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ســبتيموس االستشــارية هي شــركة عالمية وهدفنا األساسي هو
إســقاط الحواجز والعقبات بين الشــركات الدولية والحدود الجغرافية 
مصلحــة زبائننــا تبقــى مــن األولويات لدينا ونحــن ننجز ذلك بتوفير خدمات 

ممتازة ذات مســتوى عالي 

نحن نوفر أيضاً كورســات دراســات عليا ودورات لغة



هنا في ســبتيموس يمكننا توفير إجراءات التأشــيرة كجزء من خدماتنا
اإلستشــارية المتكاملة، حيث أن ســبتيموس لإلستشــارات تتمتع بموثوقية 
عاليــة و عالقــات قويــة مع الســلطات البريطانية و األوروبية و األمريكية 
حتــى يتمكــن عمالئنــا مــن دعم موظفيهم بتجربة تدريبية سلســة و خالية 

.من أي عوائق تتعلق بالتأشــيرات و إجراءاتها 

septimusconsulting.com
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 إجراءات التأشيرة



Applied Selling Techniques for the Telecoms Professional 
Retail Selling Techniques for the Telecoms Industry 
Advanced Selling Techniques for Complex Digital
and Enterprise Solutions 
Advanced Negotiating and Closing Techniques for Technology Solutions 
ICT, Unified Communications and Digital Services for
Non-technical Professionals Non-technical Professionals 
Accelerated Sales Excellence Boot Camp 

Regulation in Modern Telecoms 
Finance for Telecoms Professionals 

COURSES IN:

Telecoms Mini MBA 
Effective Telecoms Strategies – Advanced Business Diploma 
Customer Focus in Telecoms – Advanced Business Diploma 
Effective Business Implementation – Advanced Business Diploma 
Business Innovation and Growth (BIG) – A Mini MBA 
Digital Leadership Mini MBA – From Telco to CSP – transforming
the business the business 



التطــور التطبيقي للمبيعات
و األعمال في شــركات اإلتصاالت 

: دورات تدريبية في

 شــهادات إدارة األعمال المتقدمة

الجوانــب التجارية في
 شركات اإلتصاالت 

التقنيــات المطبقة للبيع لمحترفي شــركات اإلتصاالت
تقنيــات مبيعــات القطعة في صناعة اإلتصاالت

تقنيــات المبيعــات المتقدمــة فيما يخص الحلول الرقمية للشــركات و الجهات
المفاوضــات و إنهــاء الصفقــات لشــركات الحلول الرقمية – دورة متقدمة

تكنولوجيــا المعلومــات و اإلتصاالت – اإلتصاالت الموحدة
و الخدمــات الرقميــة للمحترفيــن غير التقنيين 

تدريــب مكثف في زيادة المبيعات

 الماســتر المصغّر لشركات اإلتصاالت
 إســتراتيجيات شــركات اإلتصاالت الفعالة – شــهادة إدارة أعمال متقدّمة

 التركيز على الزبون في شــركات اإلتصاالت – شــهادة إدارة أعمال متقدمة
 التنفيذ الفعال ألعمال الشــركة – شــهادة إدارة أعمال متقدمة

 ماســتر مصغّر – (BIG) اإلبتكار و نمو األعمال
ماجســتير الريادة الرقمية – من شــركة إتصاالت
إلــى موفـّـر خدمــات للعمالء – تطوير األعمال 

 الجانب التنظيمي في شــركات اإلتصاالت
 اإلدارة المالية لشــركات اإلتصاالت للمحترفين



Business Innovations and Growth 
Effective Telecoms Strategies – Advanced Business Diploma 
Developing the Digital Services Opportunity 
Leadership for Telecoms Innovation 

COURSES IN:

Foundation in Marketing 
Marketing Strategies in Telecoms 
Teams that Drive Innovation – Creating Paradigm Shift in Telecoms 
Customer-centric Pricing Strategies for Telcos 
Meeting Branding and Customer Engagement Challenges in Telecoms 
Telecoms Market Analysis and Evaluation 
Customer Value Management Customer Value Management 
Customer Experience Management in Telecoms 
Marketing Digital Services 
BIG Data 



 اإلبتــكار و التطوير

: دورات تدريبية في

التســويق و التركيز على الزبون

 اإلبتــكار و نمو األعمال
 إســتراتيجيات شــركات اإلتصاالت الفعالة – شــهادة إدارة أعمال متقدّمة

