كلية ادنبره إلدارة األعمال

ماجستير إدارة األعمال المهني MBA
البرنامج األكثر مرونه في العالم!
ٌششفْا دع٘ج صٍادذنٌ ىذع٘س سًيُار ىعشض برَايج ياجستير إدارة األعًال انًهُى MBA
ٍِ ميٍح أدّثشج ــ جاٍعح ٍٕشٌ٘خ ٗاخ اىثشٌطاٍّح تاىششامح ٍع ميٍح اىرجاسج ــ جاٍعح عٍِ شَش
(اىششٌل اىَعرَذ) ٗ ،رىل ذذد سعاٌح األصرار اىذمر٘س /دضٍِ عٍضى – سئٍش جاٍعح عٍِ شَش
ٗاألصرار اىذمر٘س /عَشٗ األذشتً – عٍَذ ميٍح اىرجاسج ،دٍث ٌٖذف انسًيُار إىً ششح اىثشّاٍج
ٗذ٘ظٍخ ٍزاٌآ غثقا ىيرفاصٍو اىراىٍح :
انتاريخ

األدذ  03أغضطش 5302

انيىو

ٍِ اىضاعٔ ٍ 32:33ضاء درً اىضاعح ٍ 38:33ضاء

انًكاٌ

جاٍعح عٍِ شَش -ميٍح اىرجاسج – قاعح اىَؤذَشاخ

كما يشرفنا اعالم سيادتكم عن فتح باب التسجيل للفصل الدراسي سبتمبر 5102
 فيس بىك https://www.facebook.com/pages/Edinburgh-Business-School- :
MBA/1618381555110572?fref=ts
 ويًكٍ أيضأ انتسجيم اإلنكتروَ نضضىر انسًيُار عبر انرابط انتان :
https://docs.google.com/forms/d/1lF2a3BS7XaRV4cEaSfKDYaYG8vfZqYjti7y2Mtpj6g4/viewform

دٍث ذعذ ميٍح ادّثشٓ ٗاىرً ذقذً تشّاٍج ٍاجضرٍش إداسج األعَاه ــ جاٍعح ٍٕشٌ٘خ ٗاخ
اىثشٌطاٍّح ٗادذج ٍِ أمثش اىنيٍاخ فً إداسج األعَاه عيً ٍضر٘ي اىعاىٌ.
ٌَنْل دساصح تشّاٍج ٍاجضرٍش ًٍْٖ فً إداسج األعَاه تاىيغح اىعشتٍح دُٗ اىذاجٔ اىً اىثعذ عِ
عَيل أٗ عائيرل أٗ تيذك .اّعٌ اىً شثنح ذعٌ ّخثح ٍِ اىشخصٍاخ األمثش ّجادا َ ٗ ذط٘ساَ -
اإلخرٍاس ٌع٘د ىل.
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البرنامج و المتحدثون بلسمينار:
انًىضىع

انىقج

انًتضدثىٌ

 05:00و

اىرشدٍة ٗ ذضجٍو اىذع٘س

 06:00و

االفرراح

األصرار اىذمر٘س  /دضٍِ عٍضً
سئٍش جاٍعح عٍِ شَش
األصرار اىذمر٘س /عَشٗ األذشتً
عٍَذ ميٍح اىرجاسج

 06:60و

جاٍعح عٍِ شَش

 06:20و

ميٍح اىرجاسج ـ جاٍعح عٍِ شَش

 06:30و

ميٍح ادّثشٓ  -جاٍعح ٍٕشٌ٘خ ٗاخ

اىضٍذج ٍ /اسي صاٌغ
ٍَثو تشّاٍج ادّثشج تاىعاىٌ اىعشتً

 6:35و

ميٍح ادّثشٓ  -جاٍعح ٍٕشٌ٘خ ٗاخ

صاتٍِ اىٍاس
اىَششذ اىطالتً ىثشّاٍج ادّثشج

 06:50و

تشّاٍج ادّثشٓ ىيَاجضرٍش اىًَْٖ تئداسج األعَاه

د /سٌٌ األىفً
اىَْضق األمادًٌَ ىيثشّاٍج

 07:00و

ميَح األصاذزج اىَذاظشٌِ تاىثشّاٍج

تعط اصاذزج اىثشّاٍج

 07:60و

ميَح خشٌجً ٗ غيثح اىثشّاٍج

خشٌجً ٗ غيثح اىثشّاٍج

 07:30و

فرخ تاب اىَْاقشح

اىضادج اىذاظشٌِ
خراً اىَؤذَش

 08:00و

ٌعرثش اىضٍَْاس فشصح دقٍقٍح ىثذاٌح غشٌقل ّذ٘ اىْجاح ٍِ خاله شٖادج  MBAعاىٍَح ٍٗعرَذج
ٗىيرعشف عيً غثٍعح اىثشّاٍجٍٗ ،قاتيح اىَذاظشٌِ تاىثشّاٍجٗ ،خشٌجً اىثشّاٍج ٗاىطيثح اىذاىٍٍِ
ٗاإلصرفادج ٍِ خثشاذٌٖ.
فى حانت انتسجيم أثُاء انسًيُار يًُح خصى خاص
برجاء تأكيد حضور السمينار عن طريق التواصل على:
 بريد اإلنكتروَ ainshamsebs@gmail.com :

 يىبايم
 فيس بىك

/ 01062444413 :

01011433778

https://www.facebook.com/pages/Edinburgh-Business-School- :
MBA/1618381555110572?fref=ts
 ويًكٍ أيضأ انتسجيم اإلنكتروَ نضضىر انسًيُار عبر انرابط انتان :
https://docs.google.com/forms/d/1lF2a3BS7XaRV4cEaSfKDYaYG8vfZqYjti7y2Mtpj6g4/viewform
 ونًزيد يٍ انًعهىياث www.ebsglobal.net

ٌششفْا دع٘س صٍادذنٌ ٗاىرشدٍة تنٌ...

كهيت إدَبرة إلدارة األعًال
جايعت هيريىث – واث
www.ebsglobal.net
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