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ABOUT US

كلمة رئيس جامعة قطر

تعد جامعة قطر المؤسسة التعليمية الوطنية األولى للتعليم العالي في دولة قطر منذ تأسيسها عام  ،1977حيث
سعت خالل مسيرتها الحافلة طوال هذه السنوات الى العمل على تقديم تعليم عالي الجودة في مختلف المجاالت
العلمية باستخدام أحدث المعايير العالمية ،والسعي الحثيث لتقديم العديد من المشاركات البحثية العلمية الرائدة،
إضافة الى المشاركة المجتمعية الهادفة الى تعزيز العمل التطوعي والقيادة والمسؤولية المدنية.
ومما ال شك فيه ان الجامعات ال تتطور وال تتقدم اال اذا تمكنت من ان تهتم بالتعليم في المقام األول وتجعله في
خدمة المجتمع من خالل تلمس االحتياجات الفعلية للمجتمع وتلبية تلك االحتياجات بتطوير البرامج المناسبة الهادفة
الى النهوض بقدرات افراد المجتمع العلمية والتقنية ،وتطوير معارفهم ومهاراتهم ،سواء على المستوى الشخصي أو
المستوى المهني ،بما يساعد على دفع عجلة التنمية وتطوير المجتمع.
ومن هذا المنطلق  ،يعد مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر حلقة الوصل بين الجامعة والمجتمع من خالل
اضطالعه بتوفير برامج تدريبية عامة ومتخصصة تلبي االحتياجات التدريبية الفعلية للمجتمع ،باإلضافة إلى البرامج
التحضيرية المتحانات الشهادات المهنية والدولية وامتحانات القبول للجامعات على اختالف انواعها  ،وذلك إلتاحة
الفرصة ألكبر عدد من أفراد المجتمع لالستفادة من الخبرات والتجارب والموارد المتاحة في الجامعة ،حيث يسعى المركز
من خالل البرامج المهنية والعامة والتعاقدية الى تنمية المهارات والخبرات الالزمة وتوفير البيئة الداعمة والمشجعة
سواء من حيث النظرية والممارسة ،ويتم تقديم هذه البرامج باللغتين العربية واالنجليزية وبما يتناسب مع طبيعة كل
دورة بجانب برامج اللغات المختلفة مثل برنامج اللغة االنجليزية العامة وبرنامج اللغة العربية واللغة الفرنسية واللغة
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د .حسن بن راشد الدرهم
رئيس جامعة قطر

التركية واأللمانية واللغة الكورية واللغة االسبانية واللغة اليابانية واللغة الروسية.
وقد عمل مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر منذ انشائه على تصميم وتنفيذ البرامج وورش العمل التدريبية الخاصة
ذات الجودة العالية وذلك بالتعاون مع مختلف األقسام األكاديمية بالجامعة وفقا لالحتياجات الفعلية للمجتمع ،حيث
القت هذه البرامج والورش قبوال واسعا انعكس على زيادة الطلب من قبل االفراد والمؤسسات على تقديم المزيد منها،
كما يقوم المركز باستمرار بإضافة خدمات وبرامج جديدة وعقد االتفاقيات ومذكرات التفاهم من وقت آلخر تماشيا مع
الحاجات واالولويات المستجدة الحديثة الظهور.
وقد تمكن المركز من الحفاظ على شهادة األيزو  9001ألنظمة إدارة الجودة تقديراً اللتزامه المستمر بالجودة والتميز في
عمليات اإلدارة ،بما يتماشى مع متطلبات السوق ودعم ًا لرؤية قطر الوطنية  ،2030كجزء من التزام المركز بالتعلم مدى
الحياة والتركيز على العمالء.
قام المركز خالل هذه السنة بتقديم مجموعة واسعة من دورات التعلم عن بعد وسيتم في العام االكاديمي الحالي
استكمال تنفيذ الخطط االستراتيجية للتدريب عن بعد عن طريق تدشين منصة التدريب االلكتروني للمركز التي
ستحتوي على اكثر من  160برنامج تدريبي مسجل عن بعد وذلك بالتعاون مع عدد من المؤسسات الرائدة في هذا
المجال لتمكين المشاركين من تطوير مهاراتهم بصورة فعالة في مجاالت اإلدارة والقيادة والمالية وإدارة المشاريع
والتسويق ،إضافة الى دورات التحضير لبرامج  IELTSو.TOEFL
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ABOUT US

