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دليل البرامج التدريبية

منشآتأكاديميةفي



مقدمة

عأإىلأتيكدة أكحدد دمأسآتيددلمنأآتيت دد  أآتادمةوسأسآتيولدددألنأسلسآيأآحقيدددلأآد أت تةدد أآتتيددلأسآتولدددتهدف أكاديميةددنأآت دد  

إف دددرأسإيآلسأست ألددلموأسآالدددوفآآنبأمدافدددىلنأإىلألىلددعأآتكادددرآ أآايآلمددنأسآتيدتةددنأسآتاتةددنأسفتدداأآتيروىلددنأسكىلشدداأآتييدلدددد أىلددنأ

.آتيت   أآتوجدلمن

كدنأم دكاأتتفمأآتبوآآجأآتوفلمبةنأآ أخاللأكاديميةنأآت   أتتألدعأآحقيدلأسآتيهوية أمبدفرأآ ددلمعأتجدلمدنأىلدنأ يةدعأكف ددرأآتيي 

سأسم اداأآجدفنبأحةثأتوكلنأااأيسلسأآ أشوسحد أآاا نأت يلآفةعأذآ أآترالقنأسحتدئبأتفلمبةنأستألبةتد أستيدلم أتكاأسحدف

إفجدزأمرفأإايدلأآتبوآآج .  آتييواةفأقىلأشهديسأ

قددعأسمإآكدددفكاأآتويددجةاأىلددنأددداتأآتددفسلآ أسآالدددواديسأآدد أآتي وددلمأآتوددفلمبنأاور ددةاأذآتددنأآوددد أىلددنأك أسقدد أآدد أخدداللأآتيل

https://academy.monshaat.gov.saآاتكووسفنأ

هددبأايددأىلنأداآأآتفتةاأتجفسنأسحفأسآ ددسلأآتدفسلآ أآاتكووسفةدنأآتيودحدنأحدتةددمأقدىلأآلقدعأكاديميةدنأآت د  أسآتدوسآم أآتيبدشدوسأت

إتدحنأموآآجأ فمفسأميدأمتددبأتأل رد أقألدعأآحقيدل .فرياأمددويوآلأقىلأ

https://academy.monshaat.gov.sa/


آت تدرآ أآتييج نآتفسلآ أآاتكووسفةن



الدورات اإللكترونية

آتوتتةنأسآالموكدل•

آتوخألة أسآالدووآتةجةن•

آتري ةد أسآتو مةا•

آتيبةرد أسآتويلم •

آتي ددبنأسآايآلسأآتيدتةن•

آالدتثيدل•

آالآوةدزأآتوجدل •

آتوجدلسأآاتكووسفةن•

تجدلسأآتجي نأسآتوجزئن•

لمديسأآحقيدل•

آتيريكوآ أسآتبوآآجأآتيوتفآن•

الصفحة الرئيسية



التقنية واالبتكار

قةينأتخ  أخفآنأكسأد رنأإىلأآخووآعأكسأىلكوسأتو ينأقىلأتيدقفكأموآآجأآجيلقنأ

ست لم هدأسأ فمفكىلكدلأتلتةفأخالتهدأآ أمواأآتونأآتري ةد أ يةعأآالموكدلأسم ياأت ريالربأ

آحىلكدلأ أتألبةمواأقتفآدأمتوجأآدأغدتبمدأسآالموكدلأآحقيدلبأآجدلأىلنأآاةفسأآتوجد أإىلأ

.آتريالرستلقرد أآحوةد د أت بةنأك اأآ أ

آتييبوآفنآحآ •

آتوايةينآتواكةوأ•

آتلآقفسسآتاوصأآحشةدرأإفووف أ•

ت ة آتب لكأتتتةنأ•

الصفحة الرئيسية



السيبرانياألمن 

فيززة وأنزز اا االرتراتززات وال  مززات وكيالسززيبراني األمززن ومبززاد   تركززا الززدور  عززف تيريززم تيززر الموتصززين بمف زز   

.السيبرانيالتصدي ل ا، إضافة للتقنيات واألدوات الالزمة للتيامل مع تحديات الفضا  

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=61: رابط الدور 

:سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور  من

سآتجوآئاأآتييبوآفنآتورو أقىلأآتيبديئأآحدددةنأتألآ أ•

آتير لآدتةن

آتير لآد أسآردتجوهدأآتورو أقىلأآتيخدطوأآتيوتبألنأمتتا•

ستخزمتهد

آتورو أقىلأآحخألدلأسآتوهفمفآ •

تألبة أآهدلآ أحفأآتهجيد أآاتكووسفةنأق أطوم أآافووف •

ىلنأآدوخفآمأسددئاأآتورو أقىلأآاحادئةد أآتردآنأت بةدفد •

آتولآحاأآال ويدقن

آتامةوسأسآتيولدألنآالكأآتيت   •

 يةعأىلئد أآتيجويع•

تسكديةوهأسكمرديآتييبوآفنأآتفآنأمدحآ أ•

سآتاةوسدد أسأح للأآتييبوآفنأآحآ أ•

تالخووآقد 

سطوقأآترالجآتييبوآفةنأآتجومينأ•

وصم الدور 

الفئة المست دفةمحاور الدور أهداف الدور 

الصفحة الرئيسية

ساعات4

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=61


التفكير التصميمي

ة تطبيز  تركا الدور  عف ت ضزي  مف ز   وأهميزة التفكيزر التصزميمي فزي إدار  المنلمزات الناكزئة، واكتسزا  كيفيز

.من  ية وأدوات التفكير التصميمي لت ليد أفكار إبداعية

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=84 : رابط الدور 

:سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور  من

ىلنأآالموكدلأسآتواكةوأآاتيدمأمدتياددةاأآحدددةنأآتييوخفآنأ•

آتوايةين

اكةوأآتورو أقىلأآحيسآ أآتييوخفآنأىلنأمتدرأفيدذجأآالموكدلأسآتو•

آتوايةين

آتوايةينآاتيدمأمأدسأسقتدحوأآالموكدلأسآتواكةوأ•

آتوايةينإتتدنأآهدلسأمتدرأفيدذجأآالموكدلأسآتواكةو•

كح دمأآتي دلمعأآتتدشئن•

آالكأآتيت   أىلنأآوح نأآتوأللموأ•

سآتولدع

آاهلمأسكديةنأآتواكةوأآتوايةين•

إطدلآ أسآوآحاأآتواكةوأآتوايةين•

آالاو د •

آتوجيةف•

وصم الدور 

الفئة المست دفةمحاور الدور أهداف الدور 

الصفحة الرئيسية

ساعات4

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=84


إنترنت األكيا  والفرص ال اعد 

ه تركززا الززدور  عززف تقززديش مززدرال  كززامال  عززن إنترنززت األكززيا  لتمكززين رواد األعمززام وأصززحا  المنشززآت مززن ف ززش هزز 

ديزد  أو الم جة وتقنيات ا الموتلفة وكيفيزة االسزتفاد  مزن الفزرص التزي تقزدم ا مزن رزالم تقزديش نلز م أو منت زات ج

.دعش أفضل واستغالم أمثل للمنت ات القائمة

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=37: رابط الدور 

:سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور  من

إفووف أآحشةدرأسكثوت• آتييوتب نآتورو أقىلأآاهلمأ

آتورو أقىلأآتبنةنأآتو وةنأافووف أآحشةدر•

إفووف أآتورو أقىلأكفلآعأشبكد أآت ددبأآآلتن• توألبةتد أ

آحشةدر

إفووف • آحشةدرآتويةةزأمة أموستلالال أفتاأمةدفد أ

آتتفلسأقىلأمتدرأحاأافووف أآحشةدر•

كح دمأآتي دلمعأآتتدشئن•

آتيهوية أىلنأآتي دلمعأآتوتتةن•

آالكأآتيت   أىلنأآوح نأآتوأللموأ•

آتوقين

إفووف أآحشةدر• آتفآنأق أ

إفووف أآحشةدرأآتوتتةن• متةنأ

إفووف أآحشةدر• شبكد أ

إفووف أآحشةدر• آتاد أ

إفووف أآحشةدر• ح للأ

وصم الدور 

الفئة المست دفةمحاور الدور أهداف الدور 

الصفحة الرئيسية

ساعات4

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=37


تقنية البل ك تشين

ة والحاليززة، تركززا الززدور  عززف التيريززم بتقنيززة البلزز ك تشززين وأن اع ززا وم ززاالت اسززتودام ا فززي المشززاريع المسززتقبلي

يزة إي تيزر ومد  أهميت ا وتأثيرهزا اتتصزاديا  عزف الزدوم، باإلضزافة إي تط يرهزا م زام التقنيزة مزن االعتماديزة المركا 

.االعتمادية الالمركاية

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=49: رابط الدور 

:سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور  من

آتورو أقىلأتتتةنأآتب لكأت ة •

إآكدفةنأتألبة أآتوتتةنأقىلأآتي دلمعأآتييوتب ةن•

حنأت فمفأآفمأتأثةوأتتتةنأآتب لكأت ة أت ي وسعأآ أآتتلآ•

آامجدمةنأسآتي بةن

آحفيبأت ي وسعآتواوقنأمة أكفلآعأتتتةنأآتب لكأت ة أسآخوةدلأ•

كح دمأآتي دلمعأآتتدشئن•

آتيهوية أىلنأآتي دلمعأآتوتتةن•

آالكأآتيت   أىلنأآوح نأآتوأللموأ•

آتوقين

آحفظينأآتيوازمنأآتوت ةفمن•

آدأدلأآتب لكأت ة •

آيةزآ أسقةلمأتتتةنأآتب لكأت ة •

تألبةتد أآتب لكأت ة أآتري ةن•

آترتليأآتااةن•

وصم الدور 

الفئة المست دفةمحاور الدور أهداف الدور 

الصفحة الرئيسية

ساعات4

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=49


يةالتوطيط واالستراتي 

فيلأمكااأميدأآتيلآليأستتظةاأآحدفآ أسفعأتري ةنأآتالزآنأآتيروىلنأترززأموآآجأآجيلقنأ

  اأتآتهجةنأخاللأآ أآالدووآتةجةنأآتخأل أإقفآيأسمواأسآدوفآآوهبأآتي وسعأستلدعأ

ة أت تسكمشدمأآ فيأغوضأت تة أآتظللأآ أموآآجهدأآ أموفدآجأااأآتيتظينأخالتهدأآ أ

دأىلدق ةنأآتيتظينأموآآجأكاثوأت فمفأدتدأآتهف أكنأإذأآكويببأيخاأ لدةرهدأتثاأسآحوةد م

.آافود ةنتشي أمألومتنأق ةهدأسآتوواةزأ

ولدألنسآتيآتامةوسأت يت   أآالدووآتةجنأآتوخألة أ•

آتومديمنت ي دلمعأآتوخألة أ•

آتوجدل آترياأتأديسأخأللآ أ•

آتجفسميلآدنأ•

سآتيولدألنآتامةوسأآتيت   أفيلأ•

الصفحة الرئيسية



التوطيط االستراتي ي للمنشآت الصغير  والمت سطة

لمنشزآت تركزا الزدور  عزف الم زارات التطبيقيزة والميزارف المتطز ر  لمتطلبزات اإلدار  والتوطزيط االسزتراتي ي فزي ا

ف الصززغير  والمت سززطة، وكيفيززة تحديززد األهززداف الط يلززة والمت سززطة والقصززير  األجززل، ويتيززرف المشززارك ن عزز

.أساليب تحديد الويارات االستراتي ية المناسبة

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=75: رابط الدور 

:سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور  من

ىلهاأآتخألنأآالدووآتةجةنأ•

آتورو أقىلأكدددةد أآتوخألة أآالدووآتةجن•

ناةاةنألم أآتخألنأآالدووآتةجةنأميؤشوآ أآحيآرأآتوئةية•

آتورو أقىلأآتهجةنأإقفآيأمألدقنأآحيآرأآتيولآزن•

كح دمأآتي دلمعأآتتدشئن•

آالكأآتيت   أآتامةوسأسآتيولدألن•

آاهلمأآالدووآتةجةن•

إقفآيأآتخألنأآالدووآتةجةن•

مألدقنأآحيآرأآتيولآزن•

وصم الدور 

الفئة المست دفةمحاور الدور أهداف الدور 

الصفحة الرئيسية

ساعات4

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=75


التوطيط للمشاريع الريادية

تنفي  لإطار لبنا  ال دو  ودراسات الس ق أبحاث بأسس التيريم إي الريادية للمشاريع التوطيط برنامج ي دف 

لتطبي  لتابلة ابتكارية بأفكار والوروج ال ديد ، أو القائمة المشروعات لتط ير الفرص وتقييش الريادية األفكار 

.المست دفالس ق كرائ  تناسب وردمات سلع إي وترجمت ا استثمارها ويُمكن 

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=112: رابط الدور 

:سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور  من

.آتورو أقىلأآتير لآد أآحستةنأت ي وسع•

.يلآدنأآتيلق•

آتورو أقىلأآترلآآاأآتي فيسأت أل بأقىلأآتي عأسآتخفآد •

عأآتورو أقىلأطوقأتتفموأآتروضأسأآتأل بأقىلأآتوجد أآتي دلم•

آتومديمنأسفيلذجأقي نأق ةهد

آتفلآدنأآتاتةنأسآتو  ةاأآتيدتنأت ي دلمعأآتومديمن•

كح دمأآتي دلمعأآتتدشئن•

آالكأآتيت   أىلنأآوح نأآتوأللموأ•

سآتولدع

آتير لآد أآحستةنأت ي دلمع•

يلآدنأآتيلق•

آترلآآاأآتي فيسأت أل بأقىلأآتي عأ•

سآتخفآد 

ديمنتتفموأآتأل بأقىلأآتوجد أآتي دلمعأآتومأ•

تتفموأآتروضأىلنأآتي دلمعأآتومديمن•

فيلذجأقي نأتوتفموأآتأل بأسآتروضأىلنأ•

آتي دلمعأآتومديمن

آتفلآدنأآتاتةنأت ي دلمعأآتومديمن•

آتو  ةاأآتيدتنأىلنأآتي دلمعأآتومديمن•

وصم الدور 

الفئة المست دفةمحاور الدور أهداف الدور 

الصفحة الرئيسية

ساعات4

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=112


رط ات تأسيس اليمل الت اري 

مزام تركا الدور  عف ت ضي  إجرا ات ورط ات تأسزيس اليمزل الت زاري وفز  أنلمزة المملكزة اليربيزة السزي دية ل ع

.الت ارية الصغير  كما تساعد عف تيايا تدرات المشارك ن عف تأسيس اليمل الت اري

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=64: رابط الدور 

:سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور  من

آتورددو أقددىلأآتددلزآلآ أسآتجهددد أذآ أآترالقددنأقتددفأتأددديسأقيدداأ•

.تجدل أحمةو

.آتورو أقىلأآتخأللآ أآحدددةنأتاوحأدجاأتجدل •

.آتورو أقىلأآتخأللآ أآحدددةنأتاوحأآ اأتجدل •

.آتورو أقىلأآتخأللآ أآحدددةنأتولظةفأآحمف أآتردآ ن•

سآتزاددددسأآتورددو أقدددىلأآتخألددلآ أآحددددددةنأا ددوآرآ أآتوأآةتدددد •

.سآتشوآئب

آتيهوية أىلنألمديسأآحقيدلأ• 

كح دمأآتي دلمعأآتتدشئن• 

آاددةاأكدددةنأىلنأآترياأآتوجدل •

إ وآرآ أتأديسأآترياأآتوجدل •

وصم الدور 

الفئة المست دفةمحاور الدور أهداف الدور 

الصفحة الرئيسية

ساعات4

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=64


دراسة ال دو 

 زا، تركا الدور  عف ت ضي  أهمية إعداد دراسة جزدو  ل عمزام والمشزاريع وت ضزي  السزمات والمك نزات األساسزية ل

.لميرفة فرص الن اح ورسش رارطة الطري 

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=117: رابط الدور 

:سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور  من

.ترومفأيلآدنأآتجفسمأسديدتهد•

.  ىلهاأكديةنأيلآدنأآتجفسمأتألقيدل•

.ىلهاأآتيكلفد أآحدددةنأتفلآدنأآتجفسم•

.لسآيأآحقيدل•

.كح دمأآتيت   أآتامةوسأسآتيولدألن•

.آتيتفآن•

.آفخاأىلنأيلآدنأآتجفسم•

.آكلفد أيلآدنأآتجفسم•

.آتلآقعأآتري ن•

.آتخودم•

وصم الدور 

الفئة المست دفةمحاور الدور أهداف الدور 

الصفحة الرئيسية

ساعات4

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=117


نم  المنشآت الصغير  والمت سطة

ت سع تركا الدور  عف رسش رارطة طري  تساعد أصحا  المنشآت عف عب ر الطري  نح  البقا  واالستمرار والنم  وال

.وف  ف ش واض  لمرانل النم  الموتلفة ومتطلبات ا

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=48: رابط الدور 

:سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور  من

تتةةاأآتلفعأآت دتنأت يت أس•

ساةاةنأآدوخفآآه ”SWOT“آتورو أقىلأآتو  ةاأآتومدقن•

سآتيولدألنآتورو أقىلأآوآحاأآتتيلأت يت   أآتامةوسأ•

آتامةوسأآاويدمأآهدلآ أآتوردآاأآعأآوآحاأآتتيلأت يت   •

سآتيولدألن

آتورو أقىلأآدووآتةجةد أآتتيلأحح دمأآتيت   •

آتورو أقىلأخأللآ أتأللموأستتيةنأآتيت   أآتامةوس•

سآتيولدألن

كح دمأآتي دلمعأآتتدشئن•

آالكأآتيت   أىلنأآوح نأآتوأللموأ•

سآتولدع

آتفآنأىلنألمديسأآحقيدلأسديد ألآئفأ•

آحقيدل

تتةةاأآتلفعأآت دتنأت يت أس•

آوآحاأآتتيلأت يت   •

آتوردآاأآعأآوآحاأآتتيلأىلنأآتيت   •

آدووآتةجةد أآتتيلأحح دمأآتيت   •

خأللآ أتأللموأستتيةنأآتيت   أآتامةوس•

سآتيولدألن

وصم الدور 

الفئة المست دفةمحاور الدور أهداف الدور 

الصفحة الرئيسية

ساعات4

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=48


آتري ةد إيآلسأ•

آتي دلمعآخدطوأإيآلسأ•

آاآفآيدالداأإيآلسأ•

آتيت   ىلنأسآتا نأسآتيالآنأآحآ أ•

اليمليات والتشغيل

وهدأسآوآقبآتيت   أىلنأآافودجأقي ةنأموايةاأآتورومفأقىلأتيدقفأموآآجأآجيلقنأ

دلأىلرتةيةوأم ت أميدأآتخفآد أكسأآتي عأافودجأآتوجدلمنأآتري ةد أتايةاأسإقديسأ

مموضأت يلآليأآحآثاأسآالدوماللأآتيخدطوأسإيآلسأآاآفآيأدالداأإيآلسأآ أتألف ألنأ

.آتيلقىلنأتتدىليةنأآةزسأسآاويدمأآتريالرأقىلأسآت ادظأسآتلحللأآتتةينأزمديسأ

الصفحة الرئيسية



إدار  اليمليات

مليزات ت دف الدور  إي ت ضي  المفزاهيش األساسزية المسزتودمة فزي إدار  اليمليزات، وكيفيزة تطز ير طزرق إدار  الي

اليمزل في م زام الوزدمات والتصز يع ورفزع كفا ت زا والتقليزل مزن الفاتزد رزالم تنفيز ها، إي جانزب تصزميش مسزاتات 

.وكيفية تقييم ا وما هي مقاييس األدا  لاياد  اإلنتاجية وإيصام الودمات إي اليميل بأعف مست   ج د 

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=132: رابط الدور 

:سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور  من

التيرف عف المفاهيش األساسية المستودمة في ه ا الم ام•

التيرف عف م ا  إدار  اليمليات•

تحليل طرق اليمل وتصميم ا•

ير التيرف عف كيفية وضع استراتي يات اليمليات ضمن مياي•

.محدد  وف ش أساسيات اإلنتاج وإدار  المواون

التيرف عف طرق تط ير إدار  اليمليات في م ام الودمات •

والتص يع ورفع كفا ت ا 

تصميش مساتات اليمل و تقييم ا•

كح دمأآتي دلمعأآتتدشئن•

.آالكأآتيت   أآتامةوسأسآتيولدألن•

إيآلسأآتري ةد • آتفآنأىلنأ

إيآلسأآتري ةد • ت فمفأآالدووآتةجةنأىلنأ

إيآلسأآتري ةد أ• آتوايةاأىلنأ

إيآلسأآتري ةد أ• آتوجهةزأسآتوي ةاأىلنأ

إيآلسأآتري ةد أ• آتوأللموأىلنأ

وصم الدور 

الفئة المست دفةمحاور الدور أهداف الدور 

الصفحة الرئيسية

ساعات4

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=132


إدار  مواطر المشاريع

ة إدار  ت دف الدور  لتقديش كرح تفصيلي ن م عمليات إدار  مواطر المشاريع، وتتمثل ه ه اليمليات فزي وضزع رطز

موززاطر المشززاريع، وتحديززد الموززاطر، وإجززرا  التحليززل النزز عي للموززاطر، إجززرا  التحليززل الكمززي للموززاطر، وضززع رطززة 

.  االست ابة للمواطر، تطبي  االست ابات للمواطر، وأريرا  متابية المواطر

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=130: رابط الدور 

:سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور  من

التيرف عف أهمية إدار  مواطر المشاريع وتحديدها وما ل لك من •

.أثر إي ابي في تفادي المشكالت

.التيرف عف ماهية المواطر وأن اع ا•

التيرف عف رط ات التيامل مع المواطر في المشاريع وطرق •

.وضع وتطبي  االست ابات وكيفية متابيت ا

كح دمأآتي دلمع•

آالكأآتيت   •

.إدار  مواطر المشاريع

.وضع رطة إدار  مواطر المشاريع

.تحديد المواطر

.إجرا  التحليل الن عي للمواطر

.وضع رطة االست ابة للمواطر

وصم الدور 

الفئة المست دفةمحاور الدور أهداف الدور 

الصفحة الرئيسية

ساعات4

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=130


إدار  سالسل اإلمداد 

اعات فزي برنامج تدريبي ي ض  أند أساليب اإلدار  ال ديد  والمتقدمة التي ظ رت وتط رت بسرعة في موتلزم الصزن

