بيان صحفي
طالب جامعة يواكبون التقدم بدورة حرم التداول

دبي بتاريخ  51مايو  67153في مبادرة من انفيجن تريننج سنتر باالشتراك مع بورصة دبي
لمذىب والسمع ،يعمن حرم التداول عن تعاون مشترك مع جامعة أميتي في دبي لتقديم دروس
متخصصة في األسواق المالية لطالب جامعة أميتي لتجريب مواقف األسواق الفعمية عن طريق
استخدام عمميات حية لمحاكاة التجارة .ستكون مدة الدورة  01ساعة وسيقدميا حرم التداول في
أحدث مرافق جامعة أميتي بدبي ،وسيحصل الطالب بعد اجتياز الدورة بنجاح عمى شيادات بيذه
الدورة.

تيدف الدورة إلى تعزيز وخمق مزيد من القيم لتوعية الطالب وتثقيفيم حول المجال المالي وليمتمكوا

ميارات تمكنيم أن يصبحوا أصحاب مشاريع مكتفيين ذاتيا ،كما تهدف الدورة إلى توفير درجة
عالية من المعرفة العممية لتعزيز إمكانية توظيف الطالب.
ويقول أرشد خان ،مدير انفيجن تريننج سنتر واختصاصي خبير في األسواق المالية اإلقميمية" 6من
الضروري أن يتسمح الطالب بالدراية الالزمة ألساليب عمل األسواق المالية ،وىنا تكمن أىمية
وجود نظرية سميمة ،والتي يجب أن تكون مدعومة بفيم لكيفية تجسيد ىذه النظرية عمى أرض
الواقع ،وتشيد األسواق المالية اليوم تعقيدا لم تشيده من قبل ،لذا يحتاج المشاركون أن يكونوا في
غاية الفطنة والمرونة لتنفيذ النصيحة النظرية ،وتيدف ىذه الدورة إلى تزويد الطالب بيذه الميارة
بما يسمح ليم بالتعمم وتنفيذ ما تعمموه ،واني أقدر رؤية جامعة أميتي بدبي بالتعاون معنا لتمكين
طالبيا من تمبية ىذه الحاجة الماسة".
وقال الرئيس التنفيذي لبورصة دبي لمذىب والسمع غورانغ ديساي "نؤمن بأىمية التعميم ليس
لممنشغمين بالتداول فحسب ،بل لمن يسعون لمعمل في المجال المالي كذلك ،وألن الطالب يمثمون
مستقبل ىذا المجال ،فسيكون ليم دور أساسي في تحديد بيئة العمل اآلمنة ،لذا يسعى اتحاد
بورصة دبي لمذىب والسمع وانفيجن تريننج سنتر إلى ضمان تقديم الدورة مع إيالء تركيز شديد
عمى الجانب العممي لمتعمم ،وسيتمكن الطالب الذين يجتازون الدورة من إيجاد عمل بسبب فيميم
لألسواق المالية وىو ما سيشكل نقطة محورية لدى أصحاب األعمال.
تسعى شراكتنا مع انفيجن تريننج سنتر إلى مساعدتنا عمى تحقيق ىدفنا والمتمثل في تعزيز موقف
دبي ليس كبيئة اقتصاد معرفة فحسب ،ولكن كبيئة تمتمك فيم مالي ومسؤوليات مالية راسخة".
يقول الدكتور نارايانان راميس ،النائب األول لرئيس لجامعة أميتي دبي بصفتو ممثال عن جامعة
أميتي بدبي" 6نسعى في جامعة أميتي لتأىيل طالبنا تأىيال شامال يساعدىم عمى دخول عالم
الشركات ،ويمثل ىذا التعاون مع حرم التداول إحدى خطواتنا في ىذا االتجاه ،واننا نؤمن أن ىذه

كبير من التدريب العممي وتقدم شيادة معترف بيا بعد إتمام الدورة تضيف
قدر ا
الدورة والتي توفر ا
قيمة كبيرة لمعرفة الطالب واستعدادىم".
لمزيد من التفاصيل عن الدورات الدراسية يرجى زيارة الموقع www.tradingcampus.ae

-الختام-

نبذة عن حرم التداول:
يركز حرم التداول عمى توفير تدريب عممي عمى المعرفة باألسواق المالية من خالل تقديم دورات
عممية حية حول السوق ،نستخدم خالل التدريب عمميات محاكاة وأكثر من مائة إستراتيجية من
استراتيجيات التداول في منصة واحدة ،وينصب التركيز عمى تدريب المشاركين في السوق
وترقيتيم عمى معايير السوق العالمية من خالل تقديم نماذج مختمفة عن التجارة الحسابية والتحميل
الفني والتحميل األساسي وادارة المحافظ والمخاطر.