من نحن

PRESIDENT'S
WELCOME MESSAGE
Qatar University (QU), established in 1977, is the first national educational institution for higher
education in the State of Qatar. Throughout the years, QU has sought to provide high-quality education
in various scientific fields using the latest international standards, while relentlessly participating in
pioneering scientific research and participating within the wider community through enhancement of
volunteer work, leadership, and civic responsibility.
In order for institutions of higher learning to develop and advance they must focus on education
foremost while servicing the community by addressing the actual needs of society and meeting
those needs through the development of appropriate programs aimed at advancing the scientific
and technical capabilities of community members, whether on a personal or professional level. The
Community Service and Continuing Education Center (CCE) links Qatar University and the community
through its undertaking to provide general and specialized training programs that meet the actual
training needs of the community, in addition to examination preparatory programs--professional and
international certificates and entrance exams for universities. In order to provide the opportunity for
the largest number of community members to benefit from the expertise, experience, and resources
available at the University, the Center offers professional, general and contractual programs to develop
the necessary skills and expertise in a supportive and encouraging environment, both in terms of theory
and practice. Programs are offered in both Arabic and English commensurate with the nature of the
course. Additionally, a variety of language programs such as Arabic, English, French, German, Japanese,
Korean, Russian, Spanish, and Turkish are offered.
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Dr. Hassan Al-Derham
President of Qatar University

The Community Service and Continuing Education Center has worked, since its inception, to design
and implement high-quality private training programs and workshops, in cooperation with the
various academic departments of the University according to the community need. These programs
and workshops have been widely welcomed as is reflected in the continually increasing demand by
individuals and institutions for new services and programs, as well as through the growing number
of agreements and memoranda of understanding being concluded in line with emerging needs and
priorities.
The Center maintains the ISO 9001 Certification for Quality Management Systems in recognition of
its continuous commitment to quality and excellence in management processes, in line with market
requirements and in support of the Qatar National Vision 2030, as part of the Center's commitment to
lifelong learning and customer focus.
During the past year, the Center has provided a wide range of distance learning courses; during the
current academic year the implementation of strategic plans for distance training will be completed
by launching the electronic training platform for the Center, which will contain more than 160 training
programs registered remotely in cooperation with a number of leading institutions in specialized
fields to enable participants to effectively develop their skills in the areas of management, leadership,
finance, project management, and marketing, in addition to IELTS and TOEFL preparation courses.
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ABOUT US

Vision:
The Community Service and Continuing Education Center is committed to comprehensive learning
and civic engagement opportunities, which contribute to ensuring a transformative influence on Qatari
society.
Mission:
To cultivate a culture of lifelong learning by providing educational opportunities geared towards the
professional and personal development needs of the Qatari community. To positively impact society
through meaningful engagement, which promotes service-learning, volunteering, and cooperative
education by driving sustainable partnerships between Qatar University, industry, and the wider
community.
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من نحن

OUR VISION & MISSION

رؤيتنا ورسالتنا
:الرؤية
 مما سيؤدي إلى،يلتزم مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بتوفير فرص التعليم الشامل والشراكة المجتمعية
.التأثير والتحول في المجتمع القطري

:الرسالة
ترسيخ ثقافة التعليم والتعلم مدى الحياة من خالل توفير الفرص التعليمية الملبية الحتياجات المجتمع القطري
 والتأثير إيجابي ًا على المجتمع من خالل المشاركة الهادفة إلى تعزيز التعلم،من حيث التنمية المهنية والذاتية
 وذلك من خالل تطوير الشراكات المستدامة بين جامعة قطر وقطاع الصناعة، التطوع والتعليم التعاوني،الخدمي
.والمجتمع
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من نحن

مشارك في الدورات التدريبية والشهادات
.المعتمدة
مؤسسات حكومية وخاصة تشارك
.موظفيها في الدورات والبرامج التدريبية

19569

.ساعة تدريبية
Training hours.