زا وضزروري ا فزي ن زاح الشزركات ومز د  جميع أنحزا  اليزالش وهزي إدار  سالسزل اإلمزداد، التزي أصزبحت تمثزل عزامال  م م 

.تدرت ا عف تقديش ردمات مميا  ليمالئ ا في رفض التكاليم وللمنافسة وتحقي  ن انات مميا 

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=424: رابط الدور 

:سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور  من

.التيرف عف إدار  سلسلة اإلمداد وتوطيط م ارد المنشأ •

.التيرف عف إدار  اليق د واإلدار  الل جستية•

.  التيرف عف إدار  سالسل اإلمداد في أعمام الت ار  اإللكترونية•

لسآيأآحقيدلأسكح دمأآتيت   أآتامةوسأ•

.سآتيولدألنأسآت واد أآتتدشئن

إدار  سلسلة اإلمداد وتوطيط م ارد المنشأ •

إدار  اليق د واإلدار  الل جستية•

إدار  سالسل اإلمداد في أعمام الت ار  •

اإللكترونية

وصم الدور 

الفئة المست دفةمحاور الدور أهداف الدور 

الصفحة الرئيسية

ساعات4

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=424


األمن والسالمة والصحة في المنشآت

ي زدف برنامج تدريبي يركا عف التيريم بمف    وأهمية وجز د متطلبزات األمزن والسزالمة والصزحة بالمنشزآت، نيز  

ر مزن البرنامج بزالتيريم بزاإلجرا ات التزي يتوز ها المز ظفين أثنزا  عمل زش ليضزمن ا سزالمت ش دون م اج زة أي موزاط

يئزة ممنز  رالم تطبي  م م عة من اإلجرا ات والق اعد والمتطلبات التي تك ن بمثابة وتايزة ل زش وتيمزل عزف تز فير ب

.في المنشأ  تدر اإلمكان

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=425: رابط الدور 

:سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور  من

.التيرف عف مف    وأهمية األمن والسالمة والصحة بالمنشآت•

مة المقارنة بين أنلمة ومليات تنفي  استراتي ية األمن والسال•

.والصحة الم نية في المنشآت

ات التيرف عف رط ات وأدوات األمن والسالمة في بيئة اليمل وملي•

.تنفي ها

.تيداد رط ات تص يم وتقييش المواطر•

ت التيرف عف ملية تص يم وتقييش المواطر وتصميش التدرال•

.المناسبة ل ا

ي التيرف عف دليل استحداث برامج السالمة والصحة الم نية ف•

.المنشأ 

لسآيأآحقيدلأسكح دمأآتيت   أآتامةوسأ•

.سآتيولدألنأسآت واد أآتتدشئن

 نأآتيهويلنأمل ليأموفدآجأت يالآنأسآتا•

.آتيهتةنأىلنأآتيت أس

مف    وأهداف وأهمية ومتطلبات األمن •

والسالمة والصحة بالمنشآت

األمن والسالمة في المنشآت•

مليات واستراتي يات ودور فري  األمن •

والسالمة والصحة الم نية في الحد من 

المواطر

ت تص يم وتقييش المواطر وتصميش التدرال•

المناسبة لم اج ت ا

دليل الستحداث برنامج للسالمة والصحة •

الم نية في المنشأ 

وصم الدور 

الفئة المست دفةمحاور الدور أهداف الدور 

الصفحة الرئيسية

ساعات4

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=425


المبييات والتس ي 

دل أآتوجآترياأتتيةنأسآدووآتةجةد أآتهجةد أكداأقىلأآتشلرأتي  أموآآجأآجيلقنأ

آدبأآنأخفكسأتيتوجأآتييوهفىلة أآتريالرأفألدقأكسأآتييوهف أآتيلقأإىلأآتلحللأسدباأ

كسأتهدأسمجأآتووكسأآتخفآنأكسأمدتيتوجأآتريالرأسإقتدعأتورومفأآتييدلدد أكىلشاأإىلأمدافدىلنأ

.سترزمزددآتيلقةنأآت انأقىلأآت ادظأكسأتتيةوهدأ

آتتدشئنت ي دلمعأآتويلم أ•

آتريالرخفآنأكدددةد أ•

آتبةعسآهدلآ أكددتةبأ•

آتيلقىلنأخأللآ أ•

آتفستةنسآتوجدلسأآتوافموأىلنأآتفآنأ•

الصفحة الرئيسية



التس ي  للمشاريع الناكئة

ت ززدف الززدور  إي مسززاعد  رواد األعمززام فززي إدار  الشززركات الناكززئة والن زز ل بأعمززال ش مززن رززالم ت ظيززم األدوات 

لسززلة التسزز يقية المناسززبة والتززي تززتال   مززع المزز ارد وبمززا يلبززي ناجززات ورتبززات السزز ق المسززت دف، وتغطززي الززدور  س

هيش مرانززل لتمكززين المززتيلش مززن بنززا  أفكززاره ونمزز  ج اليمززل الوززاص بزز  بطريقززة علميززة ومتدرجززة تبززدأ ب كسززاب  المفززا

ب أفضزل األساسية في علش التس ي  نتى يصل إي مرنلة يك ن من رالل ا تادرا  عف تسز ي  المنت زات والوزدمات نسز

.الممارسات في م ام األعمام

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=135: رابط الدور 

:سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور  من

آتورو أقىلأآاهلمأآتويلم أسكمرديتأ•

آتورو أقىلأآتةد أتتيةاأسآدوهفآ أآتيلقأسإحاللأآتيتوج•

آتورو أقىلأطوقأآتويلم أمدترالقد أسإيآلسأقالقد أآتريالر•

آتورو أقىلأطوقأآتويلم أآتوقينأقبوأآتاد أآتولآحاأ•

آال ويدقن

كح دمأآتي دلمعأآتتدشئن•

كح دمأآتيت   أآتامةوسأسآتيولدألن•

آاهلمأآتويلم أسكمرديت: ال ا  األوم

لأتتيةاأسآدوهفآ أآتيلقأسإحال: ال ا  الثاني

آتيتوج

د أآتويلم أمدترالقد أسإيآلسأقالق: ال ا  الثال 

CRM))آتريالرأ

آتويلم أآتوقينأقبوأآتاد أ: ال ا  الرابع

آتولآحاأآال ويدقن

وصم الدور 

الفئة المست دفةمحاور الدور أهداف الدور 

الصفحة الرئيسية

ساعات4

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=135


أساسيات ردمة اليمال 

ع رصزائ  الوزدمات، الفزرق بزين السزل: تركا الدور  عف اليديزد مزن الم ضز عات التزي تشزكل واتزع ردمزة اليمزال ، وهزي

وإدراك اليمززال  ، SERVQUAL/GAPوالوززدمات، ت تيززات اليمززال ، ت ززار  اليمززال ، وجزز د  الودمززة، إضززافة إي نمزز  ج 

.والتحفيا، واتوا  ترار اليمال  ورضا اليمال  واالتصاالت ورسش الورائط

، إي التس ي  ووال  اليمال ، أبياد الودمزة وال ز د ، كزكاو  اليمزال ، ت ائزة اليمزال ، ودور  نيزا  المنزتج: وتتناوم الدور 

(.مدا  التحدث عبر ال اتم)جانب اإلعالن والترويج، والتيامل مع اليمال  

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=139: رابط الدور 

:سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور  من

.آتورو أقىلأترومفأآتخفآد أسطوقأتيلمتهد•

.آتورو أقىلأتلقرد أآتريالرأسسددئاأآتلحللأتوفدأآتريةا•

.آتورو أقىلأآترلآآاأآتيؤيمنأت رجزأق أتتفماأآتخفآد •

.آتورو أقىلأكفلآعأقوآلآ أآتييوه ك•

. وآرآتورو أقىلأتأثةوأآتفخاأسآتألبتنأآال ويدقةنأقىلأقوآلآ أآت•

فةنأآتورو أقىلأكيسآ أقةدسأآتجليسأآتورو أقىلأآتلددئاأآاقال•

آتفآنأخفآنأآتريالرأىلنأآتيت   أ•.سقالقوهدأمي لكأآتييوه ك

آتامةوسأسآتيولدألن

ساعات4

ترومفأآتخفآد •

آتائد أآتويرنأتوانةفأآتخفآد •

تيلم أآتخفآد أسد لكأآتييوه ك•

تلقرد أآتريالر•

آتجليسأسآتوفد•

آترجز– فيلذجأغدمأ•

قلآآاأتؤي أت رجزأقتفأآتفآنأآتخفآد •

كفلآعأقوآلآ أآتييوه ك•

آتفخاأسآتألبتنأآال ويدقةن•

آرتأثةوأآتألبتنأآال ويدقةنأقىلأقوآلآ أآت و•

فلقةنأس ليسأآتخفآن•

قةدسأآتجليس•

كيسآ أت ية ألفدأآتريةا•

تانةاد أآتريالر•

يسلسأحةدسأآتخفآن•

آاقالنأسد لكأآتييوه ك•

آتلددئاأآاقالفةن•

خفآنأسآهدلآ أآالتادلأآتريالر•

آروىلنأقية ك•

وصم الدور 

محاور الدور أهداف الدور 

الفئة المست دفة

الصفحة الرئيسية

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=139


أساليب وم ارات البيع

ية تقد  الدور  األساليب وم ارات البيزع فزي أسز اق الت ائزة م م عزة مزن الميزارف، االسزتراتي يات والمق مزات األساسز

ا مزززن اإلدار  اليليزززا عنزززد إعزززد ادهش المرتبطزززة بمف ززز   المبييزززات وعالتت زززا بالتسززز ي  وتطبيقات زززا فزززي المنشزززأ ، بزززد  

المفاهيش فزي لالستراتي يات والوطط ط يلة المد  ونتى اليمليات الي مية التي يقدم ا البائع، وأهمية وملية تبني ه ه 

.إدار  وتيسير عمليات البيع وتحسين أدا  المنشآت

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=163: رابط الدور 

:سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور  من

.آتورو أقىلأكدددةد أآتبةعأسآتويلم •

.يدتلفةحأيسلأآتبةعأسيسلأآتويلم أىلنأآتيتظيد أسآترالقنأمةته•

.آاتيدمأمددووآتةجةنأآتويلم أسآدووآتةجةنأآتيبةرد •

إيآلسأآتيبةرد • .آروىلنأطوقأ

.آروىلنأكداأآحددتةبأآتييوخفآنأىلنأآتيبةرد •

.آتورو أقىلأآهدلآ أآتبةعأسكديةوهدأسطوقأآاويدمهد•

.آاتيدمأمأديةنأسطوقأتأللموأقي ةد أآتبةع•

آتيهويلنأىلنأآجدلأكف ألنأقألدعأ•

.آتوجزئن

آتييتثيوسنأىلنأآجدلأكف ألنأقألدعأ•

.آتوجزئن

نأكح دمأآود وأسكف ألنأآتوجزئنأىلنأآوح •

.ستأللموأكف ألوهاتأديسأ

آفخاأإىلأآتويلم أسآتيبةرد : آتلحفسأآحسىل•

آبديئأسكدددةد أآتويلم : آتي للأآحسل•

آبديئأسكددتةبأآتبةعأ: آتي للأآتثدفن•

تخألة أآتويلم أسآتيبةرد : آتلحفسأآتثدفةن•

اةنأآدووآتةجةنأآتويلم أساة: آتي للأآحسل•

متدئهد

ةنأمتدئهدآدووآتةجةنأآتبةعأساةا: آتي للأآتثدفن•

آايآلسأسآتوأللمو: آتلحفسأآتثدتثن•

كددتةبأسطوقأآتبةع: آتي للأآحسل•

آاويدمأستأللموأآهدلآ أ: آتي للأآتثدفن•

سقي ةد أآتبةع

وصم الدور 

الفئة المست دفةمحاور الدور أهداف الدور 
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رط ات في الس ق

ة لل صز م تركا الدور  عف تيريم المشارك ن باإلجرا ات التطبيقيزة التزي يقز   ب زا صزانب المنزتج أو الفكزر  الت اريز 

.إي عميل مست دف، مع تيديل المنتج وف  أول يات اليميل االعتباري

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=59: رابط الدور 

:سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور  من

تةابحأتجدلمدمأقدماأآتورو أقىلأآت وسطأآتالزمأتلىلوددأىلنأآتيتوج•

ت تيلأسآتولدع

نآتورو أقىلأطومتنأتجزئنأآتيلقأست فمفأآتيلقأآالىلووآفة•

آتورو أقىلأديد أآتريةاأآالقوبدلمنأسكستلمدته•

آتورو أقىلأطوقأت  ةاأآتيتدىلية أىلنأآتيلق•

نأآتورو أقىلأاةاةنأت فمفأيسلسأحةدسأآتيتوجأست فمفأآتتةي•

آتيتووحنأته

آتيرو أآتيتددبآاطدلآتورو أقىلأسحفسأآتخدذأآتتوآلأست فمف•

آتيهوية أىلنألمديسأآحقيدلأ• 

كح دمأآتي دلمعأآتتدشئن• 

حةدغنأآتاكوسأآتوجدلمنأ•

خأللآ أآتيلقأ•

خأللآ أآتيتوجأ•

ت فمفأآتلفعأآتوتدىلين•

خأللآ أآتريةاأ•

خأللآ أآتاوفةد أسآتيلآحاد أ•

وصم الدور 
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مقدمة في التصدير والت ار  الدولية

م المنشأ  تركا الدور  عف تقديش المفاهيش السائد  عن الت ار  الدولية، وأثر التصدير عف زياد  المبييات وفرص نم  أعما

.بفت  أس اق جديد ، والتصدير كاستراتي ية لتقلي  المواطر باإلضافة إي رفض التكاليم

ة كما تتطرق الدور  إي الي امل المؤثر  عف الن اح في أس اق التصدير، تقد  ه ه الدور  بالتياون مع هيئة تنمي

.الصادرات السي دية

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=83: رابط الدور 

:سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور  من

آتورومفأمدتوافموأسآاددةاأآتوجدلسأآتفستةن•

آتورو أمأثوأآتوافموأقىلأآتيبةرد أسفيلأكقيدلأآتيت أس•

فموأآتورو أقىلأكداأآالقوبدلآ أتوهةئنأآتيت أسأتري ةنأآتوا•

ستأللموأآتجددزمنأت يتدىلين

آتورو أقىلأكىلشاأآتألوقأت لحللأإىلأآتييولليم •

آتورو أقىلأكداأآتيوآحاأسآا وآرآ أذآ أآترالقنأميردآال أ•

آتوافمو

آالكأآتيت   أىلنأآوح نأآتوأللموأ•

سآتولدع

أهمية التصدير•

ىللآئفأآتوافموأقىلأآتيت أس-

آيكتد أآتوافمو-

إيآلسأآتيت أس- يسلأ

دراسة الس ق المست دف•

آترلآآاأآتيؤثوسأىلنأآخوةدلأآحدلآق-

آاديلأآر لآد أآحدلآقأآتفستةن-

خةدلآ أآتفخللأإىلأكدلآقأآتوافمو-

إجرا ات التصدير•

آحقيدلأآت ل يتةن-

طوقأآتفىلعأآتفستةن-

آوآحاأآتوافمو-
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آتي ددبة تمةوأآتي ددبنأ•

آتتيلآوح نأ–ماردتةنآتيدتنأآحيآرأإيآلسأ•

آالفألالقنآوح نأ–ماردتةنآتيدتنأآحيآرأإيآلسأ•

ةالمحاسبة واإلدار  المالي

 ياأمميدأت يت   بأآتيدتةنأتإليآلسأآتالزآنأسآتيهدلآ أآتيردل أتيوروضأموآآجأآجيلقنأ

ايدأهدبأست  ة مدترياأآتيور تنأآتيدتةنأآتيردآال أستبلمبأستتةةفأآتي ددبنأآجدال أ

حللأتتدلموأسإحفآلأتتةدسأتيوخفمأآتونأسآتوتتةد أآتياددةاأآ أآجيلقنأتيوروضأ

يدلأكقتيلماأقىلأآتتفلسأستلىلةوأآتوم ةنأآيولمد أت فمفأمموضأآتيدتةنأآتير لآد أ

.آتيت أس

الصفحة الرئيسية



المحاسبة لغير المحاسبين

ف ش القز ائش ت دف ه ه الدور  إي تاويد المتيلمين من تير المحاسبين والماليين المتوصصين بالميرفة الالزمة لقرا   و

ايير الدوليزة الالزمة، كما سيتي  الفرصة الستييا  أهمية استودا  بيزض الميزاإلفصانات المالية المنش ر  والمرف  ب ا 

IFRSإلعداد التقارير المالية 

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=124: رابط الدور 

:سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور  من

.شو أآتياأل  د أآتييوخفآنأىلنأآتتلآئاأآتيدتةنأآتيت للس•

وأقوآرسأك أقلآئاأآدتةنأسغةوددأآيدأمت وأآ أآر لآد أىلنأآتوتدلم•

.آتيتلمن

دتةنأآتوم أمة أآخو فأآتيكلفد أآتونأتوأتفأآتهدأآتتلآئاأآتي•

.آتيت للس

.آتويك أآ أإقفآيأآتتلآئاأآتيدتةن•

آاويدمأىلهاأكدددنأحداأآتيردمةوأآتفستةنأاقفآيأآتوتدلموأ•

.آتيدتةنأسكثوددأقىلأحتعأآتتوآلأىلنأآت واد 

كح دمأآتي دلمعأآتتدشئن•

آالكأآتيت   أآتامةوسأسآتيولدألن•

وأآتفآنأإىلأآتيردمةوأآتفستةنأاقفآيأآتوتدلم•

سآتوتدلموأآتيدتةنأآتفسلمنأ "IFRS"آتيدتةن

.سآتيتلمن

.ىلهاأآتتلآئاأآتيدتةنأسقتدحودد•

إطدلأ)إيآلسأسآ ددبنأآلآليأآت وانأآتيدتةنأ•

(.آاددةين

.قدئينأآتوفىلتد أآتتتفمنأسآتيلآزفد •

وصم الدور 
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مرنلة النم - إدار  األدا  المالي بفاعلية 

ا تركززا الززدور  عززف تيايززا جزز د  م ززارات اإلدار  الماليززة واالرتقززا  ب ززا وتيريززم المشززارك ن بززالق ائش الماليززة وأن اع زز

.الموتلفة، كما ت ض  كيفية انتسا  النسب الربحية وتحسين التدفقات النقدية

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=77 : رابط الدور 

:سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور  من

آتورو أقىلأآاهلمأآتتلآئاأآتيدتةنأسكداأخادئاهد•

آتورو أقىلأكفلآعأآتتلآئاأآتيدتةن•

اةاةنأتتةةاأآت دتنأآتيدتةنأت يت دس•

اةاةنأتتفموأآتوم ةنأسإيآلسأآتياوسىلد •

آتوفىلتد أآتتتفمنآتورو أقىلأآتألوقأآتيخو انأتو ية •

إيآلسأآلآزفنأآحلمد أسآتخيدئو• اةاةنأ

آالكأآتيت   أىلنأآوح نأآتوأللموأ•

سآتولدع

آتتلآئاأآتيدتةن•

تتةةاأآت دتنأآتيدتةنأت يت أس•

فيبأآتوم ةن•

ت ية أآتوفىلتد أآتتتفمن•

آتيلآزفن•

آتوفىلتد أآتتتفمن•

وصم الدور 
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مرنلة االنطالتة - إدار  األدا  المالي بفيالية 

ي هز ه تركا الدور  عف ت ضي  الميرفة الضرورية إلدار  الشأن المالي في مرنلة االنطالق، ألهمية القزرارات الماليزة فز

بية المرنلززة والتززي تززؤثر عززف سززير اليمززل لمززد  ليسززت بالقصززير ، كمززا ت ضزز  أساسززيات المحاسززبة، والززدور  المحاسزز

.باإلضافة إي التدف  النقدي

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=35رابط الدور 

:سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور  من

آدتةردمأقتدحوأآتتظدمأآتيدتنأسآتي ددبنأأ•

آتورو أقىلأآتفسلسأآتي ددبةنأأأ•

آتورو أقىلأكداأآتتلآئاأآتيدتةن•

آتورو أقىلأاةاةنأإقفآيأقدئينأآتوفىل أآتتتف أ•

آتيدتنأتوتةةاأآاويدمأآهدلسأآدوخفآمأآؤشوآ أتتةةاأآحيآر•

آتلفعأآتيدتن

كح دمأآتي دلمعأآتتدشئن•

آالكأآتيت   أآتامةوسأسآتيولدألن•

قتدحوأآتتظدمأآتيدتنأآتي ددبن•

آتفسلسأآتي ددبةنأسآتتلآئاأآتيدتةنأأ•

آردمةوأسآؤشوآ أتتةةاأآحيآرأآتيدتن•
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آتتدشئنآت واد أىلنأآالدتثيدلآ أتتةةاأ•

آتتدشئآ وسقكأإىلأآتييتثيوسنأتجامأاةفأ•

االستثمار

لآئفأآترست تة أآالدتثيدلأسآدووآتةجةد أتألوقأآتالزآنأآتيروىلنأتتفمأموآآجأآجيلقنأ

قىلأيدلأآدتثق أسآتبدحثأآتييتثيوأستيدقفأآتييتثيوم بأقىلأآتروضأسآهدلآ أسآحلمد أ

خفآمأمددوآتيدتةنأسآتييوهفىلد أآتيكددبأت تة أآحويدلأكددسأقىلأآتتوآلآ أآتخدذأ

.آتيخدطوسإيآلسأآتردئفآ أتزمديسأت جهدتنأآتتدىلنأسآتا صأآتو  ةاأكيسآ أ

الصفحة الرئيسية



تقييش االستثمارات في الشركات الناكئة

قيزيش كزركت  تركا الدور  عف ت ضي  المفاهيش والم ارات الرئيسية في التك ين الميرفزي لرائزد األعمزام المرتبطزة بت