 فرصــة تطوير الخدمات الرقمية
القيادة و اإلبداع في شــركات اإلتصاالت

أسس التسويق
إســتراتيجيات التســويق في شركات اإلتصاالت

الفريــق اإلبتــكاري – خلق التغير المفاهيمي في شــركات اإلتصاالت
إســتراتيجيات التســعير المبنية على الزبون لشــركات اإلتصاالت
الوصول لمســتوى تحديات التســويق اإليســامي و التواصل مع

الزبائن في شــركات اإلتصاالت 
تحليل و تقييم ســوق اإلتصاالت

إدارة قيمة الزبون
إدارة تجربة الزبون للخدمات في شــركات اإلتصاالت

تســويق الخدمات الرقمية
 (BIG)بيانــات اإلبتــكار و نمو األعمال



5G Technology Briefing 
The Internet of Things 
NFV/SDN – Explanations and Applications 
ICT, Unified Communications and Digital Services 
Cloud for Telecoms Operators 

Introduction to Modern Telecoms 
Mobile Networks Explained 
ICT, Unified Communications and Digital Services 
The Telecoms Operator in 2016 – Focus and Opportunities 
Broadband and Convergence – Services and Technology 
Modern Telecoms Boot Camp 
Core Network Engineers Boot Camp Core Network Engineers Boot Camp 
Radio Planning and Optimisation Engineers Boot Camp 

COURSES IN:



اإلبتكار و التطوير – تطوير الشــبكة

: دورات تدريبية في

اإلتصاالت الحديثة

مقدمة في شــبكات الجيل الخامس
شبكة األشياء

  مفهومNFV\SDN و تطبيقاتهمــا العملية
تكنولوجيــا المعلومــات و اإلتصــاالت، اإلتصــاالت الموحدة و الخدمات الرقمية

لمشــغلي اإلتصاالت (Cloud) التقنية الســحابية

مقدمة في شــركات اإلتصاالت الحديثة
ماهية و كيفية عمل شــبكات المحمول

تكنولوجيــا المعلومــات و اإلتصــاالت، اإلتصــاالت الموحدة و الخدمات الرقمية
الفــرص و التركيــز المهني لمشــغلي اإلتصاالت في 2020

شــبكات الحزمــة العريضــة  – خدماتها و تقنياتها
معســكر تدريب شــركات اإلتصاالت الحديثة

(Core Networks) معســكر تدريب لمهندســي الشــبكات المركزية
معســكر تدريب لمهندســي تخطيط و تقوية اإلشــارة الموجية



LTE Technology 
LTE Technology Certification Boot Camp 
LTE for Commercial Professionals 
Voice over LTE (VoLTE) 
LTE Advanced 

Backhaul for HSPA and LTE Networks 
E-UTRAN: Architecture and Protocols 
LTE/SAE Evolved Packet Core 

Informa Certified Small Cells Radio Planning and Optimisation Professional 
Informa Certified LTE
Radio Planning and Optimisation Professional 
LTE Air Interface 
Small Cells and HetNets for LTE and LTE Advanced 

COURSES IN:



LTE – أنظمــة الجيل الرابع

: دورات تدريبية في

LTE – شــبكات الجيل الرابع

LTE Radio – موجــة الجيل الرابع

تعريف بتكنولوجيا
 معســكر تدريب إلحترافية تقنيات

للتجاريين المحترفين LTE تكنولوجيــا الجيل الرابــع
 المكالمــات الصوتيــة عبر الجيل الرابع – VoLTE خدمــة

دورة متقدمــة فــي تكنولوجيا الجيل الرابع

حسب معايير

شــبكات النقل الرجعي عبر شــبكات              و الجيل الرابع
مفهــوم الـــ                       ، بنيتهــا و بروتوكوالتهــا

LTE\SAE و تطــور مراكــز حزمها البيانية (Packet Cores) 

تخطيط الخاليا الموجية الصغيرة و تحســينها حســب معايير
الواجهة الهوائية  لشــبكة الجيل الرابع
الخاليــا الموجيــة الصغيرة و تكنولوجيا