Institutions and companies enrolling
employees in CCE training courses
and programs.

40566

Participants in 9 free distance learning courses
during Covid -19 using various applications
with a 92% satisfaction rate.
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. برنامج ودورة تدريبية
Training courses and
certification programs.

الدورات والبرامج التي تم طرحها بطريقة التعلم عن
.Cegos بعد بالتعاون مع شركة

9001:
2015
 دورات التعلم عن بعد تم تقديمها مجان ًا٩
للجمهور إثر تفشي وباء كورونا باستخدام
1٢00  وسجل فيها ما يقارب،التطبيقات المختلفة
.% 92 مشارك وحققت نسبة رضا بلغت

1262

56

41

شهادة الجودة
ISO 9001:2015 Certified
Training Center.

Participants in training
courses and certification program.

Distance Learning Training Programs offered in
partnership with Cegos.

1343

عدد المدربين الذين تم االستعانة بهم من
. داخل وخارج الجامعة

94%

Instructors internally and externally
recruited from the university.

1200
نسبة الرضا عن الدورات
.التدريبية
Satisfaction rate for
enrolled courses.

31

- 2020 برنامج جديد للعمالء الحاليين والجدد في
 بالتعاون معTOEFL  وIELTS  ومنها دورات، 2021
 بأسعار تنافسية وفي متناولEduSynch USA
.الجميع
New programs offered to current and new
clients in 2020-2021 including, IELTS and
TOEFL, in collaboration with EduSynch USA.
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TRAINING
PROGRAMS

PROGRAMS AND COURSES
The Community Service and Continuing Education Center (CCE) offers a variety of certification
programs and training courses designed to fulfill the needs of the Qatar community.
Training courses are offered to all community members in a number of disciplines such as language,
business, leadership, management, finance, accounting and information processing. Test preparation
courses for GMAT, GRE, IELTS and ACT are also offered.
CCE offers preparation courses in Certified Management Accountant (CMA), Certified Internal Auditor
(CIA), Certified Non Profit Accounting Professional (CNAP) and Certified Information System Auditor
(CISA), to help community members stay up-to-date in management, auditing, accounting and
finance professions.
Preparation course in Project Management Professional (PMP®) is offered for professionals interested
in understanding the Project Management framework and how it applies to their business.
In the field of Information technology, the Centre offers Certified Information Security Manager (CISM),
and certification programs in Cybersecurity and Block chain technology.
CCE offers Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) certification programs in Human
Resources, as well as Lead Auditor courses ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, and
certification programs for business process improvement such as Lean Six Sigma Green Belt and Black
Belt.
In collaboration with Qatar Red Crescent Medical Training Center, an authorized training centre by the
American Heart Association (AHA), CCE provides and manages AHA Training courses for Healthcare
Professionals under the guidelines and curriculum of the AHA. Additionally, CCE cooperates with
Qatar International Center for Arbitration and Conciliation at Qatar Chamber of Commerce to offer
arbitration and law courses.

