


عن األاكديمية

ــي لك  ــت ف ــخة انعكس ــية وراس ــم أساس ــى قي ــا عل ــذ بدايته ــة من ــدت األاكديمي اعتم
ــي: ــة، وه ــة واإلداري ــا التعليمي جوانبه

أاكديمية إعمل بيزنس هي أول أاكديمية عربية متخصصة في تدريس علوم اإلدارة 

وريادة األعمال أونالين، تأسست عام 2017 على يد رائد األعمال المهندس محمد الباز،

وتهدف إلى مساعدة أصحاب المشاريع ورواد األعمال على بدء أو استكمال مسيرتهم

 في عالم البيزنس وريادة األعمال والتغلب على مشالك مشاريعهم، وكذلك مساعدة 

جميع الكوادر المهنية واإلدارية من موظفين ومديرين ومتدربين على تطوير مهاراتهم

، وبناء مسيرة مهنية ناجحة.

 تعليــم العلــوم بشــل عملــي ومنهجــي: وذلــك مــن خــالل االعتمــاد علــى مناهــج علميــة معتمــدة مــن جهــات
 محليــة ودوليــة، ويقــوم بتدريســها نخبــة مــن األاكديمييــن الذيــن يمتلكــون خبــرة الممارســة العمليــة فــي المجــال

الــذي يدرســونه.

 المقابــل المــادي المناســب: تعتمــد األاكديميــة علــى تقديــم منتجاتهــا وخدماتهــا التعليميــة المختلفــة بأســعار فــي
ــه نفــس الخدمــة فــي أماكــن ــل التــي تقــدم ب ــان %10 مــن المقاب  متنــاول الجميــع، وقــد تكــون فــي بعــض األحي
 أخــرى، كمــا تقــدم األاكديميــة طــرق مختلفــة للدفــع واالشــتراك، وذلــك حتــى ال يكــون المقابــل عائــق فــي وجــه مــن

يريــد مواصلــة تعليمــه ومســاره المهنــي.

ــاص ــوى الخ ــي المحت ــدرة ف ــود ن ــة وج ــيس األاكديمي ــى تأس ــون عل ــعر القائم ــة استش ــذ البداي ــة: من ــة العربي  اللغ
 بريــادة وإدارة األعمــال والمشــاريع وتطويــر مهــارات الموظفيــن باللغــة العربيــة، باإلضافــة إلــى أن المحتــوى المتــاح
 فــي األغلــب يكــون باللغــة اإلنجليزيــة والــذي يقــف عائًقــا أمــام البعــض فــي مواصلــة مشــواره المهنــي والعملــي،

فقــد يصــل الفاقــد فــي اســتيعاب المــواد التعليميــة نتيجــة عائــق اللغــة إلــى 70%.

ــر ــى تطوي ــة عل ــت األاكديمي ــم، عمل ــتمرار التعلي ــة اس ــس ألهمي ــل بيزن ــة إعم ــن أاكديمي ــتمر: إدرااًك م ــم المس  التعل
ــى ــدم حت ــتوى التق ــة ومس ــة التعليمي ــث الكثاف ــن حي ــة م ــهادات المتنوع ــة والش ــدورات التدريبي ــن ال ــة م  مجموع
 تتناســب مــع لك المســتويات العلميــة لألعضــاء بحيــث يتــم تحديــث موقــع األاكديميــة بمــواد جديــدة شــهرًيا تســاعد

المشــترك علــى مواكبــة المتغيــرات الســريعة.



 تقديــم العلــوم اإلداريــة الممزوجــة بالخبــرة العمليــة مــن خــالل دورات تدريبيــة وتدريبــات عمليــة فــي شــل ســهل
ــال ــي مج ــن ف ــة والمتخصصي ــرة األاكديمي ــة والخب ــارب العملي ــاب التج ــن أصح ــة م ــد مجموع ــى ي ــه، عل ــول إلي  الوص

ــال. ــادة األعم ــس وري البيزن

 أاكديميــة إعمــل بيزنــس هــي األاكديميــة الرائــدة فــي مجــال تعليــم علــوم إدارة األعمــال أوناليــن فــي الوطــن العربــي،
 ونطمــح إلــى أن نكــون منصــة تعليميــة دوليــة تقــدم علومهــا بعــدة لغــات، وذلــك فــي إطــار خططهــا

التوسعية الطموحة.
 خطــط التوســع جــاءت بهــدف تحقيــق الرؤيــة المتمثلــة فــي نشــر وتعليــم العلــوم اإلداريــة المتعلقــة بريــادة األعمــال
ــا منــا بأهميــة هــذه الرســالة فــي تقــدم الشــعوب وتحســين أوضاعهــا مــن خــالل خلــق فــرص عمــل وتقليــل  إيماًن

 عــدد المشــروعات التــي تفشــل وتطويــر القائــم منهــا.

