
 
 

 
 

 

 CYBPللشباب   المعتمد  شهادة محترف األعمال

 نظرة عامة: 

لتعريف طالب المدارس الثانوية والشباب بعالم األعمال. و لقد تم  دوليا   للشباب( معيارا   المعتمد يعتبر منهاج )محترف األعمال

ليطّبق وبشكل فعال رؤية سوق العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا و ذلك عن طريق سد الفجوة تطوير المنهاج 

صيصا  ليخدم قطاع الشباب و بين مخرجات التعليم و متطلبات العمل األساسية المطلوبة في المنطقة. لقد صمم هذا البرنامج خ

ذلك عن طريق تزويدهم بأساليب و تقنيات  عالمية لألعمال ومعتدة دوليا  من الجمعية الدولية لألعمال آخذا  في اإلعتبار طبيعة 

و  لتدريس الشباب المهارات األساسية إذا فهو يعتبر منهاجا  وثقافة الشرق األوسط  دون اإلخالل بالمعايير الدولية لألعمال.

طالب المدارس الثانوية مقدمة عصرية تطبيقية لعالم األعمال باإلضافة إلى  بصورة محايدة. ويوفر مستوى معارف األعمال

دخال التحسينات الالزمة لتطويره و الوصول به الى بإ من إنشاء المشروع التجاري و تفعيله مرورا   األعمال إبتداء   جوانبكل 

   ألعمال.أرقى مستويات النجاح في عالم ا

دخول الناس إلى عالم األعمال وإنشاء  شرح أهميةاألعمال عن طريق  عالم إلى الطالب يقدم في المرحلة االولى من الدراسة

. كما تسلط الضوء على ل األعمال ارجالمشروعات التجارية، باإلضافة إلى توفير رؤية جيدة للطالب عما يدور في ذهن 

 . في مرحلتها الثانية ووظائفها األساسيةمكونات األعمال التجارية  

خدمة العمالء ، والمبيعات ،  وتركز الدراسة في مقدمتها أيضا على مهارات القيادة المطلوبة لقيادة األعمال و التي تتضمن

 ، وسلوكيات األعمال. ت األعمالتصاالوإ

 الجمهور المستهدف:  

 ب المدارس الثانوية و برامج )ما  بعد الدراسة( والمعسكرات الصيفية.  للشباب( لطال المعتمد برامج )محترف األعمال ُتقدم

 المتطلبات األساسية:  

 يجب على الطالب إستيفاء الشرط التالي: 

 ( سنة، أي طالب المدارس  )41 – 41الفئة العمرية المثالية والمستفيدة من هذا البرنامج هم من تتراوح أعمارهم بين

  الثانوية أو ما يعادلها.   

 . ) ورش عمل ، دراسات حالة ....... (سيحصل كل طالب على دليل يحتوي على 

 

 :  نهائيالتحضير لإلختبار ال

عن  Y20-901للشباب( الدولي  بالرقم  المعتمد تهيئ هذه الدورة التدريبية الدارسين المرشحين إلختبار )محترف األعمال

   PROMETRIC PRIMEطريق نظام اإلختبارات العالمي 

 

 



 
 

 
 

 

 للشباب:  المعتمد محتويات شهادة محترف األعمال

 الوحدة األولى: مقدمة في األعمال التجارية

 ؟ لماذا ينشئ الناس المشروعات التجارية 
  ما هو النجاح في األعمال؟ 
  ما هي المكونات األساسية لألعمال؟ 
  تصنيف أنواع األعمال 
 

 الوحدة الرابعة: المبيعات 

  ما هو تعريف البيع؟ 
  المتطلبات األساسية لمندوب المبيعات 
  ما هي طرق البيع المختلفة؟ 
  ما هي أهمية دور معرفة المنتج؟ 
 بائعأهمية إتخاذ موقف إيجابي لل  
  كيف تطور الحاسة الطبيعية تجاه عملية البيع؟ 
  ضات احلول لإلعتراسترتيجيات إيجاد 
  النزاع أثرالتعامل مع االعتراضات للتقليل من 

 

 الوحدة الثانية: إنشاء األعمال 

  ؟ ناجحكيف تكون رجل أعمال 
  ما هي خطوات البدء في األعمال؟ 
  ما هي خطة تطوير األعمال؟ 
  ما هي المهارات المطلوبة لتكون رجل أعمال