.الناكئة أثنا  مرانل ا الموتلفة وتقديم ا بطريقة ميسر  لتطبيق ا بشكل عملي

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=60: رابط الدور 

:سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور  من

آؤشوآ أتتيةنأآردل أسآهدلآ أآتي دلالنأىلنأآتورو أق ن•

قةينأتتةةاأآالدتثيدلأىلنأآتيت   أآتتدشئنبأحةثأمواأت فمفأ

جويأكنأآت وانأآتتدشئنأقباأآتويلمابأسقةينأآت وانأآتتدشئنأمي

مشعأآتييتثيوسنأكآلآتها

كح دمأآتي دلمعأآتتدشئن• آتتةينأآتوأدييةنأت  وان•

 ددزمنأآت وانأتالدتثيدل•

آتوانةفأآالدتثيدل أت ي دلمعأ•

كددتةبأآتوتةةا•

وصم الدور 
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كيم ت    المستثمرين لمشروعك الناكئ؟

اإلضافة بالمستثمرين، مع والمثمر ال اد التفاول لمرنلة الناكئة المشاريع في األعمام رواد تأهيل عف الدور  تركا 

.التم يليةلل  ات المقنع اليرل تقديش وم ارات بمحت   التيريم إي 

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=62: رابط الدور 

:سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور  من

ىلهاأإ وآرأآتوتةةاأآتيدتنأىلنأآتيوآحاأآحسىلأت ي وسع•

سآتييتثيوم ىلهاأاةاةنأتلزمعأحاصأآتي كةنأمة أآتيؤدية •

إمجديدد• آتورو أقىلأكفلآعأآتجهد أآتويلم ةنأساةاةنأ

ات شةوأستتفماأشوآئحأآتروضأآالدتثيدل أمدتي ولمأآتيالئ•

سفانأآتجهدتنآتورو أقىلأآتييتتفآ أآتيأل لمنأىلنأىل صأآتو ت •

آتوفلمأقىلأمتليأسكددتةبأآتوادسضأآتيتتعأسآتبتدر•

كح دمأآتي دلمعأآتتدشئن•

آالكأآتيت   أىلنأآوح نأآتوأللموأ•

سآتولدع

آالدورفآيأتأل بأآتويلما•

آتب ثأس يعأآتير لآد أآتالزآن•

حيدمأتتةةاأآتي وسعأآتتدشئ•

تلزمعأحاصأآتي كةنأمة أآتيؤدية •

ت شةوأآيتتفآ أآتو ت •

تجهةزأآتروضأآالدتثيدل •

إمجديدا• كفلآعأآتييتثيوم أسطوقأ

آكلفد أسآ ولمد أآتروضأآتتد ح•

كددتةبأآتوتفماأسآتوأثةوأآتيتتع•

متليأآتوادسضأسآالتادق•

وصم الدور 
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https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=62


آتوجدل تالآوةدزأآتو للأ•

آالآوةدزتيدفحأآتوجدل أآالآوةدزأخاللأآ أآتولدعأ•

ىلتةدمأآتوجدل أآالآوةدزأيلآدنأ•

آوةدزآالتادحبأآتوجدل أتالآوةدزأآتيدتنأسآتو  ةاأآتروضأيلآدنأ•

آتوجدل آالآوةدزأقتليأ•

االمتياز الت اري

كسأخالتهأآ أآتولدعأسدباأسكفظيوهأآتوجدل أآالآوةدزأمياهلمأتُرو أموآآجأآجيلقنأ

ىلنأدل أآتوجآالداأمددوخفآمأآت  أميتوشدتأميتحأآتادقأآالآوةدزأسمرفأق ةهبأآت اللأ

لمتةنأسآتويآتاتةنأآتييدقفسأموتفماأآالتوزآمأآعأزآتةنبأستيفسأآ فيسأ موآىلةنأآتألتنأ

.آتيبةرد آ أفيبنأآتدماأ

الصفحة الرئيسية



التح م لالمتياز الت اري

م لنلزا  تركا الدور  عف تقديش المساعد  ألصحا  اليالمات الت ارية فزي ف زش وتقيزيش تزدر  اليالمزة الت اريزة للتحز 

تشززغيلي االمتيززاز الت ززاري وميرفززة اإلي ابيززات والسززلبيات للتحزز م لنلززا  االمتيززاز الت ززاري ودراسززة ال ضززع المززالي وال

.والقان ني المناسب للتح م

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=115: رابط الدور 

:سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور  من

آتورو أقىلأكديةنأحتلقأآتي كةنأآتاكومن•

تتظدمأآتورو أقىلأطومتنأتتةةاأ ددزمنأآترالآنأآتوجدلمنأت و للأ•

آالآوةدزأآتوجدل 

دزأآتوجدل أآتورو أقىلأآامجدمةد أسآتي بةد أت و للأتتظدمأآالآوة•

نأآتتظدمآتورو أقىلأكداأآتجلآفبأآتيدتةنأسآتو مة ةنأسآتتدفلفةنأىل•

كح دمأآتي دلمعأآتتدشئن•

آالكأآتيت   أىلنأآوح نأآتوأللموأ•

سآتولدع

حتلقأآتي كةنأآتاكومنأأأ: كسالمأ

آتو للأتالآوةدزأآتوجدل : ثدفةدمأ

جدل آتي بةد أىلنأآتو للأتالآوةدزأآتو: ثدتثدمأ

مأ وجدل تتةةاأآتيت أسأت و للأتالآوةدزأآت: لآمرد

مأ آتتظدمأآتيدتنأسآتو مة نأ: خدآيد

آحيتنأآتو مة ةنأ: دديددمأ

آتتظدمأآتتدفلفن: ددمردمأ

وصم الدور 

الفئة المست دفةمحاور الدور أهداف الدور 

الصفحة الرئيسية

ساعات4

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=115


الت سع من رالم االمتياز الت اري لمان  االمتياز 

ة  ات القدر  عف تركا الدور  عف تط ير النلا  البيئي لصناعة االمتياز الت اري، باإلضافة إي تش يع اليالمات الت اري 

.اريتص يع منت ات مميا  للت سع في النطاق ال غرافي، وزياد  وعي رواد األعمام ال دد في صناعة االمتياز الت 

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=58: رابط الدور 

:سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور  من

آتورو أقىلأاةاةنأمتدرأآالآوةدزأآتوجدل •

آتورو أقىلأكلادنأآالآوةدزأآتوجدل •

آتورو أقىلأحزآنأآالآوةدزأآتوجدل •

آتتفلسأقىلأآالفو دلأستكوآلأآتتجد •

آتورو أقىلأكقيفسأسآادتةحأآتتجد •

كح دمأآتي دلمعأآتتدشئن•

آالكأآتيت   أىلنأآوح نأآتوأللموأ•

سآتولدع

متدرأآالآوةدزأآتوجدل أسكلادفه•

حزآنأآالآوةدزأآتوجدل أسآت ه•

إيآلسأآتيألدقاأ"فيلذجأآتو مةاأآتا ةحأ•

"سآتيتددن

وصم الدور 

الفئة المست دفةمحاور الدور أهداف الدور 

الصفحة الرئيسية

ساعات4

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=58


دراسة االمتياز الت اري فني ا

متيزاز الت زاري تركا الدور  عف مساعد  المستثمرين الراتبين باالستثمار في تطاا االمتياز الت اري فزي تقيزيش فرصزة اال

ان  االمتيزاز من النانية الفنية، وميرفة أهش النقاط فيما يتيل  بأبحاث الس ق، باإلضافة إي ميرفة كل ما يتيل  بزدور مز

. والدعش المقد  واستيرال بيض النما ج واألمثلة الت ضيحية

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=120: رابط الدور 

:سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور  من

آتورو أقىلأآردمةوأآخوةدلأىلوحنأآالآوةدزأآتوجدل •

آتورو أقىلأكفلآعأآالآوةدزأآتوجدل أسآتاوقأمةتهدأ•

آروىلنأكفلآعأكم دثأآتيلق•

آتورو أقىلأيسلأآدفحأآالآوةدزأسكديةنأآتفقاأآتيتفم•

كح دمأآتي دلمعأآتتدشئن•

آالكأآتيت   أىلنأآوح نأآتوأللموأ•

سآتولدع

.آخوةدلأفلعأآالآوةدزأآتوجدل : كسالمأ

مأ .آالآوةدزأآتي  نأكسأآتخدل ن: ثدفةد

مأ .كم دثأآتيلقأساةاةنأقي هد: ثدتثد

مأ .كدئ نأكدددةنأتفلآدنأآتاوحن: لآمرد

مأ .آتزمدلآ أآتيةفآفةنأسأكديةنأآتفقا: خدآيد

مأ يسلأآدفحأآالآوةدز: دديدد

.يلآدنأمرضأآتتيدذجأسآحآث ن: ددمردمأ

وصم الدور 

الفئة المست دفةمحاور الدور أهداف الدور 

الصفحة الرئيسية

ساعات4

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=120


دراسة اليرل والتحليل المالي لالمتياز الت اري لصانب االمتياز

متيززاز الشززركة المانحززة لالمتيززاز، واليززرل لالتركززا الززدور  عززف ت ضززي  لغززة االمتيززاز الت ززاري والربحيززة فيزز ، ودراسززة 

أهميززة دراسززة السزز ق ومطابقززة اليززرل لالمتيززاز ب اتييززة، باإلضززافة إي والتحليززل المززالي واليملززي لل اتززع، إي جانززب 

.وأثره في الن احالدعش من مان  االمتياز 

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=65: رابط الدور 

:سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور  من

آتورو أقىلأمتليأآتروضأآتيتفمأآ أآدفحأآالآوةدز•

آتتفلسأقىلأتتةةاأآتروضأآتيتفمأآ أآدفحأآالآوةدزأ•

آتتفلسأقىلأيلآدنأآتروضأسآتو  ةاأآتيدتنأتالآوةدزأآتوجدل •

أقىلأآتتفلسأقىلأآتخدذأآتتوآلأآتا ةحأمخالصأآالآوةدز• آتوجدل أمتدرم

آر لآد أح ة ن

آتورو أقىلأآترلآآاأغةوأآتظددوسأىلنأآتروضأآتيدتنأتالآوةدزأ•

آتوجدل 

كح دمأآتي دلمعأآتتدشئن•

آالكأآتيت   أىلنأآوح نأآتوأللموأ•

سآتولدع

آتروضأآتيتفمأآ أآدفحأآالآوةدزأ•

كددتةبأآتروسضأآتيتفآنأآ أآدفحأآالآوةدزأ•

مفآمنأيلآدنأآتروضأآتيدتن•

يلآدنأآترلآآاأغةوأآتظددوسأىلنأآتروضأ•

آتيدتن

آر لآد أتيدقفكأىلنأتتةةاأآالآوةدزأ•

آتوجدل 

وصم الدور 

الفئة المست دفةمحاور الدور أهداف الدور 

الصفحة الرئيسية
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عق د االمتياز الت اري

امتياز د عقصياتة وكيفية الممن ح، أو للمان  س ا   وعق ده الت اري باالمتياز المشارك ن تيريم عف الدور  تركا 

.السي ديةاليربية المملكة في الت اري االمتياز نلا  مع ومت اف  والشروط ل نكا  مست في ت اري 

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=88:  رابط الدور 

:سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور  من

ديدتهأسآتوردلمفأآتورو أقىلأترومفأآالآوةدزأآتوجدل أسكدا•

آحخومأذآ أآترالقن

آتتدفلنأآتيرلي أآتورو أقىلأقلآفة أقتليأآالآوةدزأآتوجدل أسىل •

سآتتظدمأآتوجدل أآتيرلي 

تجيةعأآت وسطأاةاةنأحةدغنأقتفأتالآوةدزأآتوجدل أآيولىلن•

سآححكدم

تيجةاأآترتفأتفمأسزآلسأآتورو أقىلأآا وآرآ أآت ك ةنأسشوسط•

آتوجدلس

آترومةنأآتيرليمنأآتورو أقىلأفظدمأآالآوةدزأآتوجدل أىلنأآتيي كنأ•

سكداأآردتيه

آالكأآتيت   أىلنأآوح نأآتوأللموأ•

سآتولدع

ترومفأقتفأآالآوةدزأآتوجدل أسديدته•

آتوتظةاأآتتدفلفنأترتفأآالآوةدزأآتوجدل •

شوسطأقتفأآالآوةدزأآتوجدل •

وصم الدور 

الفئة المست دفةمحاور الدور أهداف الدور 

الصفحة الرئيسية

ساعات4

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=88


آتوكدتةفمأقاأآاتكووسفنأآتويلقأ•

آاتكووسفةنآتوجدلسأحقيدلأآتييبوآفنأآحآ إلشديآ أ•

آاتكووسفةنت وجدلسأآاآفآيأدالداأ•

آاتكووسفةنآتوجدلسأق أآروىلوهأت ودجأآدأااأ•

("UX")آتييوخفمتجومنأتأللموأ•

آتردتيةنآاتكووسفةنأآتوجدلسأ•

آاتكووسفةنت وجدلسأآتجليسأقدتنأآ ولمأتأللموأ•

آالحألتدقنآتاادرأتألبةتد أ•

الت ار  اإللكترونية

بوأقآحقيدلأكف ألنأتييدلدنأآتالزآنأسآالدووآتةجةد أمدتيهدلآ أتُرو أموآآجأآجيلقنأ

تفأآتهلآكسأآت لآديبأمددوخفآمأآاتكووسفةنأآتوجدلسأقبوأآحقيدلأستيدلسأآافووف بأ

قي ةد أت ياأايدأ.سآتخفآد آتيتوجد أتويلم أآاتكووسفةنأآح هزسأآ أغةوددأكسأآتااةنأ

.آتريالرسخفآنأآتيخزسنأسإيآلسأآتفىلعأسقي ةد أآتأل بد أستيجةاأآت وآرأ

الصفحة الرئيسية

آتيوتدغينآتبةعأقتلآ أ•



التس ي  اإللكتروني بأتل التكاليم

فاد  مزن أدوات تركا الدور  عف تيريم المشاركين بكيفية استودا  استراتي يات الت اجد عف اإلنترنت لضمان االست

.التس ي  الرتمي بشكل فّيام، وتنمية تدرات أصحا  اليمل في تس ي  المنت ات والودمات بشكل أسرا

 https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=36:رابط الدور 

:سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور  من

آروىلنأآتويلم أآاتكووسفنأسكديةوهأسىللآئفتأسآيةزآته•

ت يتوجأكسأآتخفآنأآروىلنأكىلشاأطوقأآتويلم أآاتكووسفنأآتاردتن•

آتيوآيأآتووسمجأتهد

إيآلسأحيال أآتويلم أآاتكووسفةن• آروىلنأاةاةنأ

آتورو أقىلأطوقأآودمرنأداتأآت يال أآتويلمتةنأ•

آاتكووسفنأت  اللأتر اأكىلشاأآتييدلدد أىلنأآجدلأآتويلم •

آالدتثيدلقىلأكابوأقدئفأآيك أآ 

كح دمأآتي دلمعأآتتدشئن•

آالكأسآفلآرأآتيت   أىلنأآوح نأآتتيل•

آتويلم أآاتكووسفنأسآجدالته•

خادئصأقيالرأآافووف أ•

تيلم أآتت دطأآتوجدل •

ترزمزأتيلم أف دطكأقىلأآافووف •

وصم الدور 

الفئة المست دفةمحاور الدور أهداف الدور 

الصفحة الرئيسية

ساعات4

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=36


ألعمام الت ار  اإللكترونيةالسيبراني إركادات األمن 

بيزز  لمزز فري ردمززة الت ززار  اإللكترونيززة لمسززاعدت ش عززف تطالسززيبراني ت ززدف الززدور  إي كززرح وثيقززة إركززادات األمززن 

يززين أفضززل الممارسززات لحمايززة ت ززارت ش وأج ززات ش وبيانززات ش ونسززابات اليمززال  وعمليززة الززدفع اإللكترونززي مززع األرزز  ب

.االعتبار تحقي  ت ربة تس ق إلكترونية سلسة للمست لكين

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=148: رابط الدور 

:سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور  من

.ستأثةوددأقىلأآحقيدلآتييبوآفنأآتورو أقىلأتهفمفآ أآحآ أ•

إتكووسفةنأآآتنأسآلثلقن• .آتورو أقىلأكداأآالشديآ أتوجدلسأ

.  لمنآتورو أقىلأكديةنأا يد أآتيوسلأسآتو ت أآتيورفيأآترتدحوأت ه•

دلسأآتخدحنأمدتوج( آح هزسأسآتبوآآج)آتورو أقىلأطوقأحيدمنأآحفظينأ•

.آاتكووسفةن

.آتورو أقىلأسددئاأتثتةفأآتردآ ة أستلقةوها•

نأسحيدمنأآتورو أقىلأطوقأحيدمنأآتبةدفد أآتخدحنأمدتوجدلسأآاتكووسفة•

.آر لآد أآتريالرأآ أآالفوهدك

اأآتورو أقىلأطوقأحيدمنأحيدمد أآتوجدلسأآاتكووسفةنأقىلأسددئ•

.آتولآحاأآال ويدقن

.  ةنأآتفآخ ةنآتورو أقىلأطوقأحيدمنأآت بكنأآاتكووسفةنأسأآتبنةنأآتو و•

آتيت   أآوتددةنأآتاموأسآتامةوسأ•

.سآتيولدألن

ستأثةوددأقىلأآتييبوآفنأتهفمفآ أآحآ أ•

آحقيدل

إتكووسفةنأآآتنأ• كداأآالشديآ أتوجدلسأ

سآلثلقن

وصم الدور 

الفئة المست دفةمحاور الدور أهداف الدور 

الصفحة الرئيسية
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اإللكترونيةللت ار اإلمدادسالسل

ت زا فزي دعزش تركا الدور  عف تيريزم المشزارك ن بزالتوطيط األمثزل لليمليزات الل جسزتية للت زار  اإللكترونيزة وأهمي

.  ن اح المنلمة، كما ت ض  عمليات سالسل اإلمداد وأهمية التكامل بين ا لضمان استدامة المنلمة

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=34v: رابط الدور 

:سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور  من

آاتيدمأميالداأآاآفآيأىلنأآتوجدلسأآاتكووسفةن•

آروىلنأآتةنأآتوللمفأسآدتةوآيأآتيتوجد أ•

آاتكووسفنمدتيوجوإيآلسأآتيخزسنأسدالداأآاآفآيأآتيور تن•

ت يوجوأآاتكووسفنآتخدذأآتتوآلآ أآتيور تنأىلنأدالداأآاآفآيأ•

ةنأآاتيدمأمدحدددةد أآتري ةنأىلنأإقفآيأآتيةددد أآتو مة •

ت يوجوأآاتكووسفن

كح دمأآتي دلمعأآتتدشئن•

آالكأآتيت   أآتامةوسأسآتيولدألن•

آتفآنأىلنأدالداأآاآفآي•

دالداأآاآفآيأىلنأآتوجدلسأآاتكووسفةن•

د ي نأآتوللمف•

ت   د ي نأآتوخزم أسد ي نأآتولحةاأسآ•

آتوخألة أىلنأدالداأآاآفآي•

وصم الدور 

الفئة المست دفةمحاور الدور أهداف الدور 

الصفحة الرئيسية

ساعات4
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كل ما تحتاج ميرفت  عن الت ار  اإللكترونية

ترونيززة تركززا الززدور  عززف تيريززم المشززارك ن بالت ززار  اإللكترونيززة مززن رززالم ف ززش المصززطلحات الواصززة بالت ززار  اإللك

ر عزن الت زار  وكيفية بنا  نلا  عبر اإلنترنت يتي  نركات البيع والشرا  للسلع والودمات والميل مات، وستتيرف أكثز

.اإللكترونية والتيامل من رالل ا بكل أمان

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=87:  رابط الدور 

:سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور  من

آتورو أقىلأآتوجدلسأآاتكووسفةنأستدلمخهد•

آتورو أقىلأكفلآعأآتوجدلسأآاتكووسفةن•

آاتكووسفةنآتورو أقىلأكقيدمأتألبةتد أآتوجدلس•

آاتكووسفةنآتورو أقىلأآتو فمد أآتونأتلآ هأآتوجدلس•

آتوجدلسأآاتكووسفةنآتولقةنأمبرضأآتتادئحأقتفأآدوخفآمأآلآقعأ•

كح دمأآتي دلمعأآتتدشئن•

آالكأآتيت   أىلنأآوح نأآتوأللموأ•

سآتولدع

آتفآنأق أآتوجدلسأآاتكووسفةن•

كقيدمأتألبةتد أآتوجدلسأآاتكووسفةن•

ىللآئفأست فمد أآتوجدلسأآاتكووسفةن•

إتكووسفةن؟• اةفأكمفكأشوانأتجدلسأ

وصم الدور 

الفئة المست دفةمحاور الدور أهداف الدور 

الصفحة الرئيسية
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"UX"تط ير ت ربة المستود  

سزتيرل ن. إن زا عمليزة تشزمل كزل المسزتودمين للم تزع فزي كزل المرانزل. ال يقتصر تصميش ت ربة المستود  عف الرس مات والتفاعزل فقزط

.  لززكب زز ه الززدور  المرانززل الموتلفززة لليمليززة، مززن البحزز  إي ارتبززار المسززتود ، مززع التركيززا عززف مززا ا يفيززل المسززتود  وكزز لك متززى يفيززل 

عزة مزن نيز  يقز   المصزمش ب نشزا  ت ربزة اليميزل، مزن رزالم م م . وستك ن البداية من إنشا  تدف  المستود  ثزش ننتقزل إي مرنلزة البحز 

األدوات وسز تطرق فزي هز ه الزدور  إي كزرح أسزبا  أهميزة النمزا ج األوليزة و. األدوات، وي تش بالكلمات التزي تل زر عزف الشاكزة للمسزتود 