 تقــدم األاكديميــة برامــج تعليميــة متنوعــة ومختلفــة بداًيــة مــن الــدورات التدريبيــة المنفــردة وصــواًل إلــى شــهادة
الماجســتير المهنــيMBA  أوناليــن والدبلومــات.

ــراكت ــاب الش ــن وأصح ــدراء والموظفي ــل الم ــى تأهي ــس إل ــل بيزن ــة إعم ــن أاكديمي ــال م ــتير إدارة األعم ــدف ماجس  يه
 والمشــاريع فــي لك القطاعــات، واكتســاب المهــارات اإلداريــة واالرتقــاء بمســتويات األداء، كمــا يهــدف إلــى إكســاب
ــى ــل عل ــا، والعم ــف به ــوة والضع ــاط الق ــاف نق ــاريع، واكتش ــراكت والمش ــة ألداء الش ــدرات التحليلي ــين الق  الدارس

ــة نقــاط القــوة. معالجــة نقــاط الضعــف وتنمي
،)HR( يتكــون الماجســتير المهنــي إلدارة األعمــال مــن 4 تخصصــات وهــم: إدارة األعمــال، التســويق، المــوارد البشــرية 
 والتمويــل والبنــوك، لك تخصــص يتكــون مــن 16 مــادة دراســية )12 مــادة أساســية + 4 مــواد تخصصيــة(، وتصــل مــدة

الدراســة إلــى 42 شــهًرا بحــد أقصــى.

ما تقدمه األاكديمية:

:MBA online الماجستير المهني إلدارة األعمال  .1

المهمة

الرؤية



 تنقســم الدبلومــات إلــى 17 تخصــص، وتضــم لك دبلومــة مــا ال يقــل عــن 10 مــواد دراســية ويحصــل الــدراس بمجــرد
 إتمــام الدبلومــة علــى شــهادة معتمــدة مــن أاكديميــة إعمــل بيزنــس ويمكــن الحصــول أيًضــا علــى شــهادة معتمــدة

مــن أكبــر الهيئــات والمؤسســات العربيــة، وهــم اكلتالــي:

                                                       1. دبلومة إدارة األعمال                                                           2. دبلومة الموارد البشرية

                                    3. دبلومة المحاسبة                                                                4. دبلومة التسويق اإللكتروني

  5. دبلومة ريادة األعمال                                                          6. دبلومة خدمة العمالء

           7. دبلومة التسويق                                                                  8. دبلومة المشروعات الناشئة

                          9. دبلومة سالسل اإلمداد                                                      10. دبلومة البيع

11. دبلومة التسويق العقاري                                                 12. دبلومة الريادة في السكرتارية وإدارة الماكتب

13. دبلومة الريادة في إدارة الجودة                                     14. دبلومة مهارات البيع بالتجزئة

15. دبلومة اللغة اإلنجليزية لألعمال                                      16. دبلومة مدير المبيعات المحترف

                      17. دبلومة تحليل البيانات

الدبلومات:  .2

الدورات التدريبية  .3

تقدم أاكديمية إعمل بيزنس أكثر من 350 دورة تدريبية تركز على مختلف جوانب إدارة وريادة األعمال، ومنها:

- ريادة األعمال
ــورس ــراكت -ك ــاء الش ــة إلنش ــراءات القانوني ــورس اإلج ــاء -ك ــى الي ــف إل ــن األل ــركتك م ــدأ ش ــف تب ــورس كي ــل: ك   مث

ــراكت. ــة الش ــر وتنمي تطوي

 - اإلدارة
مثل: كورس مبادئ اإلدارة الحديثة -كورس إدارة المخاطر -كورس إدارة التغيير.

- التسويق
مثل: كورس إدارة التسويق -كورس الخطة التسويقية -كورس التسويق الدولي .