البرامج والدورات
يقدم مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر مجموعة متنوعة من البرامج والدورات التدريبية التي تهدف في نهاية
، اإلدارة والقيادة، اللغات:المطاف إلى تلبية احتياجات المجتمع القطري بكل فئاته وتغطي مختلف التخصصات مثل
.GMAT، GRE، IELTS، ACT  إضافة إلى الدورات التحضيرية المتحانات. وتكنولوجيا المعلومات،المالية والمحاسبة
كما ويقدم المركز دورات اإلعداد والتحضير الختبارات الشهادات المهنية الدولية في شهادة المحاسبين اإلداريين
 وشهادة خبير مجاز في محاسبة المؤسسات غير الربحية،) CIA (  وشهادة مدقق داخلي معتمد،)CMA( األمريكية
 ) وذلك لمساعدة أفراد المجتمع على التقدم مهنيا فيCISA (  وشهادة المدقق للنظم و المعلومات، CNAP
 ) للمهنيينPMP (  إضافة إلى تقديم الدورة التحضيرية لمحترف إدارة المشاريع.مجاالت اإلدارة والمالية والمحاسبة
. المهتمين بمعرفة مجال إدارة المشاريع وكيفية تطبيقه في الواقع العملي
 يقدم المركز ايضا الدورات التحضيرية لشهادة مدير معتمد ألمن المعلومات،وفي مجال تكنولوجيا وأمن المعلومات
. وشهادة االمن السيبراني،)CISM (
 يوفر المركز البرامج التدريبية المعتمدة في مجال الموارد البشرية مثل شهادة معهد تشارترد لألفراد، إضافة إلى ذلك
 وشهادة رئيس فريق مدققين لنظام،9001:2015  وشهادة رئيس فريق مدققين لنظام إدارة الجودة أيزو، )CIPD ( والتطوير
 إضافة الى تقديم، 45001:2018  وشهادة رئيس فريق مدققين لنظم إدارة الصحة والسالمة أيزو،14001:2015 إدارة البيئة أيزو
. دورات الشهادات المتعلقة بتطوير األعمال التجارية مثل ستة سيجما الحزام األخضر والحزام األسود
) AHA ( ويتعاون المركز مع الهالل األحمر القطري للتدريب الطبي بتقديم دورات جمعية أطباء القلب األمريكية
وهي دورات خاصة إلخصائي الرعاية الصحية بموجب االرشادات والمناهج التي تصدرها الجمعية إضافة الى التعاون
. مع مركز قطر الدولي للتحكيم والتوفيق بغرفة تجارة قطر لتقديم دورات التحكيم والقانون
 يتعاون مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر مع مختلف الكليات والمراكز،وباعتباره جزءا ال يتجزأ من جامعة قطر
. في الجامعة لتطوير وتنفيذ برامج تدريبية في مجاالت متخصصة تتعلق بإطار عمل وتخصص هذه الكليات والمراكز

CCE also collaborates with QU administrative units and Colleges to develop training programs in
specialized fields.
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PROGRAMS

Arabic for Non-native Speakers- Level
1, Level 2, Level 3
Arabic for non-native speakers is offered at
Levels 1, 2 and 3. Levels 1 and 2 are designed
to provide learners with an introduction to reading the
Arabic alphabet, short text and simple news, listening
to and interacting in conversations and exchanges, and
writing essential sentences about daily life.
The Level 3 course is designed to enhance learners’ fluency,
accuracy and confidence in the written language, and
improve communication skills.

French Language Level 1 Level 2, Level 3
This course is offered in 3 levels, Level 1 is
designed to provide learners with basic
functional tools and practical language
knowledge that will enable them to communicate
effectively in simple conversations.
Level 2 is designed to improve pronunciation,
conversation, and text comprehension.
Level 3 aims to improve the vocabulary, writing and
conversational skills of participants through class activities
and group conversation.

17
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Russian Language –
Level 1, Level 2
Russian language is offered in 2 levels. Level 1
teachs students basic everyday Russian Language
and culture through a variety of communicative
exercise and activities
Level 2 reviews, consolidates, and develps the knowledge
received in Russian I course through a variety of
communicative exercises and activities.

Japanese Language –
Level 1, Level 2, Level 3
Japanese language is offered in three levels.
Level 1 provides an introduction to modern
spoken and written Japanese, designed
for those who have no experience learning
Japanese. This course focuses on the mastery of basic
Japanese grammar in the four language skills (speaking,
listening, reading and writing), with a focus on speaking
and listening comprehension. The Japanese writing
system (Hiragana, Katakana, and Kanji) is also introduced.
In Level 2 and Level 3, emphasis will be placed on
speaking and listening in order to help learners acquire
communicative skills for simple interaction with Japanese
speakers. Participants will be introduced to the general

 المستوى،اللغة الروسية المستوى األول
الثاني
 يهدف المستوى،تقدم اللغة الروسية على مستويين
األول إلى تزويد المشاركين بمفردات اللغة والثقافة
الروسية األساسية المستخدمة يوميا من خالل مجموعة متنوعة
.من التمارين واألنشطة القائمة على التواصل التفاعلي
أما المستوى الثاني فيهدف إلى مراجعة وتطوير المعرفة التي تم
تلقيها في المستوى األول من خالل مجموعة متنوعة من التمارين
.واألنشطة التفاعلية