لشــبكات الجيل الرابع – دورة متقدمة    

HSPA+LTE

Informa

HetNets
LTE

E-UTRAN

LTE
LTE

LTE



Connected Television 
SS7 and SIGTRAN in Modern Networks 
IN and CAMEL (with Prepaid) 
Cloud for Telecoms Operators 
Effective Policy and Charging Control through Diameter Signalling 
OSS/BSS 
Discover NFC Ecosystem and Explore Mobile NFC Payment Discover NFC Ecosystem and Explore Mobile NFC Payment 
Security in Next Generation Telecoms 
Next Generation Billing 

IP in Modern Networks 
Datacoms for the Telecoms Professional 
Voice over Internet Protocol (VoIP) – Technology and Applications 
Multiprotocol Label Switching (MPLS) 
NFV and SDN – Architecture and Operations

COURSES IN:



تكنولوجيــا و أنطمة الدعم

: دورات تدريبية في

بروتوكول اإلنترنت
 و انظمــة نقل البيانات 

Connected Televisions – التلفزيــون الذكي
في شــبكات اإلتصاالت الحديثة SIGTRANو الـ SS7أنظمة اـل

المدفوعة مســبقا CAMEL و IN خدمات
(Cloud Services) الخدمات الســحابية لمشــغلي اإلتصاالت

السياســات الفعالة لفرض ســيطرة الموجة عبر
(Diameter Signalling) اإلشــارات القطرية 

OSS\BSS
إكتشــف خدمات أنظمة

 و كيفية إســتغاللها كوســيلة للدفع مع الشــبكات المحمولة التي تدعمها
الشــبكات المحمولة التي تدعمها 

األمان و الحماية في شــركات اإلتصاالت الحديثة
أنظمــة الفوترة الحديثة

        في الشــبكات الحديثة      
ـ لموظفي شــركات اإلتصاالت المحترفين

تقنياتها و إســتخداماتها – VoIP خدمــة نقــل المكالمــات الصوتية عبر اإلنترنت
(MPLS) مفهوم تبديل الوســوم متعدد البروتوكوالت
بنيتها الهندســية و مهامها – SDN و NFV شــبكات

Datacom
IP

NFC Ecosystem



WiMAX Forum® Certified Training Programme 
WiMAX Explained 
WiMAX Forum RF Network Engineer Certification Boot Camp 

HSPA+: A Technical Overview 
GSM Air Interface 
GSM/GPRS Infrastructure and Operations 
GSM, GPRS and EDGE Explained 
UMTS Infrastructure and Operation 
3G and 3.5G Explained 
3G Radio Planning 3G Radio Planning 
W-CDMA Air Interface 

Digital Services – Executive Briefing 
ICT, Unified Communications and Digital Services 
Marketing Digital Services 
Developing the Digital Service Opportunity 

COURSES IN:



WiMAX – شــبكة الوايماكس

: دورات تدريبية في

2G/3G شــبكات الجيل الثاني و الثالث

الخدمات الرقمية

 برنامج تدريب شــبكات الوايماكس حســب معايير
مفهوم و كيفية عمل شــبكات اـل

حسب معاييرمعســكر تدريب لمهندسي شبكات

نظــرة تقنيــة عامة على خدمة اـل
الواجهــة الهوائية لموجات اـل

 البنيــة الداخليــة و مهام موجتي
 مفهوم و شــرح لماهية

البنيــة الداخليــة و مهام موجة اـل
مفهوم و شــرح لماهية شبكتي

التخطيــط الموجي لشــبكة الجيل الثالث
الواجهــة الهوائية لموجات

موجــز تنفيــذي لماهية الخدمات الرقمية
تكنولوجيــا المعلومــات و اإلتصــاالت، اإلتصــاالت الموحدة و الخدمات الرقمية

تســويق الخدمات الرقمية
تحســين فرص الخدمات الرقمية

HSPA+
GSM

GSM\GPRS
GSM/GPRS/EDGE

UTMS
3G & 3.5G
3G

W-CDMA

WiMAX Forum©

WiMAX RFWiMAX Forum
WiMAX



نحن نؤمن بالشــفافية والوضوح في التســعيرات لدينا و نوعد
زبائننــا أن االســتثمارات التــي تصــرف في التدريب أو أي خدمات 
أخرى خالل شــركة ســبتموس ســتكون فعالة وذو نتيجة مفيدة 
لتجد المزيد حول التســعير لدينا يرجى مراســلتنا عبر البريد 

اإللكترونــي أو االتصــال بنا هاتفيا 

septimusconsulting.com
info@septimusconsulting.com
+44 (0) 203 8688816

|أسعارنا