- المبيعات
 مثل: كورس فن البيع -كورس أساسيات البيع بالتجزئة -كورس البيع عبر الهاتف.

- التسويق اإللكتروني
مثل: كورس استراتيجيات السوشيال ميديا -كورس إعالنات فيسبوك -كورس التسويق واإلعالن على لينكد إن.



- الموارد البشرية
ــف  ــي والوص ــل التنظيم ــورس الهي ــري -ك ــال البش ــر رأس الم ــورس تطوي ــرية -ك ــوارد البش ــورس إدارة الم ــل: ك  مث

ــي. الوظيف

 - المحاسبة واإلدارة المالية
مثل: كورس محاسبة وتقييم المخزون -كورس محاسبة العمالء -كورس المحاسبة والتحليل المالي.

- خدمة العمالء
 مثل: كورس الكول سنتر -كورس إدارة عالقات العمالء -كورس ترضي عمالئك.

- المهارات الشخصية
 مثل: كورس مهارات التواصل -كورس مهارات التفاوض -مهارات القيادة.

 - التسويق العقاري
 مثل: كورس التطوير العقاري -كورس التثمين العقاري -كورس التمويل العقاري.

- إدارة الجودة
  مثــل: كــورس مبــادئ إدارة الجــودة الشــاملة -كــورس نظــم إدارة الجــودة أيــزو 2015-9001 -كــورس إدارة الجــدارات

.والتنميــة البشــرية أيــزو 10015

 - اللغة اإلنجليزية
 مثل: كورس مبادئ اللغة اإلنجليزية -كورس اللغة اإلنجليزية العامة -كورس اللغة اإلنجليزية لألعمال.

- االقتصاد
 مثل: كورس مقدمة في االقتصاد -اقتصاديات األعمال.

- القانون
  مثل: كورس قانون التأمينات االجتماعية -كورس مهارات كتابة العقود في األعمال -كورس قانون العمل.

 - تكنولوجيا المعلومات
مثل: كورس أساسيات مايكروسوفت أوفيس -كورس تحليل البيانات -كورس األمن السيبراني.

- إدارة سالسل اإلمداد
 مثل: كورس استراتيجيات سالسل اإلمداد -إدارة االحتياجات الفعالة -الخطوط المالحية وشراكت إيجار السفن.



وبشل مستمر يتم تحديث المحتوى الموجود باألاكديمية وإضافة محاضرات

ودورات تدريبية جديدة لتغطية أكبر قدر ممكن من لك العلوم المتعلقة بالبيزنس.

 التخصصات عدد الدورات التدريبية لل تخصص

26 الموارد البشرية

34  التسويق اإللكتروني

26 المحاسبة واإلدارة المالية

45 ريادة األعمال

45 اإلدارة

29 التسويق

7 خدمة العمالء

24  إدارة سالسل اإلمداد

45 المهارات الشخصية

9 التسويق العقاري

11 إدارة الجودة

25 المبيعات

16 اللغة اإلنجليزية

4 اشتغل وادرس من البيت

3 االقتصاد

10 القانون

10 تكنولوجيا المعلومات

369 إجمالي عدد الدورات



 تقدم أاكديمية إعمل بيزنس مجموعة من الدورات التدريبية الُمؤهلة الجتياز اختبارات الشهادات الدولية مثل:

الشهادات الدولية  .4

البرامج المهنية:  .5

كما تقدم األاكديمية بعض األنشطة والخدمات اإلضافية:	 

اعتمادات وعضويات أاكديمية إعمل بيزنس	 

• 	 International Financial Reporting Standards كــورس تأهيلــي للمحاســبين للحصــول علــى شــهادة
أو المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة IFRS والتــي تمنحهــا جمعيــة المحاســبين القانونييــن المعتمديــن.

• كــورس تأهيلــي الجتيــاز شــهادة التويفــل TOEFL، هــو اختبــار فــي اللغــة اإلنجليزيــة لغيــر الناطقيــن بهــا 	
أو الذيــن يســتعملونها لكغــة ثانيــة لقيــاس درجــة إتقانهــم لهــا. 

