
مهارات األعمال األساسية من أجل مستقبل مهني  أكثر إحترافية

IBTA الجمعية الدولية لتدريب األعمال باعتماد 
الدولي لتدريب المهارات األساسية لألعماليارعالم

عالم األعماللدخول الجامعات طالب لتهيئة المعيار الدولي 

شهادة  محترف األعمال للشباب



والتدريبةمالتعليحلولالبرامجرائدةالتعليميةللحلولتراكشركةتعتبر
(ةالبشريالموارد)البشريالمالرأسبأنتؤمنهيو.المبتكرةالمهني

الحاديالقرنفياألعمالوللشركاتأهميةوقيمةاألكثرهواألصل
ومعتمدةةمبتكرمهنيةبرامجتقديمإلىتهدفالشركةفإنلذلك.والعشرين

.فعاليةوبمهنيةباألعمالللقيامالمهاراتتلكوتطويرصقلأجلمندوليا  



محورعلىمرتكزة2003العامفيIBTAاألعماللتدريبالدوليةالجمعيةتأسست
كما.يا  دولالمعتمدةالشهاداتوإصدارالتأهيلوالتدريببتقديموملتزمةالمعرفة
:لآلتيتسعىعالميةشركةIBTAاألعماللتدريبالدوليةالجمعيةتعتبر

.  المحافظة على معيار عالمي مشترك من المعرفة في مجال األعمال•

.توفير معيار عالمي مشترك لمهارات القيادة في مجال األعمال•

.  منح  اإلعتمادات و الشهادات المعتمدة دوليا  •

.اإلختبارت الدوليةوالتدريب ضمان جودة و مصداقية •



IBTA

المعاصرةالمهنيةبالمهاراتاألعمالمحترفيتزويد•

المعتمدةالدوليةالشهاداتمنحكذلكو،والمستقبلية

مجالفيدوليمعيارأفضلعلىللحصولوالمطلوبة
.األعمال



إثراءوويرلتطالشبابقطاعيستهدفبرنامجا  (للشباباألعمالمحترف)شهادةتعتبر•
ئةالفهيالثانويةالمدارسوطالباتطالبفئةوتعتبر.األعمالمجالفيمهاراتهم
عاييرمكلعلىالتفوقواألعمالمجالفيللتميزتسعىالتيتلكخاصةالمثالية
.للشبابالدوليةاألعمالمحترفي

أصحابنيُمك   ،والشبابالجامعاتلطالبمخصصتأسيسيمستوىالبرنامجيؤسس•
مالاألعمحترف)شهادةلتطويرالمبادرةزمامإمتالكمنللوظائفالمرشحينوالعمل
.الوظيفيةالمتطلباتحسبعلىأخرىأغراضا  لتخدم(للشباب

الوظيفي،رالدوتحليلطريقعنباألعمالالقياممستوىحسبعلىالبرنامجتطويرتم  •
علىطبيقهاتوإمكانيةالدراسةفعاليةلتأكيدالتعليماختصاصييشارةساعبركذلكو

.األعمالعالمإلىالدخولفيالراغبينوالشبابالجامعاتطالب



عامكلاألعمالمجالفيالماليينينخرط•

مهاراتإلىيفتقرونلكنهموبمهنتهمالخاصةالتقنيةالمهاراتيمتلكونبعضهم•
األساسيةاألعمال

ال  تأهياألكثراألفرادعنالبحثهواآلنالعملأصحابيواجههالذيالتحدي•
.التدريبمنجهدبأقلتزويدهممراعاةمعلتوظيفهم

للمضيريةفووفع الةاقتصاديةحلول  (للشباباألعمالمحترف)برنامجيقدم•
.الثانويةالمدارسلطالبباألعمالالقياممهاراتتدابيرفيقُدُما  



بتزويدترغبالتيبرامجالإثراءبغرض(للشباباألعمالمحترف)برنامجصمملقد•
واتالشركوقيادةتدعيمبغرضباألعمالللقياموالمطلوبةاألساسيةبالمهاراتطالبها

.الحاليةالمؤسسات

لهاالتابعةالترخيصوكزاالمربتوظيفIBTAاألعماللتدريبالدوليةالجمعيةتقوم•
.للشباباألعماللمحترفالدولياألختباربإستضافة

مدةالمعتللشباباألعمالمحترفشهادةعلىالحصولدراستهمإكمالبعدللطالبيمكن•
رقمبالاإلنترنتعبرالدولياإلختبارإجتيازبعدوذلكIBTAلألعمالللدوليةالجمعيةمن