.المستودمة لتحقي  النما ج األولية وبيض التقنيات التي يمكن للمستودمين ارتبارها تبل تسليش المشروا للمط رين

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=358:  رابط الدور 

:سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور  من

.ىلهاأآددنأتجومنأآتريةا•

ىلهاأآ أدلأآتييوخفمأسآدأآحوةد دته•

.آروىلنأآخألألد أتفىل أآتيهدم•

.آروىلنأيسلأآتيايا•

.آروىلنأفظدمأآتوايةا•

كح دمأآتي دلمعأآتتدشئن•

آالكأآتيت   أىلنأآوح نأآتوأللموأ•

سآتولدع

"UX"آددةنأتجومنأآتييوخفمأ: آتي للأآحسل•

آتُييوخفم: آتي للأآتثدفن•

آتُيخأل : آتي للأآتثدتث•

آتوايةا: آتي للأآتوآمع•

فظدمأآتوايةا: آتي للأآتخدآس•

وصم الدور 

الفئة المست دفةمحاور الدور أهداف الدور 

الصفحة الرئيسية
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الت ار  اإللكترونية اليالمية

لتصزز يم وميرفززة كيززم يززتش تصزز يم منت ززك ا. ت ززدف هزز ه الززدور  إي مسززاعدتك عززف ف ززش مليززة عمليززة التصززدير وتززأثير التيريفززات ال مركيززة

إ. كما س تيرف إي وثائ  التصدير المطل بة وكيفية استودام ا. المناسب  ا كانزت هنزاك وف ش أفضل لكيفية عمل التيريفات ال مركية، وما 

عميلزك أو وتك ين فكر  أفضل عن تأثير التيريفات ال مركية وأهمية ميرفة منت ك، وك لك ميرفزة . جدو  اتتصادية من تصدير منت ك أ  ال

نمزا ج الموتلفزة وميرفزة الميل مزات التزي سزتحتاج ا لتيبئزة ال. ، كما يك ن عليك ميرفة ال ج ة التي ترسل إلي ا المنتج(لمن تق مين بالبيع؟)

.المطل بة للتصدير، مما سيساعدك في الن اية عف تنمية أعمالك الت ارية بسرعة أكبر وبتكاليم أتل

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=378:  رابط الدور 

:سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور  من

آروىلنأآتوروماد أآتجيواةنأسآت لآئحأآتوجدلمنأآتونأتؤثوأقىلأ•

.آتاديلآ 

.ىلهاأآتةنأتخزم أآتبشدئعأىلنأآتييوليقد •

آتورو أقىلأكديةنأساالرأآت   أسسدألدرأآتجيدلكأت  واد أ•

.آتامةوس

.آروىلنأتل يتةد أآتوجدلسأآاتكووسفةن•

آتورو أقىلأآدأدنأتجومنأآتريةاأسآدأدببأكديةوهدأت  واد أ•

.آتامةوسأسآتيولدألن

كح دمأآتيت   أآتامةوسأسآتيولدألن• آتوروماد أآتجيواةنأسآت لآئحأ: آتلحفسأآحسىل

آتوجدلمنأآتونأتؤثوأقىلأآتاديلآ 

يقد تخزم أآتبشدئعأىلنأآتييول: آتلحفسأآتثدفةن

ساالرأآت   أسسدألدرأآتجيدلك: آتلحفسأآتثدتثن

ةنتل يتةد أآتوجدلسأآاتكووسف: آتلحفسأآتوآمرن

تجومنأآتريةا: آتلحفسأآتخدآين

وصم الدور 

الفئة المست دفةمحاور الدور أهداف الدور 

الصفحة الرئيسية
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تط ير محت   عالي ال  د  للت ار  اإللكترونية

متيزدد ، هنزاك الكثيزر مزن ال  انزب ال. في ه ه الدور ، سنلقي نلر  عف ال  انب الموتلفة لك نك صزانب صزفحة، ومزا تحتاجز  لبدايزة صزحيحة

ة نركزة أو من ا الرسالة التي ت د إرسال ا ومن هش المسزتميين ل زا وكيفيزة الكتابزة ل زش مزع الت صزيات الواصزة بيزرل صز ر  لرسزالتك وإضزاف

ضباط ال اتي أنت تنشأ لنفسك وسيلة لكسب ال ماهير ومن ثش كسب المام، باالعتماد فقط عف التوطيط والمنط  واالن. ص ت ل  ه الص ر 

.من أجل زياد  درلك باستمرار

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=372:  رابط الدور 

:سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور  من

 كةنأت فمفألددتنأسآف نبأست فمفأآتييويرة بأسآتي دىلظنأقىلأآتي•

. آتاكومن

.آتكودمنأمإمجدزأسآدوخفآمأآتك يد أآتفقةتن•

.آخوةدلأآتتلعأآتيتددبأت اللأآعأآت ادظأقىلأآتوددتن•

.انآدوخفآمأآتاللأآتيو وانأسإلشديآتهدأسآت ادظأقىلأتأللموأآتت•

.آدوخفآمأآححلآ أسآؤثوآتهدأسآتوخألة أت ي ولمأآتيييلع•

كح دمأآتيت   أآتامةوسأسآتيولدألن• ااأآدأمجبأآروىلوه: آتلحفسأآحسىل

كىلشاأآتييدلدد : آتلحفسأآتثدفةن

آترياأآعأآتالل: آتلحفسأآتثدتثن

آترياأآعأآت وان: آتلحفسأآتوآمرن

آترياأآعأآححلآ : آتلحفسأآتخدآين

وصم الدور 

الفئة المست دفةمحاور الدور أهداف الدور 
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تطبيقات ال كا  االصطناعي

مزن فزي هز ه الزدور  سز تطرق لليديزد . إن ال كا  االصطناعي اجتزاح كزل كزي  فزي نياتنزا بزد ا  مزن ال زاتم ال ز ام إي اليمزل واإلدار  الرتميزة

 اج زة ومزا الز ي ي يزل الز كا  االصزطناعي م جزة لم. الم ض عات التي تو  ال كا  االصطناعي وكيفية استودام  لفائد  الم ظفين واليمزال 

قليزل تكزرار ومزا ا عزن أثزر اسزتغالل  باألعمزام عزف التكلفزة وت. وما ال ي يسزتطيع أن يفيلز  الز كا  االصزطناعي لالرتقزا  بحياتنزا. تسارا الحيا 

وس تطرق إي أساسيات ال كا  االصطناعي وتطبيقات  بم ام األعمام. األعمام

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=376: رابط الدور 

:سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور  من

.ىلهاأآتاادرأآالحألتدقن•

.ىلهاأآترالقنأمة أآتاادرأآالحألتدقنأسآتبةدفد أآتشخين•

.آروىلنأآتاادرأآالحألتدقنأمدحقيدل•

.  آروىلنأتألبة أآتاادرأآالحألتدقنأمدتي ديثد •

.آروىلنأكىلشاأآتوألبةتد أآتتديآنأت اادرأآالحألتدقن•

كح دمأآتيت   أآتامةوسأسآتيولدألن• آتفآنأق أآتاادرأآالحألتدقن: آتلحفسأآحسىل

شخينآتاادرأآالحألتدقنأسآتبةدفد أآت: آتلحفسأآتثدفةن

آتاادرأآالحألتدقنأمدحقيدل: آتلحفسأآتثدتثن

آتاادرأآالحألتدقنأت ي ديثن: آتلحفسأآتوآمرن

كىلشاأآتييدلدد أسآتوألبةتد أ: آتلحفسأآتخدآين

ت اادرأآالحألتدقن

وصم الدور 
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تن ات البيع المتناتمة

اإلنترنت وتكن ل جيا ال  اتزم البيع بالت ائة عبر اإلنترنت، تن ات )تؤثر التط رات التكن ل جية بشكل كبير عف األككام النمطية للقنا  التس يقية، ولقد تّيرت الت ار  اإللكترونية 

تطز رات كثيزرا  عزف الهز ه طريقة كرا  المست لكين بحي  يستود  المست لك ج ازا  متصال  باإلنترنزت لطلزب المنت زات أو الوزدمات عبزر اإلنترنزت واسزتالم ا، وتزد أثزرت ( ال كية

القنز ات يبحز  هز ا المحتز   فزي طزرق تصزميش اسزتراتي يات وهياكزل . الت ار  بشكل عا ، كما ي اج  المصني ن وت ار الت زيع مشكالت جديد  في محاولزة م اكبزة  لزك التطز ر

لزة والت ائزة ال م)ال سزطا  ن والتس يقية وتيديل ا والحفاظ علي ا، في أس اق السلع االسزت الكية وأسز اق الت ائزة، لكزل مزن المنت زات والوزدمات، نيز  يقز   كزل مزن المصزنيي

باالستثمار بكثافة في التدريب والميرفة بالمنت ات إلي اد ت ربة تناتش القن ات التس يقية( والمتوصص ن

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=375: رابط الدور 

:سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور  من

.ىلهاأآتتظدمأآتبيئنأت تتلآ أآتيوتدغين•

.آروىلنأكدددةد أقتدسأآتويلم •

.إيلآكأقلسأآتتتدس•

.ىلهاأقالقد أآتتتدس•

.آروىلنأآتوشدلمأمدتتتلآ •

كح دمأآتيت   أآتامةوسأسآتيولدألن• ينآتتظدمأآتبيئنأت تتلآ أآتيوتدغ: آتلحفسأآحسىل

كدددةد أآتتتدس: آتلحفسأآتثدفةن

قلسأآتتتدس: آتلحفسأآتثدتثن

قالقد أآتتتدس: آتلحفسأآتوآمرن

آتوشدلمأمدتتتلآ : آتلحفسأآتخدآين

وصم الدور 
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آتوجزئنكدلآقأإيآلسأ•

آتوجيةاآيو شوآ أمةعأآ دلمعأتأديسأ•

آتو مةاإىلأآتوأديسأآ أآتتيدئةنأآتادتلفد أ•

آتألدستنقىلأآتخفآنأآألدقاأسإيآلسأتأديسأ•

سآالدوهالاةنآتماآئةنأآتيلآيأمةعأآود وأست مةاأإف درأخألنأ•

آتيتددنسإيآلسأتأديسأ•

آتيالمسآمدداأسإيآلسأإف درأخأللآ أ•

آتو مةاإىلأآتوأديسأآ أآتو دتةنأآتادتلفد أ•

آتي دتاستأديسأإيآلسأ•

آتخةدطنآ ال أسإيآلسأتأديسأ•

آتيوابد غةدلأقألعأمةعأآ ال أسإيآلسأتأديسأ•

ت ار  ال ملة والت ائة
آتيتوجد أتيلم أسمكلنأستتيةوهدبأسإيآلتهدأإف درددأسدباأسآتوجزئنأآتجي نأكقيدلأمأف ألنأتُرو أموآآجأآجيلقنأ

خاللأ أآآتياترنأآتيتوجد أملليسنأآتام أآتوجزئنأآتجي نأتجدلأإىلأكسأت ييوه كة أآبدشوسأآحف ألنأداتأىلنأ

.آتتهدئةة آتريالرأقىلأمفسلددأتيلقأآتونأآتوجزئنأكسأآتجي نأتيت   أآورفيم أآلزقة أ

الصفحة الرئيسية

آتكومينسآححجدلأآتثيةتنأآتيردينأمةعأف دطأسإيآلسأتأديس•

آتهفآمدستم ةفأآتللسيأمةعأآ دلمعأتأديسأ•

آتاةفتةد ف دطأسإيآلسأتأديسأ•

آتألبةنسآتييو زآد أآتيرفآ أمةعأف دطأسإيآلسأتأديسأ•

سآتبخللآترألللأمةعأآ دلمعأتأديسأ•

سآتكدادسآت لالالتنأمةعأآ ال أسإيآلسأتأديسأ•

سآت  لمد آتيخدمزأآتوجد أمةعأآ دلمعأتأديسأ•

آتبتدرآلآيأمةعأآ ال أآ دلمعأتأديسأ•

آتيةدلآ آمدداأف دطأتأديسأ•

سآتفسآ  آت  لمأمةعأف دطأسإيآلسأتأديسأ•

آحغامنتبةعأآتيوجلتنأآترومنأسإيآلسأإف درأ•



إدار  أس اق الت ائة

رية وتيريف ش تركا الدور  عف تاويد الم تمين ب دار  أس اق الت ائة بالم ارات والمفاهيش الرئيسية إلدار  األنشطة الت ا

تسز ش بوصائ  أس اق الت ائة والميارف ال امزة فزي مبزادل علزش اإلدار  واالسزتراتي يات واألسزاليب المسزتودمة التزي 

.في زياد  المبييات وتنمية األنشطة الت ارية في أس اق الت ائة

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=158: رابط الدور 

:سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور  من

.آتورو أقىلأآتياددةاأآحدددةنأىلنأق اأآايآلس•

.مآروىلنأخادئصأكدلآقأآتوجزئنأسآخوالىلدتهدأق أآحدلآقأآحخو•

.ومتدرأتلقرد أآتيبةرد أسآتورو أقىلأخةدلآ أسطوقأآتويرة•

 ددبنأآاتيدمأمدالقوبدلآ أآتهدآنأآتيور تنأمدتيلآليأآتب ومنأسآتي•

.سآايآلسأآتيدتةنأىلنأكدلآقأآتوجزئن

.دإيآلسأآتيخزسنأسآتورو أقىلأآؤشوآ أقةدسأآحيآرأسآدوخفآآدته•

.كددتةبأسكيسآ أقةدسألفدأآتريالر•

آفخاأإىلأق اأآايآلس: آتلحفسأآحسىل•

آبديئأق اأآايآلس: آتي للأآحسل•

خادئصأكدلآقأآتوجزئنأ: آتي للأآتثدفن•

ستلقرد أآتأل بأسآتيبةرد 

إيآلسأ: آتلحفسأآتثدفةن• آتيردل أآتوئةيةنأىلنأ

كدلآقأآتوجزئن

إيآلسأآتيخزسن: آتي للأآحسل•

آلسأآتيردل أآتوئةيةنأىلنأإي: آتي للأآتثدفن•

كدلآقأآتوجزئن

آتي ددبنأسآايآلسأآتيدتةن: آتي للأآتثدتث•

آالدوفآآنأسآتوأللمو: آتلحفسأآتثدتثن•

إيآلسأآحيآرأسآؤشوآ أ: آتي للأآحسل•

آتتةدس

وصم الدور 

محاور الدور أهداف الدور 

.آتيهويلنأىلنأكف ألنأقألدعأآتوجزئن•

.نآتييتثيوسنأىلنأكف ألنأقألدعأآتوجزئ•

كح دمأآحقيدلأىلنأآوح نأتأديسأ•

.ستأللموأكف ألوهاأآتوجدلمن

الفئة المست دفة

الصفحة الرئيسية

ساعات4

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=158


تأسيس مشاريع بيع مستحضرات الت ميل

مزل مزن ت دف ه ه الدور  إي تمكين أصحا  األعمام والم تمين بنشاط بيع مستحضرات الت ميل من ف ش منل مزة الي

 بزة الن اني النلامية والتشرييية، ني  يمكن للمتدر  من رالم ه ه الزدور  ميرفزة وف زش اإلجزرا ات والوطز ات المطل

ا ل نلمة المتبية في المملكة، كم ا تس ش هز ه لبد  النشاط الت اري من  وج د الفكر  ونتى إدار  وتشغيل النشاط وفق 

الززدور  فززي تمكززين المشززارك ن مززن اكتسززا  وف ززش الم ززارات والميززارف األساسززية والالزمززة لضززمان ن ززاح واسززتدامة 

.مشاريي ش ونم ها

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=157: رابط الدور 

:سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور  من

آاتيدمأمدالشووآطد أسآتيوأل بد أآتخدحنأمإف درأآ وسعأآ اأتبةعأ•

.آيو شوآ أآتوجيةا

آتاأقوضأآتخأللآ أآحدددةنأسآتيوآحاأتوأديسأست مةاأآتت دطأآتوجدل أ•

.س ليأآتاكوسأسحوىأآتو مةاأآتار نأت ت دط

.توجدل آتورو أقىلأآتيوأل بد أسآتووآخةصأآت كلآةنأآتيوتبألنأمدتت دطأآ•

دورفآيأمتدرأآتواللأآحستنأتيجدلأمةعأآيو شوآ أآتوجيةاأستتةةاأآفمأآال•

.تبفرأآتت دطأآتوجدل 

هاأىلنأقوضأفادئحأىلتةنأآوخاانأىلنأآجدلأمةعأآيو شوآ أآتوجيةاأتي•

.تتيةنأآتت دطأآتوجدل 

جدلمنأقوضأآترتدحوأآايآلمنأسآتو مة ةنأسآتيدتةنأآتيأل لمنأىلنأآحقيدلأآتو•

.سطوقأآدوخفآآهدأستألبةتهد

آتيهويلنأىلنأآجدلأمةعأآيو شوآ أ•

.آتوجيةا

 أآتييتثيوسنأىلنأآجدلأمةعأآيو شوآ•

.آتوجيةا

اأكح دمأآود وأمةعأآيو شوآ أآتوجية•

ىلنأآوح نأتأديسأستأللموأكف ألوهاأ

.آتوجدلمن

مرنلة التأسيس: ال ند  األوي

.الفكر  ودراسة ال دو : المح ر األوم

التراري  الحك مية : المح ر الثاني

.والمتطلبات الفنية للنشاط الت اري

مرنلة الت يئة للتشغيل: ال ند  الثانية

.مرنلة الت يئة للتشغيل: المح ر األوم

.نصائ  فنية: المح ر الثاني

مرنلة التشغيل: ال ند  الثالثة

.مرنلة التشغيل: المح ر األوم

وصم الدور 

الفئة المست دفةمحاور الدور أهداف الدور 

الصفحة الرئيسية

ساعات4

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=157


الصال نات النسائية من التأسيس إي التشغيل

ن ت ززدف هزز ه الززدور  إي تمكززين أصززحا  األعمززام والم تمززين بنشززاط الصززال نات النسززائية مززن ف ززش منل مززة اليمززل مزز

ل بزة الن اني النلامية والتشرييية ني  يمكن للمتدر  من رالم ه ه الحقيبة ميرفة وف زش اإلجزرا ات والوطز ات المط

ا ل نلمة المتبية في المملكة كما  تسز ش هز ه لبد  النشاط الت اري من  وج د الفكر  ونتى إدار  وتشغيل النشاط وفق 

الززدور  فززي تمكززين المشززارك ن مززن اكتسززا  وف ززش الم ززارات والميززارف والسززل كيات األساسززية الالزمززة لضززمان ن ززاح 

.واستدامة مشاريي ش ونم ها

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=168: رابط الدور 

:سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور  من

.دئةنآاتيدمأمدالشووآطد أسآتيوأل بد أآتخدحنأموأديسأآتادتلفد أآتتي•

آتاأقوضأآتخأللآ أآحدددةنأسآتيوآحاأتوأديسأست مةاأآتت دطأآتوجدل أ•

.س ليأآتاكوسأسحوىأآتو مةاأآتار نأت ت دط

.وجدل آتورو أقىلأآتيوأل بد أسآتووآخةصأآت كلآةنأآتيوتبألنأمدتت دطأآت•

فآيأتبفرأمتدرأآتواللأآحستنأتيجدلأآتادتلفد أآتتيدئةنأستتةةاأآفمأآالدور•

.آتت دطأآتوجدل 

نأتتيةنأقوضأفادئحأىلتةنأآوخاانأىلنأآجدلأآتادتلفد أآتتيدئةنأتيهاأىل•

.آتت دطأآتوجدل 

جدلمنأقوضأآترتدحوأآايآلمنأسآتو مة ةنأسآتيدتةنأآتيأل لمنأىلنأآحقيدلأآتو•

.سطوقأآدوخفآآهدأستألبةتهد

.ةنآتيهويلنأىلنأآجدلأآتادتلفد أآتتيدئ•

آتييتثيوسنأىلنأآجدلأآتادتلفد أ•

.آتتيدئةن

كح دمأآتادتلفد أآتتيدئةنأىلنأآوح نأ•

.تأديسأستأللموأكف ألوهاأآتوجدلمن

آوح نأآتوأديس: آتلحفسأآحسىل•

آتاكوسأسيلآدنأآتجفسم: آتي للأآحسل•

آتووآخةصأآت كلآةنأ: آتي للأآتثدفن•

سآتيوأل بد أآتاتةنأت ت دطأآتوجدل أ

آوح نأآتوهةئنأت و مةا: آتلحفسأآتثدفةن•

آوح نأآتوهةئنأت و مةا: آتي للأآحسل•

آوح نأآتو مةا: آتلحفسأآتثدتثن•

آوح نأآتو مةا: آتي للأآحسل•

فادئحأىلتةن: آتي للأآتثدفن•

وصم الدور 

الفئة المست دفةمحاور الدور أهداف الدور 

الصفحة الرئيسية

ساعات4

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=168


تأسيس وإدار  مطاعش الودمة عف الطاولة

ت دف الدور  إي تمكين أصحا  األعمام والم تمين بنشاط مطزاعش الودمزة عزف الطاولزة مزن ف زش منل مزة اليمزل مزن 

طل بزة الن اني النلامية والتشرييية، ني  يمكن للمتدر  من رالم ه ه الحقيبة ميرفة وف ش اإلجزرا ات والوطز ات الم

ا ل نلمة المتبية في المملكة، كم ا تس ش هز ه لبد  النشاط الت اري من  وج د الفكر  ونتى إدار  وتشغيل النشاط وفق 

الززدور  فززي تمكززين المشززارك ن مززن اكتسززا  وف ززش الم ززارات والميززارف والسززل كيات األساسززية الالزمززة لضززمان ن ززاح 

