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التوجيهية قواعدنا 

المملكة العربية السعودية ش.ذ.م.م V-Line ،رجا حسنات أحمد، مدير إقليمي
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أوالف ليز
السفلى وزير سكسونيا 

لالقتصاد والعمل والمواصالت
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مرحبا بكم لدى األكاديمية األلمانية لإلدارة

 رالف أوتمر، مدير األعمال، األكاديمية األلمانية لإلدارة
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الشركاء في شركة األكاديمية األلمانية لإلدارة
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تعليمية لدى األكاديمية األلمانية لإلدارة أمثلة لدورات 

الجوانب بالتعرف على  اقتصاديات مؤسسات روسيون يقومون      طالب 
العملي المؤسساتي  للتطبيق  الراهنة 

مديرون سعوديون يتناولون إدارة سلسلة اإلمداد في صناعة الماء.
 أصحاب مؤسسات صينيون يتعرفون على إدارة الجودة في صناعة

األلمانية السيارات 

تأهيل ذو توجهات عملية

•

•
•

.

.

:
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 برنامج منسق للوفاء
الفردية الفروع االقتصاديةباالحتياجات 

الموضوعات

المخاطبة المجموعات 
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المثال الموضوعات، على سبيل 

المؤسسات  إدارة 
الحسابات  ومراقبة  الماليات 
 إدارة الجودة 

المثال االقتصادية، على سبيل  الفروع 

صناعة اآلالت
قطاع اإلمداد والنقل 
المحليات   إدارة 

المثال سبيل  على  المخاطبة،  المجموعات 

المؤسسات
 المديرون 
الخبراء 

للطاقة  الفعال  االستخدام 
البشرية  الموارد   تطوير 
التغيير  إدارة 

واإلنشاء البناء  اقتصاديات 
السيارات  صناعة 
التعليم   قطاع 

إدارة األعمال طلبة ماجستير 
الحكوميون  الموظفون 

المحاضرون  | العلوم  االختصاصيون في 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

برامج التأهيل
 كل وحدة دورة تعليمية تتناول أحد الموضوعات المعينة نوعيا. وهي

 تكون موجهة إلى مجموعة مستهدفة محددة ويمكن أن يتم تنظيمها
 بحيث تكون منصبة على فرع اقتصاد معين. الرسم التخطيطي

يوضح األبعاد الثالثة هذه

:

:

:

MBA/EMBA

ب. أ. كوشنين، مدير عام، مركز المشروعات االقتصادية ش.ذ.م.م.، بيرم



نادجدا داماشكان، مصنع أثاثات داماشكان، مولدوفا

عالقات أعمال دولية
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دعم عند الدخول للسوق

   زياو جيانمين، الرئيس، مجموعة التعليم بجامعة جياو تونج في شنغهاي

9



مهمتنا
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