Y20-901



التسويق •

إدارة الموارد البشرية •

و وضع ةإدارة الموارد المالي•
الميزانيات 

مهارات تكنولوجيا األعمال •

مقدمة في األعمال •

ري كيف تنشئ العمل التجا•

مهارات القيادة •

المبيعات •

مهارات خدمة العمالء •

مهارات التواصل •
الحترافي الفعال 

مهارات اإلدارة الفعالة •



:ليةالتاالشروطللدراسةالمرشحينالشبابتتوفرلدىأنيجب

فياإلمتيازلتحقيقالسعيواإللتزامروحالمرشحلدىيكونأنيجب•
.األعمالمجال

مشروعإقامةاوالعملعلىالمقدمينللشباببهينصح•



ممقد،(للشبابالمعتمداألعمالمحترفشهادة)ـلالدولياإلختبار
الدوليالنظامعبرIBTAاألعماللتدريبالدوليةالجمعيةمن

PROMETRICاالنترنتعبرإليهالدخوليمكنوالذي



عن مدى الخيارات المهنية المستقبلية المتدربين أكثر ارض•

شبابتعزيز فرص التوظيف لل•

اب و موثوق به و يوفر مدخل عملي فعال لألعمال لقطاع الشبقيم برنامج •

يؤسس لممارسة أفضل مهارات العمل األساسية •

برهان بالتجربة على منجزات التدريب على األعمال •

ن الطالب المعتمدين من إثبات جدارتهم لريادة األعمال عن طري• ق شهادة يُمك  
.   دولية معتمدة



بعدوذلك(للشبابالمعتمداألعمالمحترف)شهادةعلىالحصولللطالبيمكن•
الجمعيةمنالدولياإلختبارإجتيازوالمحددة،الدراسيةالموضوعاتإكمال
العالمدولمنكثيرفيوالوحيدالرسميالموزعIBTAاألعماللتدريبالدولية
راليا،أست،الالتينيةأمريكا،آسيا،كندا،األمريكيةالمتحدةالوليات:مثل

.دوالهن،الصين،أوروبا،إفريقياجنوبإفريقيا،وشمالاألوسطالشرق

دةالوحيالدوليةالشهادة،المعتمدة(للشباباألعمالمحترف)شهادةوتعتبر•
.األعمالمهاراتعلىالشبابفئةلتدريب



إفريقيا •

الهند •

الصين •

الشرق األوسط •

أستراليا  •

ةالواليات المتحدة األمريكي•

كندا •

منطقة البحر الكاريبي•

جنوب إفريقيا •

أمريكا الوسطى •



عليمللتريكوشركةمدير)هادلرنفانروبرتيقول•
:(والتطوير

كانالعالم،حولموظف80.000عددبوجود»•
وموحدنهجلضمانجهودناحجمتنظيممنلنالبد

مالئناعلقاعدةالتعليميةحلولنالتقديمدوليمعيار
حننلذلك،نشاطنامكانعنالنظربغضالمتنوعة،

الهيئاتمعريكومجموعةلربطجاهديننسعى
«الدوليةالمعاييروضعخبراءهمالذينوالدولية



للتواصلITCبشركةالمحاضرينكبيرةهووفر،دياناتقول

:المهنيوالتطوير

وةالصلوثيقةالعمالءخدمةمادةبأنقويإحساسلدي  »
«القراءةسهلةفإنهاوكذلكالمطلوب،الغرضتؤدي



:  إيفانستقول الطالبة جويندولين•

وبما . ةتطبيق كل المهارات في حياتي العملية والخاصنييمكن» 
ة من أنني أنتمي إلى خدمة العمالء، فأعتقد أن المهارات المكتسب
صية و هذه الدراسة ل تقدر بثمن فهي تتعاطى مع الفروقات الشخ
«إجهادا  أساليب العمل المختلفة الي تجعل الحياة أكثر سهولة وأقل



TTCلشركةالعامالمديرجرانفيلالرييقول

نتكوأنالرائعمنإنهو.المشتركالمشروعلهذامتحمسوننحن»

ميعوج.األساسيةالعملمهاراتعلىالتدريبلتوفيرالطليعةفي

ثيقةواألعماللتدريبالدوليةالجمعيةمنالمقدمةالتدريبيةالدورات

والبالطتشركوحدةكل.الطلبوتلبيبإحترافيةمصممةوالصلة

ويجب.لاألعمامبادئعلىعمليةأمثلةعبرالتطبيقفرصةلهمتتيح

تمجالكلفيموظفلكلجوهريا  عنصرا  البرنامجهذايكونأن
«األعمال



دولية المعية جالبعض الشركات الكبرى التي تستخدم برامج •
:لتدريب األعمال

– Ricoh
– Starbucks
– MCI
– Verizon Wireless
– Comcast
– Ford
– PriceWaterhouse Coopers
– Cable & Wireless



