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تنمية مهاراتك
من خالل

الحصول على فرص عمل أفضل

    تمنح                         مهارات يرغب أصحاب العمل رؤيتها  
في السير الذاتية للعاملين 

وظيفة تتطلب حصولك على الدورات التي تقدمها

في العام الماضي 
 197,000 يــــوجـد أكثر من 

الحصول على راتب أعلى

تعتبر                     واحدة من أفضل سبع شهادات في مجال 
.علوم البيانات لتعزيز سيرتك الذاتية وراتبك

تطوير مهاراتك العملية

التكنولوجيا تتطور باستمرار كما هو الحال مع             
سنساعدك في تطوير مهاراتك العملية و تاهيلك لمواكبة 

التطور التكنولوجي في بيئة ا¤عمال من خالل أحدث الدورات 
التدريبية المعتمدة دولي¦ من         
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٢٧ ساعة معتمدة 

المتطلبات
ا�ساسية

دراسات متقدمة في إدارة ا¤عمال
دراسات متقدمة في المحاسبة ا©دارية

إدارة الجودة الشاملة
إدارة التفاوض والتحكيم

ا©قتصاد ا©داري
ا©دارة االستراتيجية - تطبيقات وحاالت عملية

إدارة أعمال دولية
أدوات التحليل المعلمي والالمعلمي

قاعة بحث

عدد الساعات ا©جمالي 36 ساعة لكل مقرر
سيتم تطبيق المواد المشتركة عمليا من قبل

المتطلبات ا¤ساسية 27 ساعة معتمدة 
موادالتخصص 18 ساعة معتمدة

إمتحان شامل بواقع 6 ساعات معتمدة
رسالة بواقع 21 ساعة معتمدة

إجمالي عدد الساعات المعتمدة 72 ساعة معتمدة
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تخصص
إدارة ا�عمال

تخصص
إدارة مالية

إدارة المخاطر
المشتقات المالية

إدارة المحافظ االستثمارية
 االتجاهات الحديثة في ا©دارة المالية الدولية

التحليل المالي ا¤ساسي والفني
القواعد الرقابية والتنظيمية ¤سواق المال

تخصص
مصارف

إدارة العمليات المصرفية
إدارة االئتمان المصرفي

إدارة محافظ االستثمارية
 الرقابة المصرفية ومكافحة غسيل ا¤موال

التسويق المصرفي المتقدم
القواعد الرقابية والتنظيمية ¤سواق المال

تخصص
التسويق

استراتيجيات تسويق
االتجاهات التسويقية المعاصرة

نظم المعلومات التسويقية
التسويق الدولي

التسويق ا©لكتروني
تسويق الخدمات

تخصص
الموارد البشرية

االتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية
إدارة سلوكيات العمل

العالقات  الصناعية – النقابات وتشريعات العمل
التفاوض والتحكيم في الموارد البشرية

اقتصاديات العمل
نظم إدارة قواعد بيانات الموارد البشرية

دراسات متقدمة في الموارد البشرية
إدارة المعرفة وا©بتكار

إدارة المشروعات
إدارة التكنولوجيا

دراسات متقدمة في التسويق
تطبيقات بحوث العمليات في ا©دارة

: تحليالت ا�عمال التطبيقية الشهادة الممنوحة من

: تحليالت ا�عمال التطبيقية الشهادة الممنوحة من

: تحليالت ا�عمال التطبيقية الشهادة الممنوحة من

: تحليالت ا�عمال التطبيقية الشهادة الممنوحة من

: تحليالت ا�عمال التطبيقية
: إتخاذ قرارات ا�عمال باستخدام الذكاء

  ا�صطناعي

الشهادات الممنوحة من



للتواصل
وا�ستفسار

Hotline

www.aambfs.org

Inquiry@aambfs.org

Facebook.com/aambfs

Instagram.com/aambfs_88

Twitter.com/@aabfsmena

linkedin.com/school/695822

هـنـيـة
ك الم

حيــاتــ
طـور 

جمهورية مصر العربية
”القاهرة ”المقر الرئيسي

٨ ش الفواكه، المهندسين_١٢٣١١
شرق القاهرة

مربع #٥، شارع ١١٨١ متفرع من شارع سيد زكريا، شيراتون المطار
الكويت

الدسمه، قطعة ٣ ش سالم الجميعان
تليفون:

المملكة العربية السعودية
٥٦١٨ شاكر بن فاضل، أم الحمام الشرقي، طريق خريص الرياض_ ١٢٣٢١

تليفون:
جيبوتي

Saline Ouest/ Immeuble Du Diwan De la Zakat
تليفون:

اليمن
عدن ، المنصورة، كورنيش المحافظ، جوار وزارة الخارجية

تليفون:
سوريا

جامعة دمشق، مدينة دمشق
تليفون:

فلسطين
رام اÅ - فلسطين

تليفون:
ليبيا

طابلينو،  المدخل الرئيسي،  شارع البراء بن عازب ،  بنغازي
تليفون:

ا�ردن
عمان،شارع وصفي التل (الجاردنز) مجمع العتوم التجاري ٩٨ ط ٤

تليفون:
فاكس:

+965 2251 7091/2/3/4

+966 92000 9021

+253 775 4725 / +253 213 40055

+9677 3866 0909 / +967 7768 6608

+963 932 346 584

+9705 9793 0331

+2189 2510 2243 / +2189 2589 1310

+9626 5850 703
+9626 5655 018 