.واستدامة مشاريي ش ونم ها

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=155: رابط الدور 

:سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور  من

آاتيدمأمدالشووآطد أسآتيوأل بد أآتخدحنأمإف درأآ وسعأآألراأخفآنأقىلأ•

.آتألدستن

آتاأقوضأآتخأللآ أآحدددةنأسآتيوآحاأتوأديسأست مةاأآتت دطأآتوجدل أ•

.س ليأآتاكوسأسحوىأآتو مةاأآتار نأت ت دط

.وجدل آتورو أقىلأآتيوأل بد أسآتووآخةصأآت كلآةنأآتيوتبألنأمدتت دطأآت•

متدرأآتواللأآحستنأتيجدلأآألدقاأآتخفآنأقىلأآتألدستنأستتةةاأآفمأ•

.آالدورفآيأتبفرأآتت دطأآتوجدل 

دطأقوضأفادئحأىلتةنأآوخاانأىلنأآجدلأآتيألدقاأتيهاأىلنأتتيةنأآتت •

.آتوجدل 

جدلمنأقوضأآترتدحوأآايآلمنأسآتو مة ةنأسآتيدتةنأآتيأل لمنأىلنأآحقيدلأآتو•

.سطوقأآدوخفآآهدأستألبةتهد

.آتيهويلنأىلنأآجدلأآتيألدقا•

.آتييتثيوسنأىلنأآجدلأآتيألدقا•

آوح نأآتوأديس: آتلحفسأآحسىل•

آتاكوسأسيلآدنأآتجفسم: آتي للأآحسل•

آتووآخةصأآت كلآةنأ: آتي للأآتثدفن•

سآتيوأل بد أآتاتةنأت ت دطأآتوجدل 

آوح نأآتوهةئنأت و مةا: آتلحفسأآتثدفةن•

آوح نأآتوهةئنأت و مةا: آتي للأآحسل•

آوح نأآتو مةا: آتلحفسأآتثدتثن•

آوح نأآتو مةا: آتي للأآحسل•

فادئحأىلتةن: آتي للأآتثدفن•

وصم الدور 

الفئة المست دفةمحاور الدور أهداف الدور 

الصفحة الرئيسية

ساعات4

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=155


رطة إنشا  وتشغيل متاجر بيع الم اد الغ ائية واالست الكية

 ززش تسززاهش هزز ه الززدور  فززي تمكززين أصززحا  األعمززام والم تمززين بنشززاط بيززع المنت ززات الغ ائيززة واالسززت الكية مززن ف

 زاري منل مة اليمل من الن اني النلامية والتشرييية، وميرفة وف ش اإلجزرا ات والوطز ات المطل بزة لبزد  النشزاط الت

ا ل نلمة المتبية في المملكة، كما تسزاهش فزي تمكزين ال مشزارك ن من  وج د الفكر  ونتى إدار  وتشغيل النشاط وفق 

.من اكتسا  وف ش الم ارات والميارف والسل كيات األساسية الالزمة لضمان ن اح واستدامة مشاريي ش ونم ها

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=171: رابط الدور 

:سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور  من

وجد أآاتيدمأمدالشووآطد أسآتيوأل بد أآتخدحنأمإف درأآ وسعأتبةعأآتيت•

.آتماآئةنأسآالدوهالاةن

آتاأقوضأآتخأللآ أآحدددةنأسآتيوآحاأتوأديسأست مةاأآتت دطأآتوجدل أ•

.س ليأآتاكوسأسحوىأآتو مةاأآتار نأت ت دط

.  توجدل آتورو أقىلأآتيوأل بد أسآتووآخةصأآت كلآةنأآتيوتبألنأمدتت دطأآ•

تةةاأآفمأمتدرأآتواللأآحستنأتيجدلأمةعأآتيتوجد أآتماآئةنأسآالدوهالاةنأست•

.  آالدورفآيأتبفرأآتت دطأآتوجدل 

وهالاةنأقوضأفادئحأىلتةنأآوخاانأىلنأآجدلأمةعأآتيتوجد أآتماآئةنأسآالد•

.  تيهاأىلنأتتيةنأآتت دطأآتوجدل 

جدلمنأقوضأآترتدحوأآايآلمنأسآتو مة ةنأسآتيدتةنأآتيأل لمنأىلنأآحقيدلأآتو•

.سطوقأآدوخفآآهدأستألبةتهد

آتيهويلنأىلنأآجدلأمةعأآتيتوجد أ•

آتماآئةنأسآالدوهالاةن

آتييتثيوسنأىلنأآجدلأمةعأآتيتوجد أ•

آتماآئةنأسآالدوهالاةن

كح دمأآتيود وأىلنأآوح نأتأديسأ•

ستأللموأكف ألوهاأآتوجدلمن

مرنلة التأسيس: ال ند  األوي

الفكر  ودراسة ال دو : المح ر األوم

التراري  الحك مية : المح ر الثاني

والمتطلبات الفنية للنشاط الت اري 

مرنلة الت يئة للتشغيل: ال ند  الثانية

مرنلة الت يئة للتشغيل: المح ر األوم

نصائ  فنية: المح ر الثاني

مرنلة التشغيل: ال ند  الثالثة

مرنلة التشغيل: المح ر األوم

وصم الدور 

الفئة المست دفةمحاور الدور أهداف الدور 

الصفحة الرئيسية

ساعات4

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=171


تأسيس وإدار  المقاهي

لن اني ت دف ه ه الدور  التدريبية إي تمكين أصحا  األعمام والم تمين بنشاط المقاهي من ف ش منل مة اليمل من ا

بزد  النلامية والتشزرييية نيز  يمكزن للمتزدر  مزن رزالم هز ه الحقيبزة ميرفزة وف زش اإلجزرا ات والوطز ات المطل بزة ل

زا ل نلمزة المتبيزة فزي المملكزة كمزا تسز  ش هز ه النشاط الت زاري منز  وجز د الفكزر  ونتزى إدار  وتشزغيل النشزاط وفق 

الززدور  فززي تمكززين المشززارك ن مززن اكتسززا  وف ززش الم ززارات والميززارف والسززل كيات األساسززية الالزمززة لضززمان ن ززاح 

.واستدامة مشاريي ش ونم ها

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=190: رابط الدور 

:سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور  من

.آاتيدمأمدالشووآطد أسآتيوأل بد أآتخدحنأمإف درأستأديسأآتيتددن•

بأقوضأآتخأللآ أسآتيوآحاأآحدددةنأتوأديسأست مةاأآتت دطأآتوجدل •

.آتاأس ليأآتاكوسأسحوىأآتو مةاأآتار نأت ت دط

.توجدل آتورو أقىلأآتيوأل بد أسآتووآخةصأآت كلآةنأآتيوتبألنأمدتت دطأآ•

.آتوجدل متدرأآتواللأآحستنأتيجدلأآتيتددنأستتةةاأآالدورفآيأتبفرأآتت دطأ•

 دطأقوضأفادئحأىلتةنأآوخاانأىلنأآجدلأآتيتددنأتيهاأىلنأتتيةنأآتت•

.آتوجدل 

جدلمنأقوضأآترتدحوأآايآلمنأسآتو مة ةنأسآتيدتةنأآتيأل لمنأىلنأآحقيدلأآتو•

.سطوقأآدوخفآآهدأستألبةتهد

.آتيهويلنأىلنأآجدلأآتيتددن•

.آتييتثيوسنأىلنأآجدلأآتيتددن•

كح دمأآتيتددنأىلنأآوح نأتأديسأ•

.ستأللموأكف ألوهاأآتوجدلمن

مرنلة التأسيس: ال ند  األوي

الفكر  ودراسة ال دو : المح ر األوم

التراري  الحك مية : المح ر الثاني

والمتطلبات الفنية للنشاط الت اري 

مرنلة الت يئة للتشغيل: ال ند  الثانية

مرنلة الت يئة للتشغيل: المح ر األوم

نصائ  فنية: المح ر الثاني

مرنلة التشغيل: ال ند  الثالثة

مرنلة التشغيل: المح ر األوم
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رط ات إنشا  وإدار  مغاسل المالبس

ليمل من ت دف ه ه الدور  التدريبية إي تمكين أصحا  األعمام والم تمين بنشاط مغاسل المالبس من ف ش منل مة ا

ل بزة الن اني النلامية والتشرييية ني  يمكن للمتدر  من رالم ه ه الحقيبة ميرفة وف زش اإلجزرا ات والوطز ات المط

ا ل نلمة المتبية في المملكة كما  تسز ش هز ه لبد  النشاط الت اري من  وج د الفكر  ونتى إدار  وتشغيل النشاط وفق 

الززدور  فززي تمكززين المشززارك ن مززن اكتسززا  وف ززش الم ززارات والميززارف والسززل كيات األساسززية الالزمززة لضززمان ن ززاح 

.واستدامة مشاريي ش ونم ها

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=178: رابط الدور 

:سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور  من

.مسآاتيدمأمدالشووآطد أسآتيوأل بد أآتخدحنأمإف درأآ وسعأآمي نأآال•

آتاأقوضأآتخأللآ أآحدددةنأسآتيوآحاأتوأديسأست مةاأآتت دطأآتوجدل أ•

.س ليأآتاكوسأسحوىأآتو مةاأآتار نأت ت دط

.توجدل آتورو أقىلأآتيوأل بد أسآتووآخةصأآت كلآةنأآتيوتبألنأمدتت دطأآ•

بفرأمتدرأآتواللأآحستنأتيجدلأآمدداأآتيالمسأستتةةاأآفمأآالدورفآيأت•

.آتت دطأآتوجدل 

 دطأقوضأفادئحأىلتةنأآوخاانأىلنأآجدلأآتيمدداأتيهاأىلنأتتيةنأآتت•

.آتوجدل 

جدلمنأقوضأآترتدحوأآايآلمنأسآتو مة ةنأسآتيدتةنأآتيأل لمنأىلنأآحقيدلأآتو•

.سطوقأآدوخفآآهدأستألبةتهد

.آتيهويلنأىلنأآجدلأآمدداأآتيالمس•

.آتييتثيوسنأىلنأآجدلأآمدداأآتيالمس•

كح دمأآمدداأآتيالمسأىلنأآوح نأ•

تأديسأستأللموأكف ألوهاأآتوجدلمن

مرنلة التأسيس: ال ند  األوي

الفكر  ودراسة ال دو : المح ر األوم

التراري  الحك مية : المح ر الثاني

والمتطلبات الفنية للنشاط الت اري 

مرنلة الت يئة للتشغيل: ال ند  الثانية

مرنلة الت يئة للتشغيل: المح ر األوم

نصائ  فنية: المح ر الثاني

مرنلة التشغيل: ال ند  الثالثة

مرنلة التشغيل: المح ر األوم
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الصال نات الرجالية من التأسيس إي التشغيل

ل مزة اليمزل تركا ه ه الدور  عف تش يع المستثمرين أو الم تمين بأنشطة تطاا الت ائة، وتمكين ش من ف زش بيئزة من

ليزة من النز اني النلاميزة والتشزرييية نيز  يمكزن للمتزدر  مزن رزالم هز ه الزدور  التيزرف عزف نشزاط الصزال نات الرجا

زا  ل نلمزة وف ش اإلجرا ات والوط ات المطل بة لبد  النشاط الت اري من  بد  الفكزر  ونتزى إدار  وتشزغيل النشزاط وفق 

اسزية المتبية في المملكة، كما تس ش ه ه الماد  في تمكّين المشزارك ن مزن اكتسزا  وف زش الم زارات والميزارف األس

.الالزمة لضمان ن اح واستدامة مشاريي ش ونمّ ها

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=239: رابط الدور 

:سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور  من

.آتورو أقىلأكديةنأقألدعأآتوجزئنأسف دطأآتادتلفد أآتو دتةن•

.و دتةنمتدرأآتواللأآحستنأتكةاةنأآتبفرأموأديسأكف ألنأآتادتلفد أآت•

.  آاتيدمأمدتيوأل بد أسآالشووآطد أآت كلآةنأآتخدحنأمإف درأآتي وسع•

ايةاأمتدرأآتواللأآتردمأحداأآالقوبدلآ أآتيور تنأمإيآلسأآتيلآليأآتب ومنبأت•

.آتوأآتادتلنأسآتيرفآ أآتيأل لمنأتوجهةزأآتيتوأستهةئوهأت و مةا

دلأقوضأحداأآترتدحوأآايآلمنأسآتو مة ةنأسآتيدتةنأآتيأل لمنأىلنأآحقي•

.آتوجدلمنأسطوقأآدوخفآآهدأستألبةتهد

.اّردتنآاتيدمأمدتيهدلآ أسآتيردل أآتهدآنأتوأللموأآتيبةرد أسآايآلسأآتيدتةنأآت•

.تأللموأآهدلسأحاأآتي كال أسآتو  ةا•

.دتةنآتيهوّيلنأىلنأكف ألنأآتادتلفد أآتو •

آتييتثيوسنأىلنأآجدلأسكف ألنأ•

.آتادتلفد أآتو دتةن

كح دمأآتادتلفد أآتو دتةنأىلنأآوح نأ•

.تأديسأستأللموأكف ألوها

عن تطاا الت ائة ونشاط الصال نات الرجالية: ال ند  األوي

مقدمة عن تطاا الت ائة ونشاط الصال نات : المح ر األوم●

رنلة المستثمر في نشاط الصال نات الرجالية : ال ند  الثانية

مرنلة التأسيس : المح ر األوم●

مرنلة الت يئة للتشغيل: المح ر الثاني●

مرنلة التشغيل: المح ر الثال ●

الم ارات الفنية واإلدارية: ال ند  الثالثة

الم ارات الفنية واإلدارية : المح ر األوم●

دراسة الحالة لنشاط الصال نات الرجالية: المح ر الثاني●
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إدار  وتأسيس المشاتل

ل مزة اليمزل تركا ه ه الدور  عف تش يع المستثمرين أو الم تمين بأنشطة تطاا الت ائة، وتمكين ش من ف زش بيئزة من

مززن النزز اني النلاميززة والتشززرييية، نيزز  يمكززن للمتززدر  مززن رززالم هزز ه الززدور  التيززرف عززف نشززاط المشززاتل وف ززش 

ا ل نل مة المتبيزة اإلجرا ات والوط ات المطل بة لبد  النشاط الت اري من  بد  الفكر  ونتى إدار  وتشغيل النشاط وفق 

الزمزة في المملكة، كما تس ش ه ه الدور  في تمكّزين المشزارك ن مزن اكتسزا  وف زش الم زارات والميزارف األساسزية ال

لضمان ن اح واستدامة مشاريي ش ونمّ ها

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=253: رابط الدور 

:سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور  من

.آتورو أقىلأكديةنأقألدعأآتوجزئنأسف دطأآتي دتا•

.متدرأآتواللأآحستنأتكةاةنأآتبفرأموأديسأآ وسعأآ وا•

.  آاتيدمأمدتيوأل بد أسآالشووآطد أآت كلآةنأآتخدحنأمإف درأآتي وسع•

ايةاأمتدرأآتواللأآتردمأحداأآالقوبدلآ أآتيور تنأمإيآلسأآتيلآليأآتب ومنبأت•

.آتوأآتي واأسآتيرفآ أآتيأل لمنأتوجهةزأآتيتوأستهةئوهأت و مةا

دلأقوضأحداأآترتدحوأآايآلمنأسآتو مة ةنأسآتيدتةنأآتيأل لمنأىلنأآحقي•

.آتوجدلمنأسطوقأآدوخفآآهدأستألبةتهد

.اّردتنآاتيدمأمدتيهدلآ أسآتيردل أآتهدآنأتوأللموأآتيبةرد أسآايآلسأآتيدتةنأآت•

درأإيآلسأتأللموأآهدلسأحاأآتي كال أسآتو  ةاأتوجدسزأآتو فمد أآتي وي نأكثت•

.ست مةاأآتي دتا

آتيهوّيلنأىلنأكف ألنأآتي دتا•

.اآتييتثيوسنأىلنأآجدلأسكف ألنأآتي دت•

كح دمأآتي دتاأىلنأآوح نأتأديسأ•

.ستأللموأكف ألوها

عن تطاا الت ائة ونشاط المشاتل: ال ند  األوي

مقدمة عن تطاا الت ائة ونشاط المشاتل  : المح ر األوم*

رنلة المستثمر في نشاط المشاتل : ال ند  الثانية

مرنلة التأسيس : المح ر األوم*

مرنلة الت يئة للتشغيل: المح ر الثاني*

مرنلة التشغيل: المح ر الثال *

الم ارات الفنية واإلدارية: ال ند  الثالثة

الم ارات الفنية واإلدارية : المح ر األوم*

دراسة الحالة لنشاط المشاتل: المح ر الثاني*
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تأسيس وإدار  محالت الوياطة 

ل مزة اليمزل تركا ه ه الدور  عف تش يع المستثمرين أو الم تمين بأنشطة تطاا الت ائة، وتمكين ش من ف زش بيئزة من

ف زش من الن اني النلامية والتشرييية، ني  يمكن للمتدر  من رالم ه ه الدور  التيرف عف نشزاط محزالت الوياطزة و

ززا ل نل مززة اإلجززرا ات والوطزز ات المطل بززة لبززد  النشززاط الت ززاري، منزز  بززد  الفكززر  ونتززى إدار  وتشززغيل النشززاط وفق 

اسزية المتبية في المملكة، كما تس ش ه ه الدور  في تمكّين المشزارك ن مزن اكتسزا  وف زش الم زارات والميزارف األس

.الالزمة لضمان ن اح واستدامة مشاريي ش ونمّ ها

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=271: رابط الدور 

:سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور  من

.آتورو أقىلأكديةنأقألدعأآتوجزئنأسف دطأآ ال أآتخةدطن•

.نمتدرأآتواللأآحستنأتكةاةنأآتبفرأموأديسأكف ألنأآ ال أآتخةدط•

.  آاتيدمأمدتيوأل بد أسآالشووآطد أآت كلآةنأآتخدحنأمإف درأآتي وسع•

ايةاأمتدرأآتواللأآتردمأحداأآالقوبدلآ أآتيور تنأمإيآلسأآتيلآليأآتب ومنبأت•

.مةاآتوأآ اأآتخةدطنأسآتيرفآ أآتيأل لمنأتوجهةزأآتيتوأستهةئوهأت و 

دلأقوضأحداأآترتدحوأآايآلمنأسآتو مة ةنأسآتيدتةنأآتيأل لمنأىلنأآحقي•

.آتوجدلمنأسطوقأآدوخفآآهدأستألبةتهد

.اّردتنآاتيدمأمدتيهدلآ أسآتيردل أآتهدآنأتوأللموأآتيبةرد أسآايآلسأآتيدتةنأآت•

.تأللموأآهدلسأحاأآتي كال أسآتو  ةا•

.آتيهوّيلنأىلنأكف ألنأآ ال أآتخةدطن•

آتييتثيوسنأىلنأآجدلأسكف ألنأآ ال أ•

.آتخةدطن

كح دمأآ ال أآتخةدطنأىلنأآوح نأ•

.تأديسأستأللموأكف ألوها

عن تطاا الت ائة ونشاط محالت الوياطة: ال ند  األوي

مقدمة عن تطاا الت ائة ونشاط محالت : المح ر األوم

الوياطة

رنلة المستثمر في نشاط محالت الوياطة : ال ند  الثانية

مرنلة التأسيس : المح ر األوم

مرنلة الت يئة للتشغيل: المح ر الثاني

مرنلة التشغيل: المح ر الثال 

الم ارات الفنية واإلدارية: ال ند  الثالثة

الم ارات الفنية واإلدارية : المح ر األوم

.دراسة الحالة لنشاط محالت الوياطة: المح ر الثاني
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تأسيس وإدار  محالت بيع تطع تيار المركبات 

ل مزة اليمزل تركا ه ه الدور  عف تش يع المستثمرين أو الم تمين بأنشطة تطاا الت ائة، وتمكين ش من ف زش بيئزة من

مركبات من الن اني النلامية والتشرييية، ني  يمكن للمتدر  من رالم ه ه الدور  التيرف عف نشاط بيع تطع تيار ال

ز ا ل نلمزة وف ش اإلجرا ات والوط ات المطل بة لبد  النشاط الت اري من  بد  الفكر  ونتى إدار  وتشزغيل النشزاط، وفق 

اسزية المتبية في المملكة، كما تس ش ه ه الماد  في تمكّين المشزارك ن مزن اكتسزا  وف زش الم زارات والميزارف األس

.الالزمة لضمان ن اح واستدامة مشاريي ش ونمّ ها

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=281: رابط الدور 

:سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور  من

.آتورو أقىلأكديةنأقألدعأآتوجزئنأسف دطأمةعأقألعأغةدلأآتيوابد •

.ابد متدرأآتواللأآحستنأتكةاةنأآتبفرأموأديسأكف ألنأقألعأغةدلأآتيو•

.  آاتيدمأمدتيوأل بد أسآالشووآطد أآت كلآةنأآتخدحنأمإف درأآتي وسع•

ايةاأمتدرأآتواللأآتردمأحداأآالقوبدلآ أآتيور تنأمإيآلسأآتيلآليأآتب ومنبأت•

.آتوأآتي اأسآتيرفآ أآتيأل لمنأتوجهةزأآتيتوأستهةئوهأت و مةا

دلأقوضأحداأآترتدحوأآايآلمنأسآتو مة ةنأسآتيدتةنأآتيأل لمنأىلنأآحقي•

.آتوجدلمنأسطوقأآدوخفآآهدأستألبةتهد

.اّردتنآاتيدمأمدتيهدلآ أسآتيردل أآتهدآنأتوأللموأآتيبةرد أسآايآلسأآتيدتةنأآت•

.تأللموأآهدلسأحاأآتي كال أسآتو  ةا•

آتيهوّيلنأىلنأكف ألنأقألعأغةدلأ•

.آتيوابد 

آتييتثيوسنأىلنأآجدلأسكف ألنأقألعأ•

.غةدلأآتيوابد 

كح دمأآ ال أمةعأقألعأغةدلأآتيوابد أ•

.ىلنأآوح نأتأديسأستأللموأكف ألوها

عن تطاا الت ائة ونشاط بيع تطع تيار : ال ند  األوي

:المركبات

مقدمة عن تطاا الت ائة ونشاط تطع تيار : المح ر األوم

. المركبات

باترنلة التاجر في نشاط بيع تطع تيار المرك: ال ند  الثانية

مرنلة التأسيس : المح ر األوم

مرنلة الت يئة للتشغيل: المح ر الثاني

مرنلة التشغيل: المح ر الثال 

الم ارات الفنية واإلدارية: ال ند  الثالثة

الم ارات الفنية واإلدارية : المح ر األوم
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تأسيس وإدار  نشاط بيع الميادن الثمينة واألن ار الكريمة 