- اللغة اليابانية
، المستوى الثاني،المستوى األول
المستوى الثالث
.يتم تقديم اللغة اليابانية على ثالثة مستويات
المستوى األول عبارة عن دورة مقدمة للغة اليابانية
 والمصممة ألولئك،الحديثة المنطوقة والمكتوبة
 يركز هذا المساق.الذين ليس لديهم خبرة في تعلم اللغة اليابانية
على إتقان قواعد اللغة اليابانية األساسية في المهارات اللغوية
 مع التركيز على،)األربع (التحدث واالستماع والقراءة والكتابة
 إضافة إلى تقديم نظام الكتابة الياباني،المحادثة واالستماع
.) وكانجي، كاتاكانا،(هيراغانا
في المستوى الثاني والمستوى الثالث سيتم التركيز على
المحادثة واالستماع لمساعدة المتعلمين على اكتساب مهارات
 سيتم تعريف.التواصل والتفاعل مع المتحدثين اليابانيين

البرامج
التدريبية

البرامج
التدريبية
للغات

LANGUAGE
TRAINING
COURSES

- اللغة العربية للناطقين بغيرها
 الثالث، الثاني،المستوى األول
يقدم برنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها
 صمم. الثالث، الثاني، األول،على ثالثة مستويات
المستويين األول والثاني لتزويد المشاركين
بالمعرفة الخاصة بقراءة الحروف الهجائية والجمل القصيرة واالخبار
 واستخدام اللغة العربية تحدثا وقراءة واستماعا في،البسيطة
.مختلف المجاالت االساسية للحياة اليومية
أما المستوى الثالث فيركز على تطوير الثقة والطالقة لدى
المشاركين في الكتابة والمحادثة والقدرة على التواصل باللغة
.العربية

- اللغة الفرنسية
 الثالث، الثاني،المستوى األول
، األول:تقدم اللغة الفرنسية علي ثالثة مستويات
 يتناول المستوى األول القواعد. والثالث،الثاني
األساسية للغة الفرنسية ويركز على تعليم
المشاركين األدوات والمعرفة اللغوية لتمكينهم من إجراء
 في المستوى الثاني يتم التركيز على تحسين.محادثات بسيطة
 وفي المستوى الثالث يتم التركيز.مهارات النطق وفهم النصوص
على زيادة المفردات اللغوية ومهارات الكتابة عن طريق األنشطة
.الجماعية
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culturer of the Japanese people and will also include nonverbal communication.

TRAINING
PROGRAMS

Farsi language course is designed to provide
learners with an introduction to the Farsi
alphabet and short text, listening to and
interacting in conversations and writing
essential sentences. The four skills (listening, speaking,
writing, and reading) are emphasized in this level.

General English - Level 1, Level 2,
Level 3, Level 4
This course is offered at Levels 1,2,3 and 4.
Level 1 is an integrated-skills course that
reviews the important basic structural areas
students are expected to have met and studied in high
schools. The four skills (listening, speaking, writing, and
reading) are emphasized in this level.
In Level 2, learners are expected to employ skimming and
scanning techniques in reading, to determine the meaning
of new words in context and to approach reading texts in
English in a holistic way.
In Level 3, emphasis is given to accuracy in the production
and understanding of clear English, and will highlight
more complex structures and materials.
In Level 4, learners develop linguistic skills and
communication abilities that bring them to an advanced
level. The course teaches reading, writing, listening,
speaking, and grammar, and provides training in the use of
computer language programs with an aim of developing
self-learning skills.
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This course is offered in three levels. Level 1
is designed to provide learners with basic
functional tools and practical language
knowledge that will enable them to
communicate effectively in simple conversations.
Level 2 is designed to improve pronunciation, conversation,
and text comprehension.
Level 3 aims to improve the vocabulary, writing and
conversational skills of particiapnts with class activities
and group talks.