• 	 Professional in Human Resources -International™ كــورس تأهيلــي للحصــول علــى شــهادة
)™PHRi( وهــي مــن أهــم الشــهادات العالميــة والمعتمــدة فــي المجــال، والتــي يمكــن أن تضمــن لــك 

ــزة. ــل متمي ــرص عم ف

• البرنامــج المهنــي للتأهيــل لســوق العمــل: هــو برنامــج تدريبــي يضــم مجموعــة مــن الــدورات التدريبيــة 	
التــي تؤهلــك لدخــول ســوق العمــل مثــل: كــورس مهــارات التواصــل -كــورس كتابــة ســيرة ذاتيــة احترافيــة 

-كــورس إجــراء مقابلــة شــخصية ناجحــة -كــورس الكتابــة للأعمــال -كــورس اللغــة اإلنجليزيــة، وغيرهــم.

• ــة 	 ــارات اللغ ــر مه ــج لتطوي ــذا البرنام ــدف ه ــة: يه ــة العام ــة اإلنجليزي ــي اللغ ــي ف ــج التدريب البرنام
ــة. ــة واالحترافي ــة المتخصص ــدورات التدريبي ــن ال ــة م ــالل مجموع ــن خ ــدراس م ــة لل اإلنجليزي

• ملخصــات الكتــب: حيــث يتــم عــرض وتلخيــص مجموعــة مــن أنجــح الكتــب المتخصصــة فــي إدارة البيزنــس 	
والعلــوم اإلداريــة والمهــارات، باإلضافــة لقصــص نجــاح وفشــل للعديــد مــن الشــراكت حــول العالــم باللغــة 

. بية لعر ا

• ورش العمــل: وهــي ورش عمــل أوفاليــن يقدمهــا مجموعــة مــن الخبــراء والمتخصصيــن، وتكــون خاصــة 	
ــدث  ــش أح ــم ورش تناق ــى تقدي ــة إل ــس، باإلضاف ــاب البيزن ــا أصح ــي يواجهه ــالك الت ــل المش ــرض وح بع

ــال. ــادة األعم ــال إدارة وري ــي مج ــات ف ــتراتيجيات والنظري االس

• قصــص النجــاح: والتــي يتــم مــن خاللهــا اســتعراض مجموعــة مــن قصــص النجــاح لعــدد مــن المشــروعات 	
ورواد األعمــال، وذلــك بهــدف التحفيــز والــذي يعــد مــن أهــم العوامــل النفســية التــي تــؤدي إلــى رفــع 

الــروح المعنويــة وبالتالــي فتــح البــاب أمــام األفــاكر الجيــدة والقويــة لنجــاح المشــروع.

تســعى األاكديميــة دائمًــا علــى تحديــث اعتماداتهــا، وإضافــة اعتمــادات جديــدة للقائمــة الحاليــة، وذلــك فــي إطــار 
ســعيها نحــو التطويــر والتميــز مــن خــالل تلبيــة اكفــة معاييــر الجــودة وشــروط الحصــول علــى تلــك االعتمــادات.



اعتماد المعهد القومي للجودة:	 

شركة األاكديمية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت:	 

 	 :HRCI اعتماد مؤسسة

 	:)Entrepreneurship & Business University(  EBU اعتماد جامعة

 	:Business Graduates Association (BGA) جمعية خريجي األعمال

ــة  ــارة والصناع ــات وزارة التج ــدى هيئ ــي إح ــودة، وه ــي للج ــد القوم ــاد المعه ــى اعتم ــس عل ــل بيزن ــت إعم حصل
كمؤسســة تدريبيــة وتأهيليــة، وذلــك فــي إطــار مســاعي وجهــود األاكديميــة لتطويــر خدماتهــا التعليميــة، واالرتقــاء 
ــل  ــب وتأهي ــز تدري ــا مرك ــهادة بأنه ــى ش ــة عل ــت األاكديمي ــد حصل ــا، وق ــي تطبقه ــودة الت ــر الج ــتوى ومعايي بمس
تتوافــر فيــه اكفــة الشــروط والمعاييــر الخاصــة بنظــام إدارة الجــودة والمعاييــر الدوليــة والعالميــة، وهــو مــا يتيــح 
للدارســين فــي أاكديميــة إعمــل بيزنــس الحصــول علــى شــهادة معتمــدة مــن المعهــد القومــي للجــودة وشــهادة 

ــة.  ــة المصري موثقــة مــن الخارجي

حصلــت أاكديميــة إعمــل بيزنــس علــى اعتمــاد شــركة األاكديميــة لتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، وهــي الــذراع 
الفنيــة والتجاريــة لألاكديميــة العربيــة للعلــوم والتكنولوجيــا والنقــل البحــري، والمنشــأة فــي نطــاق جامعــة الــدول 

العربيــة.