 ناجح؟ 
 

 الوحدة الخامسة: مقدمة في خدمة العمالء 

  تعريف خدمة العمالء 
  إعرف عميلك؟ 
  طرق التواصل مع العمالء 
  أهمية وجود إدارة لخدمة العمالء؟ 
  أهمية توفرأساليب سليمة  لخدمة العمالء ؟ 
  أهمية تطوير الحاسة الطبيعة لخدمة العمالء 
  األنماط الثالث لخدمة العمالء 
 واألسلوب التحليلي ، واألسلوب  األسلوب الحازم ،

 الودي لخدمة العمالء 
  التعرف على أساليب العمل 
  خدمة العمالء عن طريق االنترنت 

 

 الوحدة الثالثة: القيادة 

  ما هي القيادة؟ 
  ما هي خصائص ومهارات القيادة؟ 
  القائد الفعال؟ مهارات 
  كيف تخلق قدراتك القيادية؟ 
  اإلدارة   والقيادة الفرق بين 

 

 الوحدة السادسة: مقدمة في إتصاالت األعمال 

  ما هي طبيعة إتصاالت األعمال؟ 
  أساسيات إتصاالت األعمال 
 االت األعمال؟ صما هي معوقات إت 
 تيجيات تجاوز معوقات اإلتصال ااستر 
  التواصل الشفوي وغير الشفوي 
  األساسية من أجل خدمة عمالء مهارات اإلتصال  
  المظاهر األساسية  إلتصاالت األعمال الشفوية 
  أهمية إظهار الصورة اإلحترافية 
  المتطلبات الرئيسية للتواصل الفعال 
 ناصر الرئيسية لتعريف الرسائل عال 
  أهمية تحليل مستلم الرسالة 
 لعناصر الرئيسية لهيكلة الرسالة ا 

 
 



 
 

 
 

 
 الوحدة السابعة: مقدمة في سلوكيات األعمال 

  ما هي سلوكيات األعمال 
  ما هي أساسيات سلوكيات األعمال 
  القيم األساسية لسلوكيات التميز 
 العمل االستثنائي  مبادئ سلوكيات 
  أهمية دور األخالق في مجال األعمال 
  المفردات المناسبة المستخدمة  في سلوكيات

 األعمال 
  التوجيهات األساسية لموظف االستقبال 
 ء التحية و التعريف بالنفس القالمبادئ األساسية إل 
  مكونات إلقاء التحية 
  )البروتوكوالت الصحيحة للمصافحة )للرجال 
  البروتوكوالت المناسبة للتعريف بالنفس 
  البروتوكوالت المناسبة للتخاطب مع األفراد 

 

 
 الوحدة العاشرة: الموارد البشرية 

  دور إدارة الموارد البشرية 
  إجراء مقابلة العمل 
  تحفيز الموظفين 
  تطبيق اإلجراءات التأديبية 
  إستراتيجيات إنهاء عقد العمل 
 األخالقيات في اإلدارة 

  

 الوحدة الثامنة: اإلدارة 

  ما هو الغرض من اإلدارة؟ 
  ما هو دور اإلدارة؟ 
  ما هي األساليب اإلدارية المختلفة؟ 
  ما هي مكونات بيئة العمل؟ 
  ما هي القوانين التي تؤثر على بيئة العمل؟ 

 

 الوحدة الحادية عشر: الموارد المالية و الميزانية 

  تعريف و إعداد الميزانية 

  تصنيف الميزانية وعدم تجاوزها 
  المصطلحات المحاسبية األساسية 
  تعريف األصول 
  تعريف الديون 
  األسهم 
  كيفية قراءة كشف الحساب 

 

 الوحدة التاسعة: التسويق 

  ما هي مكونات التسويق؟ 
  ما هي مكونات إطار التسويق؟ 
  تطبيق خطة التسويق 
  ما هو تحليل التسويق 
  )ما المقصود من )دراسة السوق 
  دور التقنية في التسويق 
  تصميم موقع االنترنت و دوره على التسويق 
 دور وسائل اإلعالم كأداة للتسويق 

  كيفية حساب الدخل المزدوج 
 

 الوحدة الثانية عشر: التكنولوجيا 

  التكنولوجيا في األعمال 
 جيا على األعمال أثر التكنولو 
  أنواع برامج الكمبيوتر 
 فرص استخدام التكنولوجيا لمحترف األعمال 
  االنترنت ووسائل اإلعالم  في األعمال 

 