Korean Language
Level 1, Level 2
This course is offered in 2 levels. Level
1 course is designed to have the basic
language skills (listening, reading, speaking,
writing) and to learn Korean pronunciation system and
basic rules of grammar structure. Level 2 aims at helping
the participant aquire the language skills they need in preintermediate level Korean.

اللغة األلمانية
 الثالث-  الثاني-  المستوى األول:تقدم دورات اللغة األلمانية على ثالثة مستويات
 يتناول المستوى األول، والثالث، الثاني،األول
 والتركيز على،القواعد األساسية للغة األلمانية
تزويد المشاركين بالمعرفة اللغوية لتمكينهم من إجراء محادثات
.بسيطة باللغة األلمانية
 يتم التركيز على تحسين مهارات النطق،في المستوى الثاني
 يتم التركيز، وفي المستوى الثالث.والمحادثة وفهم النصوص
على زيادة المفردات اللغوية ومهارات التحدث والكتابة بين
.المشاركين عن طريق األنشطة الجماعية

- اللغة الكورية
 المستوى الثاني- المستوى األول
 األول:تقدم دورات اللغة الكورية على مستويين
 يقدم المستوى األول المهارات األساسية.والثاني
(االستماع والقراءة والكتابة) للغة الكورية وتعلم
.مبادئ النطق والقواعد الخاصة باللغة الكورية
المستوى الثاني يساعد المشاركين على زيادة المهارات اللغوية
.للوصول إلى المستوى قبل المتوسط للغة الكورية

المشاركين بالثقافه العامة للشعب الياباني بما في ذلك
.التواصل غير اللفظي

- اللغة الفارسية
المستوى األول

البرامج
التدريبية

Farsi ( Persian ) Language Level 1

German Language
Level 1, Level 2, Level 3

تم تصميم هذه الدورة لتزويد المشاركين بالمبادئ
األساسية لقراءة الحروف الهجائية الفارسية
 وكتابة، واالستماع والمحادثة،والنصوص القصيرة
 وتطوير المهارات األربع (االستماع والتحدث،بعض الجمل األساسية
.)والكتابة والقراءة

- اللغة اإلنجليزية العامة
 الرابع-  الثالث-  الثاني- المستوى األول
تقدم دورات اللغة اإلنجليزية العامة على أربعة
 يتناول، الثالث والرابع، الثاني، األول:مستويات
المستوى األول القواعد األساسية باللغة
 وتركز هذه،اإلنجليزية مع مراجعة ما تم تعلمه في المراحل الدراسية
 الكتابة، التحدث،الدورات بمستوياتها األربعة على مهارات االستماع
.والقراءة
 من المتوقع ان يستخدم المشاركون ما،في المستوى الثاني
تعلموه من مهارات القراءة في تحديد معاني الكلمات الجديدة
.والوصول إلى القراءة بطريقة شمولية
 يتم التركيز على الدقة في فهم اللغة،وفي المستوى الثالث
.بالتركيز على مواد ومعطيات أكثر تعقيدا
 سوف يتمكن المشاركون من تطوير،وفي المستوى الرابع
 يركز هذا المستوى على.مهاراتهم اللغوية والقدرة على االتصال
 إضافة إلى، والنحو، التحدث، االستماع، الكتابة،مهارات القراءة
تمكين المشاركين من استخدام برامج اللغة على الكمبيوتر
.لتطوير مهارات التعلم الذاتي لدى الدارسين
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Spanish Language
Level 1, Level 2, Level 3

TRAINING
PROGRAMS

21

21
23

Turkish language is offered in three levels.
Level 1 is designed to provide learners with
an introduction to the Turkish alphabet and
short text, listening to and interacting in conversations
and writing essential sentences. The four skills (listening,
speaking, writing, and reading) are emphasized in this level.
Level 2 aims to improve the vocabulary, pronunciation and
conversational skills of students with class activities and
group conversation and will be able to compare past and
present. Attendees will familiarize themselves with Turkish
culture as well. In Level 3, learners develop linguistic
skills and communication abilities that bring them to an
advanced level.