نبذة عن بورصة دبي لمذهب والسمع:
تأسست بورصة دبي لمذىب والسمع في  ،7111وىي تمثل البورصة الرئيسية لممشتقات في
المنطقة والوحيدة التي تتيح لممشتركين العالميين بالتداول في المعامالت وتخميصيا وتسويتيا في
منطقة الخميج ،وقد لعبت بورصة دبي لمذىب والسمع دو ار رائدا في تطوير السوق اإلقميمية
لممشتقات والبنية التحتية المالية ،وىي تعد بورصة لمسمع ومشتقات العمالت تضم أكثر من 711
عضوا من جميع أنحاء العالم ،وتقدم عقودا مستقبمية وخيارات تغطي قطاعات المعادن النفيسة
والطاقة والعمالت .تعتبر بورصة دبي لمذىب والسمع ىيئة تابعة لمركز دبي لمسمع المتعددة ،وىي
ىيئة حكومية مختصة في التجارة والمشاريع والسمع في دبي .لمزيد من المعمومات ،يرجى زيارة

الموقع www.dgcx.ae

تمتمك بورصة دبي لمذىب والسمع أكبر غرفة مقاصة لألصول المتعددة وىي الوحيدة في المنطقة،
وىي شركة دبي لمقاصة السمع ،والتي تخضع اتحاديا لييئة األوراق المالية والسمع وىي معترف
بيا كطرف مقابل مركزي غير أوروبي من قبل الييئة األوروبية لألوراق المالية واألسواق والتي
تضم أكثر من  41شركة مقاصة من جميع أنحاء العالم .لمزيد من المعمومات ،يرجى زيارة
الموقعwww.dccc.co.ae 6

نبذة عن جامعة أميتي دبي:
تفتح جامعة أميتي دبي أبواب حرميا الجامعي الذي تبمغ مساحتو  311,111مت ار مربعا أمام
الطالب من سبتمبر  ،7152وىي تضم طالب من أكثر من  11جنسية مختمفة ،وتقدم الجامعة
برامج مينية تركز عمى مستوي البكالوريوس والدراسات العميا في مختمف تخصصات التعميم
العالي ،باإلضافة إلى البرامج التقميدية مثل اليندسة واإلدارة والتجارة واالقتصاد والضيافة واليندسة
المعمارية والتصميم الداخمي وما إلى ذلك ،كما تقدم جامعة أميتي بدبي برامج عصرية مثل
التكنولوجيا النانوية وىندسة الفضاء الجوي والعموم النووية وعمم الطب الشرعي والقانون وتصميم
األزياء والصحافة واالتصاالت العامة واليندسة الميكانيكية وعمم النفس التطبيقي.

يفتح الحرم الجامعي الجديد في جامعة أميتي طريقا لطالب الجيل الجديد ممن يفضمون التعمم من
خالل التعمم العممي ،وىو ييدف لتوفير وسائل تعميم مبتكرة ،يعيش الطالب في جامعة أميتي
أحداث عظام وميرجانات معرفية ومسابقات تحدي ،فالحياة فييا عبارة عن سمسة تعمم متواصمة
يحدث جميا خارج قاعات التعمم ،كما توفر جامعة أميتي سكن آمن لمطالب في الحرم الجامعي.

توفر جامعة أميتي مجموعة مرافق راقية تتيح لطالبيا التمتع بحياة الحرم الجامعي المحفزة والمثيرة
والمميئة بالفرص الجديدة .وبفضل كونيا واحدة من أكبر الجامعات الخاصة في دبي ،فإن جامعة
أميتي تمتمك أحدث قاعات الدراسة ومركز موارد المعرفة المتكاممة والتكنولوجيا العالية ومختبرات
متخصصة واستوديوىات تصميم ومرافق رياضية مثل ممعب كرة قدم ومسار لمعدو ومالعب تنس
وكرة سمة وحمام سباحة وصالة ألعاب رياضية متعددة األغراض ومركز لياقة بدنية ،كما يتمتع
الطالب بتجارب حياتية في جامعة أميتي بفضل الخدمات التي تقدميا تيم ىوتونز وجولد ستون
كريمي ودبميو اتش سميث.

لمزيد من المعمومات ،يرجى زيارة الموقع  information@envisiondxb.comأو االتصال
عمى الرقم  ،1153507322141مكتب  ،714مبنى رقم  ،0مجمع أعمال إعمار بدبي ،اإلمارات
العربية المتحدة