 زار الكريمزة تركا ه ه الدور  التدريبية عف تيريم رائد األعمام أو التاجر المبتدل والم تش بنشاط الميزادن الثمينزة واألن

رييية من ف ش كافة اإلجرا ات والوط ات الم مة من بداية الفكزر  إي التأسزيس والتشزغيل، واألنلمزة واإلجزرا ات التشز

ن انزز  والنلاميززة وال  ززات الحك ميززة  ات االرتبززاط بالنشززاط وتسززاعده ب ضززع ن ززر األسززاو للنشززاط ومتابيتزز  وضززمان 

زمزة واستمراريت ، كما تسز ش هز ه الزدور  فزي تمكزين المشزارك مزن ف زش واكتسزا  الم زارات والميزارف األساسزية الال

.لضمان استدامة المشاريع ونم ها

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=286: رابط الدور 

:سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور  من

ن ميرفة جميع المتطلبات وال ثائ  واالكتراطات الواصة بالمشروا م•

.الفكر  إي التأسيس

نشاط االطالا عف التراري  المطل بة وال ثائ  الالزمة من بداية رنلة ال•

.إي التأسيس

م ارد المساعد  في بنا  التص ر األولي للمشروا من تصميش المقر إي ال•

ن ار البشرية، والم اد والميدات المطل بة لنشاط بيع الميادن الثمينة واأل

.الكريمة

عرل اليناصر اإلدارية والتشغيلية والمالية المطل بة في األعمام •

.الت ارية

ي تقديش نصائ  فنية من تط ير المبييات وإدار  المواطر متوصصة ف•

.اطم ام بيع الميادن الثمينة واألن ار الكريمة وتساعد في نم  وازدهار النش

آتيهويلنأىلنأآجدلأف دطأمةعأآتيردينأ•

.آتثيةتنأسآححجدلأآتكومين

آتييتثيوسنأىلنأآجدلأكف ألنأمةعأ•

.آتيردينأآتثيةتنأسآححجدلأآتكومين

كح دمأآود وأآتيردينأآتثيةتنأسآححجدلأ•

آتكومينأىلنأآوح نأتأديسأستأللموأ

.كف ألوهاأآتوجدلمن

ار عن تطاا الت ائة ونشاط الميادن الثمينة واألن : ال ند  األوي

الكريمة

ة عن تطاا الت ائة ونشاط بيع الميادن الثمين: المح ر األوم

واألن ار الكريمة

ار رنلة التاجر في نشاط الميادن الثمينة واألن : ال ند  الثانية

الكريمة 

مرنلة التأسيس : المح ر األوم

(2)مرنلة التأسيس : المح ر الثاني

مرنلة الت يئة للتشغيل: المح ر الثال 

(2)مرنلة الت يئة للتشغيل : المح ر الرابع

مرنلة التشغيل: المح ر الوامس

الم ارات الفنية واإلدارية: ال ند  الثالثة

الم ارات الفنية واإلدارية : المح ر األوم

وصم الدور 

الفئة المست دفةمحاور الدور أهداف الدور 

الصفحة الرئيسية

ساعات4

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=286


تأسيس مشاريع بيع ال رود وتغليم ال دايا

ل زدايا مزن تركا ه ه الدور  التدريبية عف تيريم رائد األعمزام أو التزاجر المبتزدل والم زتش بنشزاط ابيزع الز رود وتغليزم ا

ززا األنلمززة واإلجززرا ا ت ف ززش كافززة اإلجززرا ات والوطزز ات الم مززة، منزز  بدايززة الفكززر  ونتززى التأسززيس والتشززغيل، وأيض 

نشزاط التشرييية والنلامية وال  ات الحك مية  ات االرتبزاط بالنشزاط، وتسزاعد هز ه الزدور  عزف وضزع ن زر األسزاو لل

مززة ومتابيتزز  وضززمان ن انزز  واسززتمراريت ، وتمكززين المشززارك مززن ف ززش واكتسززا  الم ززارات والميززارف األساسززية الالز

.لضمان استدامة المشاريع ونم ها

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=305: رابط الدور 

:سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور  من

ن ميرفة جميع المتطلبات وال ثائ  واالكتراطات الواصة بالمشروا م•

.الفكر  إي التأسيس

شاط االطالا عف التراري  المطل بة وال ثائ  الالزمة من بداية رنلة الن•

.إي التأسيس

 ارد المساعد  في بنا  التص ر األولي للمشروا من تصميش المقر إي الم•

. داياالبشرية، والم اد والميدات المطل بة لنشاط بيع ال رود وتغليم ال

.ت اريةعرل اليناصر اإلدارية والتشغيلية والمالية المطل بة في األعمام ال•

ي تقديش نصائ  فنية من تط ير المبييات وإدار  المواطر متوصصة ف•

.اطم ام نشاط بيع ال رود وتغليم ال دايا وتساعد في نم  وازدهار النش

آتيهويلنأىلنأآجدلأف دطأمةعأآتللسيأ•

.ستم ةفأآتهفآمد

آتييتثيوسنأىلنأآجدلأمةعأآتللسيأ•

ستم ةفأآتهفآمدأىلنأآوح نأتأديسأ

.ستأللموأكف ألوهاأآتوجدلمن

 داياعن تطاا الت ائة ونشاط بيع ال رود وتغليم ال: ال ند  األوي

عن تطاا الت ائة ونشاط بيع ال رود وتغليم : المح ر األوم

ال دايا

دايارنلة التاجر في نشاط بيع ال رود وتغليم ال : ال ند  الثانية

مرنلة التأسيس : المح ر األوم

(2)مرنلة التأسيس : المح ر الثاني

مرنلة الت يئة للتشغيل: المح ر الثال 

(2)مرنلة الت يئة للتشغيل: المح ر الرابع

مرنلة التشغيل: المح ر الوامس

الم ارات الفنية واإلدارية: ال ند  الثالثة

الم ارات الفنية واإلدارية : المح ر األوم

وصم الدور 

الفئة المست دفةمحاور الدور أهداف الدور 

الصفحة الرئيسية

ساعات4

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=305


تأسيس وإدار  نشاط الصيدليات 

افززة تركززا هزز ه الززدور  التدريبيززة عززف تيريززم رائززد األعمززام أو التززاجر المبتززدل والم ززتش بنشززاط الصززيدليات مززن ف ززش ك

ززا األنلمززة واإلجززرا ات التشززريي ية اإلجززرا ات والوطزز ات الم مززة منزز  بدايززة الفكززر  ونتززى التأسززيس والتشززغيل، وأيض 

سزا  والنلامية وال  ات الحك مية  ات االرتباط بالنشاط، كما تس ش هز ه الزدور  فزي تمكزين المشزارك مزن ف زش واكت

.الم ارات والميارف األساسية الالزمة لضمان استدامة المشاريع ونم ها

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=314:رابط الدور 

:سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور  من

ن ميرفة جميع المتطلبات وال ثائ  واالكتراطات الواصة بالمشروا م•

.الفكر  إي التأسيس

شاط االطالا عف التراري  المطل بة وال ثائ  الالزمة من بداية رنلة الن•

.إي التأسيس

 ارد المساعد  في بنا  التص ر األولي للمشروا من تصميش المقر إي الم•

البشرية، والم اد والميدات المطل بة لنشاط الصيدليات

.ت اريةعرل اليناصر اإلدارية والتشغيلية والمالية المطل بة في األعمام ال•

ي تقديش نصائ  فنية من تط ير المبييات وإدار  المواطر متوصصة ف•

.م ام نشاط الصيدليات وتساعد في نم  وازدهار النشاط

.آتيهويلنأىلنأآجدلأف دطأآتاةفتةد •

 نأآتييتثيوسنأىلنأآتاةفتةد أىلنأآوح•

.تأديسأستأللموأكف ألوهاأآتوجدلمن

عن تطاا الت ائة ونشاط الصيدليات: ال ند  األوي

عن تطاا الت ائة ونشاط الصيدليات: المح ر األوم•

رنلة التاجر في نشاط الصيدليات: ال ند  الثانية

مرنلة التأسيس : المح ر األوم●

(2)مرنلة التأسيس : المح ر الثاني●

مرنلة الت يئة للتشغيل: المح ر الثال ●

(2)مرنلة الت يئة للتشغيل: المح ر الرابع●

مرنلة التشغيل: المح ر الوامس●

الم ارات الفنية واإلدارية: ال ند  الثالثة

الم ارات الفنية واإلدارية : المح ر األوم●

وصم الدور 

الفئة المست دفةمحاور الدور أهداف الدور 

الصفحة الرئيسية

ساعات4

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=314


تأسيس وإدار  نشاط بيع الميدات والمستلامات الطبية 

لامات الطبية تركا ه ه الدور  التدريبية عف تيريم رائد األعمام أو التاجر المبتدل والم تش بنشاط بيع الميدات والمست

رييية من ف ش كافة اإلجرا ات والوط ات الم مة من بداية الفكزر  إي التأسزيس والتشزغيل، واألنلمزة واإلجزرا ات التشز

ن انزز  والنلاميززة وال  ززات الحك ميززة  ات االرتبززاط بالنشززاط وتسززاعده ب ضززع ن ززر األسززاو للنشززاط ومتابيتزز  وضززمان 

زمزة واستمراريت ، كما تسز ش هز ه الزدور  فزي تمكزين المشزارك مزن ف زش واكتسزا  الم زارات والميزارف األساسزية الال

.لضمان استدامة المشاريع ونم ها

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=319:رابط الدور 

:سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور  من

ن ميرفة جميع المتطلبات وال ثائ  واالكتراطات الواصة بالمشروا م•

.الفكر  إي التأسيس

شاط االطالا عف التراري  المطل بة وال ثائ  الالزمة من بداية رنلة الن•

.إي التأسيس

 ارد المساعد  في بنا  التص ر األولي للمشروا من تصميش المقر إي الم•

امات البشرية، والم اد والميدات المطل بة لنشاط بيع الميدات والمستل

.الطبية

.ت اريةعرل اليناصر اإلدارية والتشغيلية والمالية المطل بة في األعمام ال•

ي تقديش نصائ  فنية من تط ير المبييات وإدار  المواطر متوصصة ف•

م ام بيع الميدات والمستلامات الطبية  وتساعد في نم  وازدهار 

.النشاط

آتيهويلنأىلنأآجدلأف دطأمةعأآتيرفآ أ•

.سآتييو زآد أآتألبةن

آتييتثيوسنأىلنأآجدلأكف ألنأمةعأ•

آتيرفآ أسآتييو زآد أآتألبةنأ

كح دمأآود وأآتيرفآ أسآتييو زآد أ•

آتألبةنأىلنأآوح نأتأديسأستأللموأ

.كف ألوهاأآتوجدلمن

عن تطاا الت ائة ونشاط بيع الميدات : ال ند  األوي

والمستلامات الطبية

عن تطاا الت ائة ونشاط بيع الميدات : المح ر األوم•

والمستلامات الطبية

رنلة التاجر في نشاط الميدات والمستلامات : ال ند  الثانية

الطبية 

مرنلة التأسيس : المح ر األوم•

(2)مرنلة التأسيس : المح ر الثاني•

مرنلة الت يئة للتشغيل: المح ر الثال •

(2)مرنلة الت يئة للتشغيل: المح ر الرابع•

مرنلة التشغيل: المح ر الوامس•

الم ارات الفنية واإلدارية: ال ند  الثالثة

الم ارات الفنية واإلدارية : المح ر األوم•

وصم الدور 

الفئة المست دفةمحاور الدور أهداف الدور 

الصفحة الرئيسية

ساعات4

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=319


تأسيس مشاريع بيع اليط ر والبو ر

ن ف زش كافزة تركا ه ه الدور  التدريبية عف تيريم رائد األعمام أو التاجر المبتدل والم تش بنشاط بيع اليط ر والبو ر م

يززة اإلجززرا ات والوطزز ات الم مززة مززن بدايززة الفكززر  إي التأسززيس والتشززغيل، واألنلمززة واإلجززرا ات التشززرييية والنلام

تمراريت ، وال  ات الحك مية  ات االرتباط بالنشاط وتساعده ب ضع ن زر األسزاو للنشزاط ومتابيتز  وضزمان ن انز  واسز

دامة كما تس ش ه ه الدور  في تمكين المشارك من ف ش واكتسا  الم زارات والميزارف األساسزية الالزمزة لضزمان اسزت

.المشاريع ونم ها

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=331:رابط الدور 

:سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور  من

ن ميرفة جميع المتطلبات وال ثائ  واالكتراطات الواصة بالمشروا م•

.الفكر  إي التأسيس

شاط االطالا عف التراري  المطل بة وال ثائ  الالزمة من بداية رنلة الن•

.إي التأسيس

 ارد المساعد  في بنا  التص ر األولي للمشروا من تصميش المقر إي الم•

البشرية، والم اد والميدات المطل بة لنشاط 

بيع اليط ر والبو ر•

.ت اريةعرل اليناصر اإلدارية والتشغيلية والمالية المطل بة في األعمام ال•

ي تقديش نصائ  فنية من تط ير المبييات وإدار  المواطر متوصصة ف•

.م ام نشاط بيع اليط ر والبو ر وتساعد في نم  وازدهار النشاط

آتيهويلنأىلنأآجدلأف دطأمةعأآترألللأ•

.سآتبخلل

آتييتثيوسنأىلنأآجدلأمةعأآترألللأ•

سآتبخللأىلنأآوح نأتأديسأستأللموأ

.كف ألوهاأآتوجدلمن

عن تطاا الت ائة ونشاط بيع اليط ر والبو ر: ال ند  األوي

عن تطاا الت ائة ونشاط بيع اليط ر والبو ر: المح ر األوم

رنلة التاجر في نشاط بيع اليط ر والبو ر: ال ند  الثانية

مرنلة التأسيس : المح ر األوم

(2)مرنلة التأسيس : المح ر الثاني

مرنلة الت يئة للتشغيل: المح ر الثال 

(2)مرنلة الت يئة للتشغيل: المح ر الرابع

مرنلة التشغيل: المح ر الوامس

الم ارات الفنية واإلدارية: ال ند  الثالثة

الم ارات الفنية واإلدارية : المح ر األوم

وصم الدور 

الفئة المست دفةمحاور الدور أهداف الدور 

الصفحة الرئيسية

ساعات4

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=331


تأسيس وإدار  محالت بيع الش ك التة والكاكاو

كاكاو من ف زش تركا ه ه الدور  التدريبية عف تيريم رائد األعمام أو التاجر المبتدل والم تش بنشاط بيع الش ك التة وال

النلاميزة كافة اإلجرا ات والوط ات الم مة من بداية الفكر  إي التأسيس والتشغيل، واألنلمة واإلجرا ات التشرييية و

تمراريت ، وال  ات الحك مية  ات االرتباط بالنشاط وتساعده ب ضع ن زر األسزاو للنشزاط ومتابيتز  وضزمان ن انز  واسز

دامة كما تس ش ه ه الدور  في تمكين المشارك من ف ش واكتسا  الم زارات والميزارف األساسزية الالزمزة لضزمان اسزت

.المشاريع ونم ها

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=350:رابط الدور 

:سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور  من

ن ميرفة جميع المتطلبات وال ثائ  واالكتراطات الواصة بالمشروا م•

.الفكر  إي التأسيس

شاط االطالا عف التراري  المطل بة وال ثائ  الالزمة من بداية رنلة الن•

.إي التأسيس

 ارد المساعد  في بنا  التص ر األولي للمشروا من تصميش المقر إي الم•

اكاوالبشرية، والم اد والميدات المطل بة لنشاط بيع الش ك التة والك

.ت اريةعرل اليناصر اإلدارية والتشغيلية والمالية المطل بة في األعمام ال•

ي تقديش نصائ  فنية من تط ير المبييات وإدار  المواطر متوصصة ف•

.اطم ام نشاط بيع الش ك التة والكاكاو وتساعد في نم  وازدهار النش

آتيهويلنأىلنأآجدلأف دطأمةعأ•

.آت لالالتنأسآتكدادس

تنأآتييتثيوسنأىلنأف دطأمةعأآت لالال•

سآتكدادسأىلنأآوح نأتأديسأستأللموأ

.كف ألوهاأآتوجدلمن

اكاوعن تطاا الت ائة ونشاط بيع الش ك التة والك: ال ند  األوي

كاوعن تطاا الت ائة ونشاط بيع الش ك التة والكا: المح ر األوم

اكاورنلة التاجر في نشاط بيع الش ك التة والك: ال ند  الثانية

مرنلة التأسيس : المح ر األوم●

مرنلة الت يئة للتشغيل: المح ر الثاني●

مرنلة التشغيل: المح ر الثال ●

الم ارات الفنية واإلدارية: ال ند  الثالثة

الم ارات الفنية واإلدارية : المح ر األوم●

كاكاودراسة الحالة لنشاط بيع الش ك التة وال: المح ر الثاني●

وصم الدور 

الفئة المست دفةمحاور الدور أهداف الدور 

الصفحة الرئيسية

ساعات4

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=350


تأسيس مشاريع بيع منت ات الموابا والحل يات 

الحل يات مزن تركا ه ه الدور  التدريبية عف تيريم رائد األعمام أو التاجر المبتدل والم تش بنشاط بيع منت ات الموابا و

يية ف ززش كافززة اإلجززرا ات والوطزز ات الم مززة مززن بدايززة الفكززر  إي التأسززيس والتشززغيل، واألنلمززة واإلجززرا ات التشززري

ن انزز  والنلاميززة وال  ززات الحك ميززة  ات االرتبززاط بالنشززاط وتسززاعده ب ضززع ن ززر األسززاو للنشززاط ومتابيتزز  وضززمان 

زمزة واستمراريت ، كما تسز ش هز ه الزدور  فزي تمكزين المشزارك مزن ف زش واكتسزا  الم زارات والميزارف األساسزية الال

.لضمان استدامة المشاريع ونم ها

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=393:رابط الدور 

:سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور  من

ن ميرفة جميع المتطلبات وال ثائ  واالكتراطات الواصة بالمشروا م•

.الفكر  إي التأسيس

شاط االطالا عف التراري  المطل بة وال ثائ  الالزمة من بداية رنلة الن•

.إي التأسيس

 ارد المساعد  في بنا  التص ر األولي للمشروا من تصميش المقر إي الم•

البشرية، والم اد والميدات المطل بة لنشاط 

بيع منت ات الموابا والحل يات•

.ت اريةعرل اليناصر اإلدارية والتشغيلية والمالية المطل بة في األعمام ال•

ي تقديش نصائ  فنية من تط ير المبييات وإدار  المواطر متوصصة ف•

م ام نشاط بيع منت ات الموابا والحل يات وتساعد في نم  وازدهار 

.النشاط

آتيهويلنأىلنأآجدلأف دطأمةعأآتوجد أ•

.آتيخدمزأسآت  لمد 

آتييتثيوسنأىلنأآجدلأمةعأآتوجد أ•

آتيخدمزأسآت  لمد أىلنأآوح نأتأديسأ

.ستأللموأكف ألوهاأآتوجدلمن

ا عن تطاا الت ائة ونشاط بيع منت ات المواب: ال ند  األوي

والحل يات

رنلة التاجر في نشاط بيع منت ات الموابا : ال ند  الثانية

والحل يات

مرنلة التأسيس : المح ر األوم

(2)مرنلة التأسيس : المح ر الثاني

مرنلة الت يئة للتشغيل: المح ر الثال 

(2)مرنلة الت يئة للتشغيل: المح ر الرابع

مرنلة التشغيل: المح ر الوامس

الم ارات الفنية واإلدارية: ال ند  الثالثة

وصم الدور 

الفئة المست دفةمحاور الدور أهداف الدور 

الصفحة الرئيسية

ساعات4

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=393


تأسيس مشاريع محالت بيع م اد البنا  

ش كافزة تركا ه ه الدور  التدريبية عزف تيريزم رائزد األعمزام أو التزاجر المبتزدل والم زتش بنشزاط بيزع مز اد البنزا  مزن ف ز

يززة اإلجززرا ات والوطزز ات الم مززة مززن بدايززة الفكززر  إي التأسززيس والتشززغيل، واألنلمززة واإلجززرا ات التشززرييية والنلام

تمراريت ، وال  ات الحك مية  ات االرتباط بالنشاط وتساعده ب ضع ن زر األسزاو للنشزاط ومتابيتز  وضزمان ن انز  واسز

دامة كما تس ش ه ه الدور  في تمكين المشارك من ف ش واكتسا  الم زارات والميزارف األساسزية الالزمزة لضزمان اسزت

.المشاريع ونم ها

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=422: رابط الدور 

:سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور  من

ن ميرفة جميع المتطلبات وال ثائ  واالكتراطات الواصة بالمشروا م•

.الفكر  إي التأسيس

شاط االطالا عف التراري  المطل بة وال ثائ  الالزمة من بداية رنلة الن•

.إي التأسيس

 ارد المساعد  في بنا  التص ر األولي للمشروا من تصميش المقر إي الم•

البشرية، والم اد والميدات المطل بة لنشاط 

.بيع م اد البنا •

.ت اريةعرل اليناصر اإلدارية والتشغيلية والمالية المطل بة في األعمام ال•

ي تقديش نصائ  فنية من تط ير المبييات وإدار  المواطر متوصصة ف•

.م ام نشاط بيع م اد البنا  وتساعد في نم  وازدهار النشاط

آتيهويلنأىلنأآجدلأف دطأمةعأآلآيأ•

.آتبتدر

ىلنأآتييتثيوسنأىلنأآجدلأمةعأآلآيأآتبتدرأ•

آوح نأتأديسأستأللموأكف ألوهاأ

.آتوجدلمن

ع عن تطاا الت ائة وتأسيس مشاريع محاّم بي: ال ند  األوي

م اد البنا 

عن تطاا الت ائة ونشاط بيع م اد البنا : المح ر األوم

رنلة التاجر في نشاط بيع م اد البنا : ال ند  الثانية

مرنلة التأسيس : المح ر األوم

(2)مرنلة التأسيس : المح ر الثاني

مرنلة الت يئة للتشغيل: المح ر الثال 

(2)مرنلة الت يئة للتشغيل : المح ر الرابع

مرنلة التشغيل: المح ر الوامس

الم ارات الفنية واإلدارية: ال ند  الثالثة

الم ارات الفنية واإلدارية : المح ر األوم

وصم الدور 

الفئة المست دفةمحاور الدور أهداف الدور 

الصفحة الرئيسية

ساعات4

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=422


تأسيس نشاط مغاسل السيارات 

 زش كافزة تركا ه ه الدور  التدريبية عف تيريم رائد األعمام أو التاجر المبتدل والم تش بنشزاط مغاسزل السزيارات مزن ف