- اللغة التركية
 الثالث-  الثاني- المستوى األول
،يتم تقديم اللغة التركية على ثالثة مستويات
المستوى األول يزود المشاركين بالمبادئ
األساسية لقراءة الحروف الهجائية التركية
 وكتابة بعض الجمل، واالستماع والمحادثة،والنصوص القصيرة
 وتطوير المهارات األربع (االستماع والتحدث والكتابة،األساسية
 في المستوى الثاني يتم زيادة الحصيلة اللغوية والتعمق.)والقراءة
في القواعد اللغوية وتطوير مهارات المحادثة من خالل األنشطة
 في المستوى الثالث يصل المشاركون إلى.الجماعية للمشاركين
مستوى متقدم في اللغة التركية من خالل التركيز على المهارات
.اللغوية والتواصل

- اللغة األسبانية
 الثالث-  الثاني- المستوى األول
.يتم تقديم اللغة األسبانية على ثالثة مستويات
المستوى األول يزود المشاركين باألدوات الوظيفية
األساسية والمعرفة اللغوية العملية التي تمكنهم
 كما.من التواصل الفوري والفعال باستخدام الجمل البسيطة
ان المستوى الثاني يساعد المشاركين على تطوير معارفهم
ومهاراتهم في استخدام المفردات األساسية والمحادثة والتوسع
 أما المستوى الثالث يساعد المشاركين،في فهم الثقافة األسبانية
على تطوير المهارات اللغوية ومهارات التواصل التي تساعدهم
.على التطور في اتقان هذه اللغة
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البرامج
التدريبية

Spanish language is offered at three levels.
Level 1 is designed to provide learners
with basic functional tools and practical
language knowledge that will enable them
to communicate immediately and effectively in simple
conversations. Level 2 will help learners to expand on
basic vocabulary, pronunciation, conversational skills
and provide a cultural understanding of the Hispanic
world. Level 3 develops learner’s linguistic skills and
communication abilities, bringing them to an advanced
level.

Turkish Language
Level 1 Level 2, Level 3

20

TRAINING
PROGRAMS

البرامج
التحضيرية
لالمتحانات

ACT Preparation Course

ACT الدورة التحضيرية المتحان

This course is designed to provide learners with background
about the subject matter required for the test. Learners are
trained on effective test taking strategies. They are also
familiarized with the exam and its regulations.

IELTS Preparation Course
Learners will develop strategies and skills in four main
IELTS requirements: Reading, Speaking, Listening and
Writing. This program helps students to strengthen their
critical thinking skills to attain better reading, writing,
listening, and speaking results. It also prepares learners to
effectively manage their time on the four English language
modules on the IELTS test.

23
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البرامج
التدريبية

EXAM
PREPARATION
COURSES

تهدف هذه الدورة إلى تزويد المشاركين بخلفية واضحة
 وتدريب المشاركين على االستراتيجيات،عن ماهية االختبار
 وكذلك األنظمة،الفعالة الجتياز هذه النوعية من االختبارات
.الخاصة بها

IELTS الدورة التحضيرية المتحان
تساعد هذه الدورة المشاركين على تطوير المهارات األساسية
 إضافة إلى تعزيز مهارات، االستماع والكتابة، المحادثة،في القراءة
التفكير النقدي بما يساعدهم على تحقيق أفضل النتائج وإدارة
.IELTS الوقت بفعالية خالل امتحان ال
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GRE Preparation Course

TRAINING
PROGRAMS

GMAT Preparation Course
This
preparation
course
is
designed to help Students and
Professionals seeking admissions
to a MBA (Masters in Business
Administration) or Masters in
Finance, Accounting, and other business-related programs.
Learners will attend 30 hours of well-planned live-online
focused lessons, 50 Hours of online self-paced classes, take
10 full-length GMAT diagnostic online exams and receive
personalized guidance with Princeton Review trained
teachers. Community Service and Continuing Education
Center offers this course in collaboration with ScorePlus –
The Princeton Review.

