمت بدفع الرسوم 
بالفعل؛ هل أستعيد أموالي؟

جامعة	 قبل	 من	 المرشح	 طلب	 نموذج	 رفض	 يتم	 ال	 عادة	 أنه	 من	 بالرغم	
خالل	 من	 المطلوبة	 واألوراق	 المستندات	 إرسال	 من	 تأكد	 لذا،	 	.SMC

الطلب/عملية	التسجيل.	

إذا	لم	يتم	قبولك	ألي	سبب	في	أحد	برامج	SMC	التي	تقدمت	لها،	يمكنك	
تقديم	طلب	الستعادة	أموالك	خالل	سبعة	)7(	أيام	من	تاريخ	الرفض.

سوف	 أيام،	 	)7( سبعة	 خالل	 األموال	 استعادة	 طلب	 تقديم	 عدم	 حالة	 في	
األعمال	 إدارة	 لماجستير	 التدريبية	 الدورة	 من	 بديل	 منتج	 عليك	 يعرض	

.Swiss eLearning Institute	معهد	من	المصغر
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يمكنك الوصول إلى وحدات
Swiss eLearning أينما كنت

نظام أساسي أسهل في االستخدام
تفاعالت جديدة ومحسنة

محتوى واضح

فن	اإلدارة		|	مهارات	التواصل	والعرض	|	التسويق	|	ماجستير	مصغر	في	إدارة	األعمال

دورتك التدريبية، الجديدة
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