يززة اإلجززرا ات والوطزز ات الم مززة مززن بدايززة الفكززر  إي التأسززيس والتشززغيل، واألنلمززة واإلجززرا ات التشززرييية والنلام

تمراريت ، وال  ات الحك مية  ات االرتباط بالنشاط وتساعده ب ضع ن زر األسزاو للنشزاط ومتابيتز  وضزمان ن انز  واسز

دامة كما تس ش ه ه الدور  في تمكين المشارك من ف ش واكتسا  الم زارات والميزارف األساسزية الالزمزة لضزمان اسزت

.المشاريع ونم ها

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=439: رابط الدور 

:سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور  من

ن ميرفة جميع المتطلبات وال ثائ  واالكتراطات الواصة بالمشروا م•

.الفكر  إي التأسيس

شاط االطالا عف التراري  المطل بة وال ثائ  الالزمة من بداية رنلة الن•

.إي التأسيس

 ارد المساعد  في بنا  التص ر األولي للمشروا من تصميش المقر إي الم•

.البشرية، والم اد والميدات المطل بة لنشاط مغاسل السيارات

.ت اريةعرل اليناصر اإلدارية والتشغيلية والمالية المطل بة في األعمام ال•

ي تقديش نصائ  فنية من تط ير المبييات وإدار  المواطر متوصصة ف•

.م ام نشاط مغاسل السيارات وتساعد في نم  وازدهار النشاط

آتيهويلنأىلنأآجدلأف دطأآمدداأ•

.آتيةدلآ 

آتييتثيوسنأىلنأآجدلأآمدداأآتيةدلآ أ•

ىلنأآوح نأتأديسأستأللموأكف ألوهاأ

آتوجدلمن

عن تطاا الت ائة ونشاط مغاسل السيارات: ال ند  األوي

عن تطاا الت ائة ونشاط مغاسل السيارات: المح ر األوم

رنلة التاجر في نشاط مغاسل السيارات: ال ند  الثانية

مرنلة التأسيس : المح ر األوم●

(2)مرنلة التأسيس : المح ر الثاني●

مرنلة الت يئة للتشغيل: المح ر الثال ●

(2)مرنلة الت يئة للتشغيل: المح ر الرابع●

مرنلة التشغيل: المح ر الوامس●

الم ارات الفنية واإلدارية: ال ند  الثالثة

الم ارات الفنية واإلدارية : المح ر األوم●

وصم الدور 

الفئة المست دفةمحاور الدور أهداف الدور 

الصفحة الرئيسية

ساعات4
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تأسيس وإدار  نشاط بيع اللح   والدواجن

ن ف زش تركا ه ه الدور  التدريبيزة عزف تيريزم رائزد األعمزام أو التزاجر المبتزدل والم زتش بنشزاط بيزع اللحز   والزدواجن مز

النلاميزة كافة اإلجرا ات والوط ات الم مة من بداية الفكر  إي التأسيس والتشغيل، واألنلمة واإلجرا ات التشرييية و

تمراريت ، وال  ات الحك مية  ات االرتباط بالنشاط وتساعده ب ضع ن زر األسزاو للنشزاط ومتابيتز  وضزمان ن انز  واسز

دامة كما تس ش ه ه الدور  في تمكين المشارك من ف ش واكتسا  الم زارات والميزارف األساسزية الالزمزة لضزمان اسزت

.المشاريع ونم ها

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=456: رابط الدور 

:سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور  من

ن ميرفة جميع المتطلبات وال ثائ  واالكتراطات الواصة بالمشروا م•

.الفكر  إي التأسيس

شاط االطالا عف التراري  المطل بة وال ثائ  الالزمة من بداية رنلة الن•

.إي التأسيس

 ارد المساعد  في بنا  التص ر األولي للمشروا من تصميش المقر إي الم•

.البشرية، والم اد والميدات المطل بة لنشاط بيع اللح   والدواجن

.ت اريةعرل اليناصر اإلدارية والتشغيلية والمالية المطل بة في األعمام ال•

ي تقديش نصائ  فنية من تط ير المبييات وإدار  المواطر متوصصة ف•

.م ام نشاط بيع اللح   والدواجن وتساعد في نم  وازدهار النشاط

آتيهويلنأىلنأآجدلأف دطأمةعأآت  لمأ•

.سآتفسآ  

آتييتثيوسنأىلنأآجدلأمةعأآت  لمأ•

سآتفسآ  أىلنأآوح نأتأديسأستأللموأ

.كف ألوهاأآتوجدلمن

عن تطاا الت ائة ونشاط بيع اللح   والدواجن: ال ند  األوي

عن تطاا الت ائة ونشاط بيع اللح   : المح ر األوم

والدواجن

رنلة التاجر في نشاط بيع اللح   والدواجن: ال ند  الثانية

مرنلة التأسيس : المح ر األوم

(2)مرنلة التأسيس : المح ر الثاني

مرنلة الت يئة للتشغيل: المح ر الثال 

(2)مرنلة الت يئة للتشغيل : المح ر الرابع

مرنلة التشغيل: المح ر الوامس

الم ارات الفنية واإلدارية: ال ند  الثالثة

الم ارات الفنية واإلدارية : المح ر األوم

وصم الدور 

الفئة المست دفةمحاور الدور أهداف الدور 

الصفحة الرئيسية
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إنشا  وإدار  اليربة المت  لة لبيع األت ية

ع األت يزة مزن تركا ه ه الدور  التدريبية عف تيريم رائد األعمام أو التاجر المبتدل والم زتش بنشزاط اليربزة المت  لزة لبيز

يية ف ززش كافززة اإلجززرا ات والوطزز ات الم مززة مززن بدايززة الفكززر  إي التأسززيس والتشززغيل، واألنلمززة واإلجززرا ات التشززري

ن انزز  والنلاميززة وال  ززات الحك ميززة  ات االرتبززاط بالنشززاط وتسززاعده ب ضززع ن ززر األسززاو للنشززاط ومتابيتزز  وضززمان 

زمزة واستمراريت ، كما تسز ش هز ه الزدور  فزي تمكزين المشزارك مزن ف زش واكتسزا  الم زارات والميزارف األساسزية الال

.لضمان استدامة المشاريع ونم ها

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=476: رابط الدور 

:سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور  من

ن ميرفة جميع المتطلبات وال ثائ  واالكتراطات الواصة بالمشروا م•

.الفكر  إي التأسيس

شاط االطالا عف التراري  المطل بة وال ثائ  الالزمة من بداية رنلة الن•

.إي التأسيس

 ارد المساعد  في بنا  التص ر األولي للمشروا من تصميش المقر إي الم•

األت يةالبشرية، والم اد والميدات المطل بة لنشاط اليربة المت  لة لبيع 

.ت اريةعرل اليناصر اإلدارية والتشغيلية والمالية المطل بة في األعمام ال•

ي تقديش نصائ  فنية من تط ير المبييات وإدار  المواطر متوصصة ف•

م ام نشاط اليربة المت  لة لبيع األت ية وتساعد في نم  وازدهار 

.النشاط

آتيهويلنأىلنأآجدلأف دطأآترومنأ•

.آتيوجلتنأتبةعأآحغامن

تنأآتييتثيوسنأىلنأآجدلأآترومد أآتيوجل•

لموأتبةعأآحغامنأىلنأآوح نأتأديسأستأل

كف ألوهاأآتوجدلمن

يع عن تطاا الت ائة ونشاط اليربة المت  لة لب: ال ند  األوي

األت ية

يع رنلة التاجر في نشاط اليربة المت  لة لب: ال ند  الثانية

األت ية

الم ارات الفنية واإلدارية: ال ند  الثالثة

وصم الدور 

الفئة المست دفةمحاور الدور أهداف الدور 

الصفحة الرئيسية
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لمديمنقازسأ#•

آحقيدللمديسأآدوك د أ•

آحقيدلآجدلأىلنأآالشديأآهدلآ أتأللموأ•

آحقيدللمديسأىلنأآتفآنأ•

آتومديسإىلأآتاكوسأآ أ•

آتاموآوتددةنآتي دلمعأتأللموأ•

لآحقيدحدفتد سإيآلسأتأديس•

رياد  األعمام

جد أسآتيتوآتخفآد أسآموكدلأآتي دلمعأإقدآنأمخةدلآ أآتورومفأإىلأتهف أموآآجأآجيلقنأ

آتيوبعأتهجأآتآتبوآآجأستيوروضأكلمد بأست ت أآ كال أست اأآتيلقأآحوةد د أت بنأآتونأ

سمتفمأبأآتبفآمنىلنأأمحمةوآأمكلنأسآتا أسإيآلتهبأىلةهأسآت وسعأ فمفأترياأآتوخألة أىلنأ

دأ دلمعأآتي آ أآتتلعأمهاآأمتلآلنأآتام أآحشخدصأقىلأسمأل  أخفآنأكسأسدة نأكسأآتوجم

.كقيدللسآيأ

الصفحة الرئيسية



ريادية_تفا #

ي يات بنا   عف أهش كتب رياد  األعمام؛ تركا الزدور  عزف التيريزم بمرانزل إنشزا  المشزاريع الصزغير  وأبزرز االسزترات

جز   لتط يرها، كما تساعد عزف ف زش متطلبزات السز ق، وأساسزيات اإلدار  الماليزة للمشزاريع، كمزا تركزا عزف طزرق 

.اليمال  للمنتج وتايد من الميرفة في أساسيات ت سيع األعمام

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=104: رابط الدور 

:سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور  من

.آتورو أقىلأآتيبديئأآتييدقفسأقىلأىلهاأآتيلقأسآوأل بدته•

.آتورو أقىلأآيةزآ أآتيتوجأآتيبفئن•

.آتورو أقىلأآبديئأتر ةاألمديسأآحقيدل•

.آتورو أقىلأآاهلمأآتويلماأسآتبوآآجأآتفآقينأتوسآيأآحقيدل•

.آتورو أقىلأخأللآ أخ  أىلوصأ فمفسأسمفرأآتي وسع•

.آتورو أقىلأآاهلمأآيدحد أآتيلق•

جأآتورو أقىلأآتخأللآ أآتا ة نأالفألالقأآتي وسعأسإظهدلأفيلذ•

.آتريا

.آتورو أقىلأآاهلمأآتخألنأآتو مة ةن•

.آتورو أقىلأفلآم أآتوردآاأآعأآتاوم •

كح دمأآتي دلمعأآتتدشئن•

كح دمأآتيت   أىلنأآوح نأآتوأللموأ•

سآتولدع

"تة "آ خصأاودمأآدووآتةجةنأ•

"آ أحاوأإىلأسآحف"آ خصأاودمأ•

"لمديسأآحقيدلأآتيتشبألن"آ خصأاودمأ•

"آدووآتةجةنأآتي ة أآحزلق"آ خصأاودمأ•

"آحد لمأآت ةّ "آ خصأاودمأ•

"آتي ددبنأآتيدتةن"آ خصأاودمأ•

"آ أ ةفأإىلأقظةا"آ خصأاودمأ•

وصم الدور 

الفئة المست دفةمحاور الدور أهداف الدور 

الصفحة الرئيسية
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استكشاف عالش رياد  األعمام

مفاهيش الت ضي  في تساهش كما مشاريع إي وتح يل ا األفكار تحليل بطرق المشارك ن تيريم عف الدور  تركا 

.الت ارياليمل ونم  ج المالية اإلدار  في األساسية 

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=63: رابط الدور 

:سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور  من

خاةنأآاويدمأآهدلآ أآتيبديلأست  ةاأآحىلكدلأمتدرأقىلأآردمةوأش•

لآئفأآحقيدل

آتورو أقىلأآاهلمأآترياأآتوجدل •

آتريالرأآتييوهفىلة أآتتفلسأقىلأسحفأآتوجد أآتي وسعأست فمفأ•

ست  ةاأآتوتدىليةن

آتتلآئاأآتيدتةنآاويدمأآهدلآ أآايآلسأآتيدتةنأسقوآرس•

آتتفلسأقىلأتجهةزأقوضأآتريا•

آتتفلسأقىلأإقفآيأآخأل أفيلذجأآتريا•

آتيهويلنأىلنألمديسأآحقيدلأ• 

كح دمأآتي دلمعأآتتدشئن• 

آتفآنأق ألمديسأآحقيدل•

آايآلسأآتيدتةن•

فيلذجأآترياأآتوجدل •

وصم الدور 

الفئة المست دفةمحاور الدور أهداف الدور 

الصفحة الرئيسية

ساعات4

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=63


تط ير م ارات اإلركاد في م ام األعمام

وكفا   بفاعلية دورهش أدا  عف األعمام رواد لمساعد  األعمام م ام في اإلركاد م ارات تط ير عف الدور  تركا 

تي د التي ائد  والفالمستفيد ه  بمن التيريم إي باإلضافة المركد يتحمل ا التي المسؤوليات إي تتطرق كما أكبر، 

.علي ما

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=86:  رابط الدور 

:سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور  من

آتورو أقىلأآاهلمأآالشديأستيدذآأمتلمأآتيوشفم أماتك؟•

آتورو أقىلأآتيهدلآ أآتالزآنأتإللشديأسآيدقفسألسآيأآحقيدل•

آتورو أقىلأيسلأآتيوشفأسآيؤستةدته•

آتورو أقىلأاةاةنأآت ادظأقىلأآترالقد أآعأآتيوشفم •

آتورو أقىلأفادئحأآ أآتيوشفم أآتيدمتة •

آالكأآتيت   •

لسآيأآحقيدل•

آتفآنأق أآالشديأتتألدعأآحقيدل•

يسلأآتيوشف•

قالقد أآالشدي•

كىلشاأآتييدلدد أىلنأآالشديأتألقيدل•

وصم الدور 

الفئة المست دفةمحاور الدور أهداف الدور 

الصفحة الرئيسية

ساعات4

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=86


مقدمة في رياد  األعمام

وصم الدور 
ارات تركا الدور  عف التيريزم بمف ز   اإلدار  والريزاد  وأسزبا  فشزل ون زاح المشزاريع، كمزا تسز ش فزي تيايزا الم ز

. الشوصية كالقياد  والتوطيط وإدار  ال تت

الفئة المست دفةمحاور الدور أهداف الدور 

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=50: رابط الدور 

:سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور  من

آاويدمأآهدلآ أآتتدئفأآتتد ح•

آاويدمأآهدلآ أتلتةفأآحىلكدلأآتجفمفس•

آتورو أقىلأآاهلمأآايآلسأسآاهلمأآتومديس•

آتورو أقىلأكدبدمأىل اأسفجد أآتي دلمع•

اةاةنألداأآحدفآ أسآتبفرأمو تةتهد•

آتيهويلنأىلنألمديسأآحقيدلأ•

كح دمأآتي دلمعأآتتدشئن•

ترزمزأآتيهدلآ أآت خاةن•

آتفآنأىلنألمديسأآحقيدل•

الصفحة الرئيسية

ساعات4

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=50


من الفكر  إي الرياد  

تي يتبي ا الودمات، والمنت ات، واالستراتي يات ال: تركا الدور  عف كرح من  ية وتحديات االبتكار؛ والتي تتضمن

.رائد األعمام رالم عملية االبتكار لتح يل فكرت  إي نم  ج أولي وارتباره

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=85:رابط الدور 

:سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور  من

تلىلةوأفظوسأشدآ نأت خأللآ أآحدددةنأآتيوبرنأىلنأقي ةد أ•

آالموكدل

ت فمفأآتتيدذجأآحستةنأتألىلكدلأستتةةاأ ليتهد•

خفآمأقي ةد أآدوروآضأتتتةد أآتوييةوأستألبةتهدأقىلأىلوم أمددو•

آالموكدل

خو انآتتفلسأقىلأت فمفأكىلشاأتتتةد أتلتةفأآحىلكدلأىلنأحدال أآ•

دآتوروّ أقىلأكموزأآتتادئحأالتبدقهدأسكدلكأآتيخدطوأتوجتبه•

كح دمأآتي دلمعأآتتدشئن•

آالكأآتيت   أىلنأآوح نأآتوأللموأ•

سآتولدع

آتهجةنأآالموكدل•

ت فمد أآالموكدل•

تلتةفأآحىلكدل•

تتةةاأآحىلكدل•

تايةاأآتتيدذجأآحستةنأسآخوبدلدد•

وصم الدور 

الفئة المست دفةمحاور الدور أهداف الدور 

الصفحة الرئيسية

ساعات4

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=85


تط ير المشاريع متناهية الصغر

  تليب دور ا برنامج تدريبي يركا عف التيريم بالمشاريع متناهية الصغر والصغير  وكيفية إدار  تلك المشاريع ني

ا عف أهمية وج د التس ي  وردمة اليمال  لضمان الحفاظ عف اليم ا في االتتصاد، ويركا البرنامج أيض  ال ، هام 

.والتركيا عف م ارات التيامل مع المشكالت لضمان استمرارية المشروا

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=426:رابط الدور 

:سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور  من

.آتورو أقىلأآتي دلمعأآتيوتددةنأآتاموأسآتامةوس•

.آتورو أقىلأآهدلآ أكح دمأآ دلمعأآتيوتددةنأآتامو•

إيآلسأآتي دلمع• .آتورو أقىلأآهدلآ أ

.آتورو أقىلأكديةنأس ليأآتويلم أسخفآنأآتريالرأت ي دلمع•

.تألبة أآتيهدلآ أآتيخو انأآتونأتيدقفأقىلأفجد أآتي وسع•

لسآيأآحقيدلأسكح دمأآتيت   أآتامةوسأ•

.سآتيولدألنأسآت واد أآتتدشئن

آتيهويلنأمإف درأسإيآلسأآتي دلمع•

آتي دلمعأآوتددةنأآتامو•

إيآلسأآ دلمعأآحدوأآتيتوجن• آهدلآ أ

آهدلآ أآتويلم أسخفآنأآتريالر•

آهدلآ أآتوردآاأآعأآتي كال •

آهدلآ أآالموكدل•

وصم الدور 

الفئة المست دفةمحاور الدور أهداف الدور 

الصفحة الرئيسية

ساعات4

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=426


ماألعماوإدار  ناضناتتأسيس

 ير والتشغيل، برنامج تدريبي يسلط الض   عف الشركات الناكئة التي تُيد بيئة مناسبة لالبتكار واإلبداا والتط

ر  الدولية وكيفية استفادت ا من ناضنات األعمام واالت اهات الحديثة في التنمية االتتصادية، واالطالا عف الت ا

.في م ام ناضنات األعمام

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=468:رابط الدور 

:سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور  من

.آتورو أقىلأآاهلمأحدفتد أآحقيدل•

.آتوأاةفأقىلأآفمأكديةنأحدفتد أآحقيدل•

.آتورو أقىلأقلآآاأفجد أآت دفتد أسطوقأتتةةاأكيآئهد•

آتيتدلفنأمة أآت دفتد أسآيوقد أآحقيدلأسآيدحد أآترياأ•

.آتي ووان

د أآاتيدمأحللأآتخفآد أسآت لآىلزأآتيودحنأت ييتثيوم أىلنأحدفت•

.آحقيدل

.  آتورو أقىلأخأللآ أإف درأحدفتنأكقيدل•

.يدلاةاةنأآالدواديسأآ أآتوجدلمأآتفستةنأىلنأآجدلأحدفتد أآحق•

آتييتثيوسنأسكح دمألؤسسأآحآلآلأ•

.  سآت واد أآتكبةوس

.آتيهويلنأم دفتد أآحقيدل•

آتت أسأسآتياهلمبأسآحدفآ : آتلحفسأآحسىل•

كفلآعأحدفتد أآحقيدلأسآتخفآد أآتونأ: آتلحفسأآتثدفةن•

تتفآهد

نأآا وآرآ أسآتتلآقفأسآالشووآطد أآتو: آتلحفسأآتثدتثن•

لأمجبأآتبدقهدأتوأديسأحدفتد أآحقيدلأسكداأآادي

تيلم هد

آالتجددد أآت فمثنأىلنأحتدقنأ: آتلحفسأآتوآمرن•

آت دفتد 

قلآآاأفجد أآت دفتد أسطوقأتتةةاأ: آتلحفسأآتخدآين•

.كيآئهدأسآردمةوأآالتو دقأمهدأسآوآحاأتتيةوهد

تجدلمأيستةنأىلنأآجدلأحدفتد أ: آتلحفسأآتيديدن•

آحقيدل

وصم الدور 

الفئة المست دفةمحاور الدور أهداف الدور 

الصفحة الرئيسية

ساعات4

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=468


آحقيدللآئفآ أتأللموأموفدآجأ•

آتيلقإىلأآتاكوسأآ أموفدآجأ•

سآالموكدلآحقيدلألمديسأكدددةد أ•

سآالموكدلآحقيدلألمديسأآبديئأ•

الميسكرات والبرامج المتقدمة

امةوسأآتت يت   أآتردآنأآتهةئنأآبديلآ أفي أتُتفمأسآكثانأآوخاانأموآآجأآجيلقنأ

.سسآقفسقألدقد أسشوآئحأىلئد أقفلآ أستأللموأتبتدرأسشوادئهدأ"آت   "سآتيولدألن

الصفحة الرئيسية



برنامج تط ير رائدات األعمام

ي ززدف البرنززامج إي كززرح من  يززة االبتكززار لتح يززل األفكززار إي نمزز  ج أولززي وارتبززاره، ورطزز ات إعززداد دراسززة ال ززدو  