ــى  ــخ 2020/9/30 وحت ــة بتاري ــد االتفاقي ــم عق ــث ت ــركة، حي ــع الش ــاون م ــس بالتع ــل بيزن ــة إعم ــعدت أاكديمي وس
.2021/9/30

ــا،  تعتبــر مؤسســة HRCI هــي المنظمــة األولــى فــي مجــال المــوارد البشــرية حــول العالــم منــذ أكثــر مــن 40 عامً
ومنحــت المؤسســة االعتمــاد الدولــي لكثيــر مــن المؤسســات والهيئــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة، وتــم اعتمــاد 
ــدى مؤسســة HRCI لعــام 2020 و2021 و2022 علــى  ــة معتمــدة ل ــة وتدريبي »إعمــل بيزنــس« كمؤسســة تعليمي

التوالــي.

EBU هــي جامعــة أمريكيــة فــي واليــة Delaware، وتوفــر الجامعــة ماجســتير فــي إدارة األعمــال، وكذلــك شــهادات 
متعــددة فــي اإلدارة واألعمــال، وتتشــرف أاكديميــة إعمــل بيزنــس لالستشــارات الماليــة واإلداريــة أن تكــون معتمــدة 
مــن جامعــة EBU، ويمكــن لطــالب أاكديميــة إعمــل بيزنــس التصديــق علــى الشــهادة مــن خــالل الخارجيــة األمريكيــة 

والواليــة واكتــب العــدل. 

هــي واحــدة مــن أكبــر المؤسســات فــي مجــال االعتمــاد الدولــي، والتــي تمنــح درجــة ماجســتير إدارة األعمــال، وهــي 
هيئــة إنجليزيــة معتــرف بهــا دوليــًا، وتعمــل علــى ضمــان جــودة المــادة العلميــة والمعاييــر الدوليــة الــالزم توافرهــا 
ــة  ــأن تكــون عضــو بجمعي ــة ب فــي الجهــات المانحــة لدرجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال، وقــد تشــرفت األاكديمي

خريجــي األعمــال منــذ فبرايــر 2020 وحتــى فبرايــر 2021.



الغرفة التجارية والصناعية بالخرج:

ISO 21001-2018 شهادة األيزو

الغرفة التجارية الصناعية بتبوك:

عضوية جمعية ريادة األعمال بجامعة الملك سعود

ــة  ــودة بالمملك ــرف الموج ــرق الغ ــن أع ــد م ــعودية تع ــاض الس ــة الري ــرج بمدين ــة الخ ــي محافظ ــة ف ــة التجاري الغرف
التــي تســعى إلــى تأهيــل القــوى العاملــة الراغبــة فــي العمــل لــدى القطاعيــن العــام والخــاص ودعمهــا بالبرامــج 

ــة 2030. ــة المملك ــق رؤي ــل تحقي ــن أج ــك م ــة، وذل ــة المتخصص ــطة التدريبي واألنش

وقــد عقــدت األاكديميــة شــراكة مــع الغرفــة التجاريــة بالخــرج، وذلــك مــن خــالل توقيــع اتفاقيــة تعــاون واعتمــاد 
ــى 2021/10/18(. ــن )2020/10/18 وحت ــا بي ــرة م ــي الفت ــة ف ــا األاكديمي ــي تقدمه ــة الت ــات المهني ــع الدبلوم لجمي

ــل  ــة بش ــزو ISO 21001-2018 التعليمي ــهادة األي ــى ش ــو 2022 عل ــي 25 يولي ــس ف ــل بيزن ــة إعم ــت أاكديمي حصل
رســمي، وذلــك كنتيجــة طبيعيــة لتطبيقهــا معاييــر الجــودة الدوليــة فــي الجوانــب اإلداريــة والفنيــة واالجتماعيــة.