يق لعالم األعمال، ويضمن نجاحهم المهني و يضعهم في الطريهيئ الشباب•
.  الصحيح ليكونوا أمثال بيل جيتس و مارك زوكربيرج أو مدراء  عظماء

ناجحة ، و التدريب على النخراط في األعمال اليقدم للطالب المعرفة العملية•
و جميع هذه البرامج مطورة لتواكب المعيار الدولي لمهارات األعمال 

األساسية



تقريبا  ساعة120-95فيالبرنامجهذاتدريسيمكن•

ريبلتدالدوليةالجمعيةمنالمقدموالدوليإلختبارلالجلوسيمكن•
نيمككما،باإلنترنتمتصلكمبيوترجهازأيعلىIBTAاألعمال

.مباشرةالتدريبيةالدورةإكمالبعدذلك

وانساعتهوالمعتمد(للشباباألعمالمحترف)إلختبارالكليالزمن•
.نصف



مقدمة في األعمال•

تجاريا  ؟تنشئ عمال  كيف •

القيادة •

المبيعات•

العمالءخدمة •



مهارات إتصالت األعمال•

سلوكيات األعمالآداب •

اإلدارةمهارات •

الموارد البشريةإدارة •

الموارد المالية و الميزانيةإدارة •

األعمال تكنولوجيا •



إعالنات التوظيف•

الوصف الوظيفي•

اإلعالنات عبر •
النترنت  

اإلعالن عبر •
مواقع التواصل 

الجتماعي

وضع خطط العمل •

بطاقات العمل •

المطويات •

صفحات النترنت •

الميزانية  •

استبيان قياس مدى رضى العمالء  •

مخططات تنظيم العمل  •

: بواسطة أدوات مبتكرة للعمل على اآلتي



سيناريوهات تمثيل األدوار•

ألعاب•

مسابقات•

سيناريوهات حل المشكالت•

سيناريوهات إتخاذ القرارات•

و تمرينات أخرى•



تدريبلالدوليةالجمعيةمنللشبابالمعتمداألعمالترفمحاعتمادلنيلالمرشحعلىيجب

:األعمال

أحدفيCYBP(للشبابالمعتمداألعمالمحترف)برامجأحددراسةيكملأن•

IBTAاألعماللتدريبالدوليةالجمعيةمنالمعتمدةالتدريبمراكز

•

.الدوليللشبابالمعتمداألعمالمحترفإختباريجتازأن•

بينتتراوحرةفتفيالمعتمداإلختباروالتدريبمركزنفسإلىاإلختبارنتائجترسل•

إلختباراتاريخمنيوما(45–30)

http://www.ibta-arabia.com/cbp/Authorized_Training_Providers.aspx


الدوليةالجمعيةمناإلعتمادلنيلالمرشحالمدرسعلىيجب
:األعماللتدريب

.عمالاأللتدريبالدوليةللجمعيةالتابعةالتقييمللجنةالذاتيةسيرتهيرسلأن•

في%90إحرازواألعماللتدريبالدوليةالجمعيةلدىالقبولشروطيستوفيأن•
.للشبابالمعتمداألعمالمحترفإختبار



:  يجب على مركز التدريب المرشح لنيل اإلعتماد 
.تراك للحلول التعليميةلأن يقدم طلبا لالعتماد•

.عتمادترخيص اإلتوقيع•

أشهر 3ن العاملين بالمركز في فترة ل تزيد عالمدرسينأن يقوم بتأهيل و إعتماد أحد •
.اإلتفاقيةمن توقيع 



تابعونا على موقعنا               

www.ibta-arabia.com

أو عبر البريد اإللكتروني             

•cybp@ibta-arabia.com

او عبر مواصل التواصل األجتماعي

http://www.ibta-arabia.com/
mailto:cybp@ibta-arabia.com
https://plus.google.com/b/109847567615005353905/109847567615005353905/posts
https://plus.google.com/b/109847567615005353905/109847567615005353905/posts
https://www.facebook.com/CertifiedBusinessProfessional
https://www.facebook.com/CertifiedBusinessProfessional
http://www.linkedin.com/company/ibta-arabia?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
http://www.linkedin.com/company/ibta-arabia?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
https://twitter.com/cbp_ibta
https://twitter.com/cbp_ibta


«نتطل ع دوما  إلى تعاونكم لتهيئة الشباب لدخول سوق العمل»

ولكم الشكر

https://plus.google.com/b/109847567615005353905/109847567615005353905/posts
https://plus.google.com/b/109847567615005353905/109847567615005353905/posts
https://www.facebook.com/CertifiedBusinessProfessional
https://www.facebook.com/CertifiedBusinessProfessional
http://www.linkedin.com/company/ibta-arabia?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
http://www.linkedin.com/company/ibta-arabia?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
https://twitter.com/cbp_ibta
https://twitter.com/cbp_ibta