.ل عمام والمشاريع وت ضي  إجرا ات ورط ات تأسيس اليمل الت اري

رات ن فززي ويسززاعد البرنززامج عززف تيريززم المشززاركات بكيفيززة اسززتودا  اسززتراتي يات الت اجززد عززف اإلنترنززت لتنميززة تززد

والبحز  عزن التس ي  اإللكتروني للمنت ات والودمات، وتطرق البرنزامج إي أساسزيات اإلدار  الماليزة للمشزاريع الناكزئة 

المستثمرين وإعداد طلب التم يل

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=146: رابط الدور 

:سيتمكن المشارك ن في ن اية البرنامج من

آتوواةزأقىلأشو أآتهجةنأست فمد أآالموكدل•

تلفةحأكديةنأإقفآيأيلآدنأ فسمأتألقيدلأسآتي دلمعأستلفةحأآتييد أ•

سآتيكلفد أآحدددةنأتهد

تلفةحأإ وآرآ أسخأللآ أتأديسأآترياأآتوجدل أ•

شيدنأآتورومفأمكةاةنأآدوخفآمأآدووآتةجةد أآتولآ فأقىلأآافووف أت•

آالدواديسأآ أكيسآ أآتويلم أآتوقينأم كاأىلّردل

تلفةحأآتيروىلنأآتشوسلمنأايآلسأآت أنأآتيدتنأىلنأآوح نأآالفألالق•

يوأآعأتأدةاألسآيأآحقيدلأىلنأآتي دلمعأآتتدشئنأتيوح نأآتوادسضأآتجديأسآتيث•

آتييتثيوم 

لداأخدلطنأطوم أتيدقفأكح دمأآتيت   أقىلأقبللأآتألوم أف لأآتبتدرأ•

سآالدويوآلأسآتتيلأسآتولدعأأ

آتيهويد أىلنألمديسأآحقيدلأ•

حدحبد أآتي دلمعأآتتدشئنأ•

من الفكر  إي الرياد •

دراسة ال دو •

رط ات تأسيس اليمل الت اري•

التس ي  اإللكتروني بأتل التكاليم•

ةمرنلة االنطالت- إدار  األدا  المالي بفيالية •

التم يل واليرل عف المستثمرين•

نم  المنشآت الصغير  والمت سطة•

وصم البرنامج

الفئة المست دفةمحاور البرنامجأهداف البرنامج

الصفحة الرئيسية

ساعات 6

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=146


برنامج من الفكر  إي الس ق

رونيززة ميسززكر تززدريبي افتراضززي ييتمززد عززف الززتيلش الفززردي مززن رززالم تقززديش محتزز   تززدريبي باسززتودا  وسززائل إلكت

.تدريبيفيدي هات تدريبية، وتمارين وأنشطة، وارتبارات تصير ، لتساعده في رنلت  رالم الميسكر ال: متيدد ، مثل

.ب دف تمكين رواد ورائدات األعمام من ت ليد األفكار وتط ير المشاريع إي نما ج أولية

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=180: رابط الدور 

:سيتمكن المشارك ن في ن اية البرنامج من

زمديسأآتلقنأحللأثتدىلنألمديسأآحقيدلأق أطوم أتأآة أآتي واد أأآتونأ•

.تيدقفأقىلأف وأسترزمزأداتأآتثتدىلن

.إقفآيأآ ولمألمدي ألقينأتورزمزأآهدلآ أسآاددةاألمديسأآحقيدل•

 ددزسأتفخللأ MVPتأللموأست لماأآتي دلمعأآتومديمنأإىلأفيدذجأكستةنأ•

.آتيلق

.لم أآتي دلالنأىلنأموآآجأآت   أميدأموتددبأآعأآوآحاأآتي دلمع•

مديمنأمتدرأىلكوألمدي أآتهجنأآ أخاللأتي ة أآتشلرأقىلأكداأآتياددةاأآتوأ•

ادتواكةوأآتوايةين

آتيهويلنأمومديسأآحقيدل•

كح دمأآحىلكدلأسآتي دلمعأآ أآتيلمنأ•

آتجدآرد 

الريادي: المح ر األوم•

الفكر : المح ر الثاني•

الشركة الناكئة: المح ر الثال •

وصم البرنامج

الفئة المست دفةمحاور البرنامجأهداف البرنامج

الصفحة الرئيسية

ساعات 6

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=180


أساسيات رياد  األعمام واالبتكار

ألعمزام ريزاد  ا"برنامج تيليمي ي دف إي نشر ثقافة رياد  األعمام واالبتكار من رالم محت   ريادي مست نى من كتزا  

مزن المملكزة ، مزع إضزفا  نمزا ج "بزالف رد وبروتز ن: "بنسوت  الثالثة للكاتبين" الفن، واليلش، واليمليات لمق مات الن اح

.لمن ج رياد  األعماماإلثرائي اليربية السي دية واليالش اليربي في تطاا رياد  األعمام من الكتا  

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=212: رابط الدور 

:سيتمكن المشارك ن في ن اية البرنامج من

.تلقةنأآتألالمأمومديسأآحقيدلأسآالموكدلأسكديةوهيد•

.سآقعتر ةاأآتألالمأكدددةد أسآاددةاألمديسأآحقيدل؛أتو لماأآحىلكدلأإىلأ•

 يةعأ)طالمأسطدتبد أآتيوح نأآتجدآرةنأ•

(.آتييولمد أسآتوخااد 

.آتيهويلنأمومديسأآحقيدل•

(رياد  األعمام بين الماضي والحاضر)•

(دور رياد  األعمام في دعش االتتصاد ال طني)•

(القياد  الفردية والشركات الريادية الناكئة)•

(الميا  التنافسية للمشروعات الريادية)•

(إعداد وتصميش نم  ج موطط األعمام للمشاريع الريادية)•

(تائمة التدفقات النقدية للشركات الريادية)•

(االستثمار في رأو المام البشري)•

(الحص م عف عقد االمتياز الت اري)•

( إدار  المواطر في المشروعات الريادية)•

(  ديةالتوطيط لليمليات واالستراتي يات والممكنات في المشاريع الريا)•

(  التحليل المالي في المشروعات الريادية)•

(  التس ي  في المشاريع الريادية)•

(اإلبداا المحاسبي والمحاسبة اإلبداعية في المشاريع الريادية)•

(التنليش والتط ير اإلداري للمشاريع الريادية)•

وصم البرنامج

الفئة المست دفةمحاور البرنامجأهداف البرنامج

الصفحة الرئيسية

ساعات 6

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=212


مبادل رياد  األعمام واالبتكار

ت برنززامج تيليمززي ي ززدف إي نشززر ثقافززة ريززاد  األعمززام واالبتكززار مززن رززالم محتزز   ريززادي يسززاهش فززي تيلززش أساسززيا

.ومفاهيش رياد  األعمام واليقلية الريادية باإلضافة إي التيرف عف أهش مصادر وأدوات االبتكار ورياد  األعمام

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=231: رابط الدور 

:سيتمكن المشارك ن في ن اية البرنامج من

.تلقةنأآتألالمأمومديسأآحقيدلأسآالموكدلأسكديةوهيد•

.  سآقعتر ةاأآتألالمأكدددةد أسآاددةاألمديسأآحقيدلبأتو لماأآحىلكدلأإىلأ•

آتيولآىلتنأآعأ2030تيكة أآتألالمأآ أآتييددينأىلنأت تة ألؤمنأآتيي كنأ•

. آالموكدلأسلمديسأآحقيدل

طالمأسطدتبد أآتيوح نأآتثدفلمن•

آتيهويلنأمومديسأآحقيدل•

(مستقبلي: )المح ر األوم•

(ميرفتي: )المح ر الثاني•

(فكرتي: )المح ر الثال •

(ريادي: )المح ر الرابع•

(أدواتي: )المح ر الوامس•

(مشروعي: )المح ر السادو•

وصم البرنامج

الفئة المست دفةمحاور البرنامجأهداف البرنامج

الصفحة الرئيسية

ساعات 6

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=231


اللقا ات المس لة

الصفحة الرئيسية

االستثمار في الت ميل•

اليق د الت ارية•

التيلش الرتمي •

رياد  األعمام االجتماعية•

أساسيات األعمام الدولية  •

مقدمة في الت ار  والت ائة اإللكترونية•

االستثمار المالئكي •

أبحاث الس ق•



االستثمار في الت ميل

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=161: الرابط

 ميل يركا اللقا  عف االستثمار في صال نات الت

ثمار والمستحضرات الت ميلية، وال دو  من االست

 ا في ا، إي جانب أهش الوط ات التي ي ب اتباع

.  لالهتما  ب دار  المواون

وصم اللقا 

محاور اللقا وصم اللقا 

.مقدمة اللقا •

.فكر  صال نات الت ميل: المح ر األوم•

.الت ازن المالي والوطط التشغيلية: المح ر الثاني•

.كيفية تح يل الم هبة إي فكر  استثمارية والتوطيط لمشروا الصال ن النسائي: المح ر الثال •

كيفية االهتما  ب دار  المواون؟: المح ر الرابع•

ماهي مستحضرات الت ميل؟: المح ر الوامس•

صناعة مستحضرات الت ميل ورط ط اإلنتاج؟: المح ر السادو•

ماهي ال دو  من االستثمار في ه ا الم ام؟: المح ر السابع•

محاور اللقا 

الصفحة الرئيسية

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=161


اليق د الت ارية 

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=153: الرابط

ية يتناوم ه ا اللقا  مف    اليق د الت ارية وأهم

ت ثي  اليق د والمراسالت لرواد األعمام، ومليات 

إبرا  اليقد الت اري وأهش النقاط التي ي ب أن 

.  يتضمن ا اليقد

وصم اللقا 

محاور اللقا وصم اللقا 

مقدمة اللقا •

مف    اليق د الت ارية•

مقدمة في اليق د الت ارية وأهمية ت ثي  اليق د•

مليات اليقد الت اري•

أهش ما ي ب أن يتضمن  اليقد•

اليق د والمراسالت اإللكترونية•

نصائ  في اليق د الت ارية•

محاور اللقا 

الصفحة الرئيسية

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=153


التيلش الرتمي 

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=136: الرابط

تناوم ه ا اللقا  مف    التيلش الرتمي، 

والمك نات األساسية في ه ه المنل مة وأهش 

ممياات ا، كما يسلط الض   عف نما ج متيدد  

من التيلش الرتمي ون ش الس ق وأهش م االت 

.االستثمار في ه ا القطاا

وصم اللقا 

محاور اللقا وصم اللقا 

مقدمة اللقا •

ما ه  التيلش الرتمي•

المك نات األساسية في المنل مة التيليمية في التيلش الرتمي•

مستقبل التقنية المستودمة في التيلش الرتمي•

التيلش رنلة نيا ن ش س ق التيلش الرتمي•

(ال ا  األوم)م االت االستثمار في التيلش الرتمي •

(ال ا  الثاني)م االت االستثمار في التيلش الرتمي •

محاور اللقا 

الصفحة الرئيسية

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=136


رياد  األعمام االجتماعية 

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=134: الرابط

عية يتناوم ه ا اللقا  مف    رياد  األعمام االجتما

وسمات ا، وأهش ما يميا أنشطة رياد  األعمام 

االجتماعية، وكيفية بداية رواد األعمام في 

تأسيس مشاريي ش االجتماعية وأهش التحديات 

  التي من الممكن أن ت اج  ش، كما يسلط الض 

.اعيعف نلرية التغيير وملية تياو األثر االجتم

وصم اللقا 

محاور اللقا وصم اللقا 

مف    رياد  األعمام االجتماعية•

كيفية بداية مشروا ريادي اجتماعي•

ت ار  وأمثلة•

مستقبل رياد  األعمام في المملكة•

المف    اليملي لرياد  األعمام االجتماعية•

نلرية التغيير وملية تياو األثر االجتماعي•

االستدامة المالية•

محاور اللقا 

الصفحة الرئيسية

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=134


أساسيات األعمام الدولية 

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=94: الرابط

أتامت ال يئة " طم ح"ضمن أنشطة برنامج 

"  منشآت"اليامة للمنشآت الصغير  والمت سطة 

"  أساسيات األعمام الدولية"وركة عمل بين ان 

اق لتسليط الض   عف مفاق الت سع في األس 

.دوليةالدولية وفرص النم  المترتبة عف الت ار  ال

تش التطرق إي عدد من المحاور، كان أهم ا 

تثمار التيريم بالميامالت الت ارية الدولية واالس

ودور االستراتي يات والتنليش في الشركات 

كما تش استيرال أهش استراتي يات . الدولية

.  صديرالنفا  إي األس اق الدولية وتقييش فرص الت

ي ك لك التيريم بأهش ال  ات الداعمة ل عمام ف

.المملكة اليربية السي دية وأبرز ردمات ا

وصم اللقا 

محاور اللقا وصم اللقا 

التيريم بالميامالت الت ارية الدولية واالستثمار •

.  التيرف عف دور االستراتي يات والتنليش في الشركات الدولية•

.  التيرف عف أهش استراتي يات النفا  إي األس اق الدولية وتقييش فرص التصدير•

.التيريم بأهش ال  ات الداعمة ل عمام في المملكة اليربية السي دية وأبرز ردمات ا•

محاور اللقا 

الصفحة الرئيسية

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=94


مقدمة في الت ار  والت ائة اإللكترونية 

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=46: الرابط

يركا اللقا  عف تيريم المشارك ن بالت ائة 

ومرانل تط ير تطاا الت ائة وأهميت ا وك لك 

در م أن اا ت ار  الت ائة والتأثيرات المترتبة من 

السل التقنية عف ت ار  الت ائة التقليدية من س

.اإلمداد والدفع والشحن التواين

وصم اللقا 

محاور اللقا وصم اللقا 

مقدمة •

التيرف عف الت ار  اإللكترونية•

أن اا الت ار  اإللكترونية•

مالعب الت ار  اإللكترونية•

نل زد للت ار  اإللكترونية•

سلسلة اإلمداد في الت ار  اإللكترونية •

الت ريد•

اليرل•

التس ي •

التواين•

الدفع•

الت صيل•

ردمة اليمال •

محاور اللقا 

الصفحة الرئيسية

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=46


االستثمار المالئكي

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=188: الرابط

ي يتناوم ه ا اللقا  مف    االستثمار المالئك

وسمات المستثمر الناج ، وكيفية تصميش 

استراتي يات االستثمار وتقييش الفرص 

كما ي ض  الدعش المقد  من . االستثمارية

ين م م عة المستثمرين المالئكيين إي الريادي

وأهش ف ائد االنضما  للم م عة االستثمار 

 اج  وسيتش التطرق للتحديات التي ت. المالئكي

المستثمر وأهش النصائ  للتغلب عف ه ه 

. التحديات

وصم اللقا 

محاور اللقا وصم اللقا 

التيريم والمقدمة•

ما ه  االستثمار المالئكي وماهي سمات المستثمر •

كيم تصب  مستثمر مالئكي •

االستثمار المالئكي في المملكة اليربية السي دية•

كيم تصمش استراتي ية االستثمار •

تقييش الفرص االستثمارية •

فرص استثمارية ناجحة •

الدعش المقد  من م م عة المستثمرين المالئكيين إي الرياديين•

أهش ف ائد االنضما  للم م عة االستثمار المالئكي •

التحديات التي ت اج  المستثمر •

نصائ  •

ت ربة رائد أعمام•

محاور اللقا 

الصفحة الرئيسية

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=188


أبحاث الس ق

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=225: الرابط

أبحاث الس ق هي بيض الحل م واليمليات 

ليل ا والطرق اليلمية ل مع البيانات ودراست ا وتح

ا  من رالم ميرفة سل ك المست لكين بشكل ع

عن األس اق، المنت ات، الودمات ليتش ف ش 

.وتحليل النتائج بشكل عمي  وواض 

وصم اللقا 

محاور اللقا وصم اللقا 

التيريم– أبحاث الس ق •

أهمية أبحاث الس ق•

تطبيقات أبحاث الس ق •

من يق   بأبحاث الس ق •

تطاا أبحاث الس ق في السي دية•

محاور اللقا 

الصفحة الرئيسية

https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=225


ف رو البرامج

آتوتتةنأسآالموكدل•

آتييبوآفنآحآ أ•

آتواكةوأآتوايةين•

إفووف أآحشةدرأسآتاوصأآتلآقفس•

تتتةنأآتب لكأت ة •

آتوخألة أسآالدووآتةجةنأ•

دألنآتوخألة أآالدووآتةجنأت يت   أآتامةوسأسآتيول•

آتوخألة أت ي دلمعأآتومديمن•

خأللآ أتأديسأآترياأآتوجدل •

يلآدنأآتجفسمأ•

فيلأآتيت   أآتامةوسأسآتيولدألن•

آتري ةد أسآتو مةاأ•

إيآلسأآتري ةد •

إيآلسأآخدطوأآتي دلمع•

إيآلسأدالداأآالآفآي•

آحآ أسآتيالآنأسآتا نأىلنأآتيت   •

آتيبةرد أسآتويلم أ•

آتويلم أت ي دلمعأآتتدشئن•

كدددةد أخفآنأآتريالر•

كددتةبأسآهدلآ أآتبةع•

خأللآ أىلنأآتيلقأ•

آتفآنأىلنأآتوافموأسآتوجدلسأآتفستةن•

آتي ددبنأسآايآلسأآتيدتةنأ•

آتي ددبنأتمةوأآتي ددبة •

آوح نأآتتيل– إيآلسأآحيآرأآتيدتنأماردتةنأ•

آوح نأآالفألالقن– إيآلسأآحيآرأآتيدتنأماردتةنأ•

آالدتثيدل•

تتةةاأآالدتثيدلآ أىلنأآت واد أآتتدشئن•

اةفأتجامأآتييتثيوسنأإىلأآ وسقكأآتتدشئ•

آالآوةدزأآتوجدل أ•

آتو للأتالآوةدزأآتوجدل •

آتولدعأآ أخاللأآالآوةدزأآتوجدل أتيدفحأآالآوةدز•

يلآدنأآالآوةدزأآتوجدل أىلتةدمأ•

دحبأيلآدنأآتروضأسآتو  ةاأآتيدتنأتالآوةدزأآتوجدل أتا•

آالآوةدز

قتليأآالآوةدزأآتوجدل أ•

آتوجدلسأآاتكووسفةنأ•

آتويلقأآاتكووسفنأمأقاأآتوكدتةف•

نحقيدلأآتوجدلسأآاتكووسفةآتييبوآفنأإلشديآ أآحآ أ•

دالداأآاآفآيأت وجدلسأآاتكووسفةن•

ااأآدأت ودجأآروىلوهأق أآتوجدلسأآاتكووسفةن•

"UX"تأللموأتجومنأآتييوخفمأ•

آتوجدلسأآاتكووسفةنأآتردتيةن•

تأللموأآ ولمأقدتنأآتجليسأت وجدلسأآاتكووسفةن•

آالحألتدقنتألبةتد أآتاادرأ•

قتلآ أآتبةعأآتيوتدغين•

لمديسأآحقيدلأ•

قازسألمديمن#•

آدوك د ألمديسأآحقيدل•

تأللموأآهدلآ أآالشديأىلنأآجدلأآحقيدل•

آتفآنأىلنألمديسأآحقيدل•

آ أآتاكوسأإىلأآتومديس•

آتاموتأللموأآتي دلمعأآوتددةنأ•

لآحقيدسإيآلسأحدفتد تأديس•

آتيريكوآ أسآتبوآآجأآتيوتفآنأ•

موفدآجأتأللموألآئفآ أآحقيدل•

موفدآجأآ أآتاكوسأإىلأآتيلق•

كدددةد ألمديسأآحقيدلأسآالموكدل•

آبديئألمديسأآحقيدلأسآالموكدل•

آت تدرآ أآتييج ن•

آالدتثيدلأىلنأآتوجيةا•

آترتليأآتوجدلمن•

آتور اأآتوقينأ•

لمديسأآحقيدلأآال ويدقةن•

كدددةد أآحقيدلأآتفستةنأأ•

نآتفآنأىلنأآتوجدلسأسآتوجزئنأآاتكووسفة•

آالدتثيدلأآتيالئكنأ•

كم دثأآتيلق•

تجدلسأآتجي نأسآتوجزئنأ•

إيآلسأكدلآقأآتوجزئن•

تأديسأآ دلمعأمةعأآيو شوآ أآتوجيةا•

آتادتلفد أآتتيدئةنأآ أآتوأديسأإىلأآتو مةا•

تأديسأسإيآلسأآألدقاأآتخفآنأقىلأآتألدستن•

إف درأست مةاأآود وأمةعأآتيلآيأآتماآئةنأسآالدوهال• اةنخألنأ

تأديسأسإيآلسأآتيتددن•

خأللآ أإف درأسإيآلسأآمدداأآتيالمس•

آتادتلفد أآتو دتةنأآ أآتوأديسأإىلأآتو مةا•

إيآلسأستأديسأآتي دتا•

تأسيس وإدار  محالت الوياطة •

تأديسأسإيآلسأآ ال أمةعأقألعأغةدلأآتيوابد أ•

ينتأديسأسإيآلسأف دطأمةعأآتيردينأآتثيةتنأسآححجدلأآتكوم•

تأديسأآ دلمعأمةعأآتللسيأستم ةفأآتهفآمد•

تأسيس وإدار  نشاط الصيدليات •

تأديسأسإيآلسأف دطأمةعأآتيرفآ أسآتييو زآد أآتألبةنأ•

تأديسأآ دلمعأمةعأآترألللأسآتبخلل•

تأسيس وإدار  محالت بيع الش ك التة والكاكاو•

تأديسأآ دلمعأمةعأآتوجد أآتيخدمزأسآت  لمد أ•

تأديسأآ دلمعأآ ال أمةعأآلآيأآتبتدر•

تأديسأف دطأآمدداأآتيةدلآ أ•

تأديسأسإيآلسأف دطأمةعأآت  لمأسآتفسآ  •

إف درأسإيآلسأآترومنأآتيوجلتنأتبةعأآحغامن•