ــات  ــراكت أو المؤسس ــى أن الش ــد عل ــة والتأكي ــي المصادق ــا ف ــل دوره ــة، يتمث ــة دولي ــي منظم ــزو ه ــة األي منظم
المختلفــة تفــي بمتطلبــات ومعاييــر الجــودة العالميــة ممــا يســاهم فــي رفــع مســتوى الخدمــات المقدمــة للعمــالء 
ــى  ــة، إل ــات التعليمي ــام إدارة المؤسس ــة بنظ ــزو ISO 21001-2018 الخاص ــهادة األي ــدف ش ــا، وته ــالف أنواعه باخت
تعزيــز كفــاءة مقدمــي الخدمــات التعليميــة بشــل مســتمر، بحيــث يتــم تطويــر طــرق التدريــس والتعليــم والبحــث، 
مــن خــالل توفيــر طريقــة إدارة مشــتركة يتــم مــن خاللهــا تلبيــة متطلبــات المتعلميــن واحتياجاتهــم بشــل احترافــي، 

باإلضافــة إلــى تحســين طــرق التواصــل بيــن جميــع األطــراف المنخرطــة فــي العمليــة التعليميــة.

ــم  ــالل تقدي ــن خ ــال م ــادة األعم ــز دور ري ــى تعزي ــس إل ــل بيزن ــة إعم ــة وأاكديمي ــن الغرف ــاون بي ــة التع ــدف اتفاقي ته
مجموعــة مــن الدبلومــات المهنيــة التــي تقدمهــا إعمــل بيزنــس علــى منصتهــا اإللكترونيــة، والتــي تــم اعتمادهــا 

مــن قبــل لجنــة التدريــب بغرفــة تبــوك.

ــن  ــا بي ــرة م ــي الفت ــس ف ــل بيزن ــة إعم ــة وأاكديمي ــن الغرف ــراكة بي ــاون والش ــة التع ــع اتفاقي ــم توقي ــد ت ــذا وق ه
ــادة األعمــال مــن خــالل تقديــم مجموعــة مــن الدبلومــات  ــز دور ري )2021/02/21 وحتــى 2022/02/20( بهــدف تعزي

ــة.  ــا اإللكتروني ــى منصته ــس عل ــل بيزن ــا إعم ــي تقدمه ــة الت المهني

هــي جمعيــة علميــة متخصصــة فــي مجــال ريــادة األعمــال فــي المملكــة العربيــة الســعودية، تــم إنشــائها فــي عــام 
ــة بعــد مراجعــة المحتــوى  ــم اعتمــاد 15 دبلومــات لألاكديمي ــاء علــى قــرار جامعــة الملــك ســعود، وقــد ت 2008 بن

العملــي لهــا مــن قبــل الجمعيــة.



شراكء نجاح أاكديمية إعمل بيزنس:
ــر  ــاالت تطوي ــي مج ــعودية ف ــة الس ــة العربي ــة بالمملك ــة والصناعي ــرف التجاري ــع الغ ــر م ــاون المثم التع  .1

ــا:  ــال منه ــادة األعم وري

الجمعيات العلمية:  .2

- غرفة الخرج                                                                                                       - غرفة القريات 

- غرفة البكيرية                                                                                                   - غرفة القصيم 

- الغرفة التجارية الصناعية بعنيزة                                                                      - الغرفة التجارية الصناعية بالمخواة

- غرفة جازان                                                                                                        - غرفة الجوف 

- الغرفة التجارية الصناعية بأبها                                                                         - غرفة الباحة

- جمعية ريادة األعمال بالمملكة العربية السعودية

- جمعية االستشارات التسويقية بالمملكة العربية السعودية

حاضنات ومسرعات األعمال في السعودية :  .3

الجامعات والمؤسسات التعليمية:  .4

- منظومة الريادة السعودية                                       - جمعية حاضنة األعمال السعودية مكين

- حاضنة حلول لتطوير األعمال                                      - مجمع ريادة األعمال بالخبر

BUSINESS HUB مؤسسة -                                         

- جامعة الفالح بدولة اإلمارات العربية المتحدة )والتي صُنفت من ضمن أفضل 10 جامعات بدبي(.

- أاكديمية دبي لريادة األعمال، الذراع التعليمي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية

 المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

شراكت التوظيف:   .5

- تنقيب دوت كوم 

شراكء إعالميين:   .6

ــة                                ــن اإللكتروني ــواء الوط ــة أض ــة            - صحيف ــر اإللكتروني ــة فج ــرة                                    - صحيف ــة الجزي - صحيف
ــة ــاط اإللكتروني ــة خ ــة           - صحيف ــان اإللكتروني ــة ثرب ــال                               - صحيف ــة رواد األعم - مجل

منصة رواق التعليمية  .7
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