SAT Preparation Course
This preparation course is designed to help students for
the SAT test, develop test-taking
skills, and build up confidence to
get an internationally competitive
score. Learners will attend 30
hours of well-planned live-online
focused lessons, 50 Hours of online self-paced classes, take
42 full-length SAT diagnostic online exams and receive
personalized guidance with Princeton Review trained
teachers. Continuing Education Office offers this course in
collaboration with ScorePlus – The Princeton Review.
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GRE الدورة التحضيرية المتحان
تساعد هذه الدورة التحضيرية الطالب
والمهنيين الذين يسعون للقبول في
برنامج الدراسات العليا على تحسين
 ساعة من الدروس30  سيحضر المشاركون.GRE األداء في امتحان
 ساعة من التعلم الذاتي عبر50  و، جيدا
المباشرة والمخطط لها
ً
 امتحانات تشخيصية كاملة عبر اإلنترنت10  إضافة الى، اإلنترنت
Princeton مع تلقي إرشادات خاصة من المعلمين المدربين في
 يقدم مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر هذه الدورة.Review
.ScorePlus - The Princeton Review التدريبية بالتعاون مع

البرامج
التدريبية

This preparation course helps
students
and
professionals
seeking admissions to a graduate/
postgraduate program, improve
performance on the GRE exam. Learners will attend 30
hours of well-planned live-online focused lessons, 50
Hours of online self-paced classes, take 10 full-length GRE
diagnostic online exams and receive personalized guidance
with Princeton Review trained teachers. Community Service
and Continuing Education Center offers this course in
collaboration with ScorePlus – The Princeton Review.

الدورة التحضيرية المتحان
GMAT
تم تصميم هذه الدورة التحضيرية
لمساعدة الطالب والمهنيين الذين
يسعون للقبول في ماجستير إدارة األعمال أو الماجستير في المالية
 سيحضر المتعلمون.والمحاسبة والبرامج األخرى المتعلقة باألعمال
 ساعة من50  و، جيدا
ً  ساعة من الدروس المباشرة والمخطط لها30
 اختبارات تشخيصية كاملة10  إضافة الى، التعلم الذاتي عبر اإلنترنت
عبر اإلنترنت مع تلقي إرشادات خاصة من المعلمين المدربين في
 يقدم مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر.Princeton Review
ScorePlus - The Princeton Review هذه الدورة التدريبية بالتعاون مع

SAT الدورة التحضيرية المتحان
تم تصميم هذه الدورة التحضيرية
،SAT لمساعدة الطالب في اختبار
 وبناء، وتطوير مهارات إجراء االختبارات
30  سيحضر المتعلمون.الثقة للحصول على درجة تنافسية دولية
 ساعة من50  و، جيدا
ساعة من الدروس المباشرة والمخطط لها
ً
ً
 اختبارًا كاملا للتشخيص42  مع إعطاء، الدروس الذاتية عبر اإلنترنت
 وتلقي إرشادات خاصة من المعلمين المدربين في، عبر اإلنترنت
 يقدم مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر. Princeton Review
.ScorePlus - The Princeton Review هذه الدورة التدريبية بالتعاون مع
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Human Resource Essentials

HR Essentials - Compensation and Benefits

This course helps HR practitioners and organizations to
strengthen their HR management skills and enable them
to think strategically. Key topic areas include: managing
human resources, analyzing work and job design, planning
for and recruiting human resource professionals, selecting
employees and placing them in jobs, training employees,
managing employees’ performance, and providing
employee benefits.

HR Essentials - Human Resource Management
This course provides a comprehensive opportunity to
learn how to manage the most expensive, and arguably
most important, organizational resource: human capital.
This module focuses on the nature of human resources
and its fundamentals and the role assigned to those who
manage human resources.

HR Essentials - Recruitment and Selection
The recruitment and selection of qualified staff who are
able to help the organization in achieving its strategic
goals is important for any organization. HR managers and
executives work to identify and select employees who will
best meet the organization’s needs. This module focuses
on several important aspects of selection and recruitment.

27

برامج
الموارد البشرية
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 المنافع واألجور- أساسيات الموارد البشرية

أساسيات الموارد البشرية

This module discusses key aspects of a total compensations
system, maps out the process for developing pay structures,
describes the common types of pay increases, and looks
at benefits commonly offered by employers. This module
covers total compensation, pay increases and incentives,
compensation systems design and benefits overview.

تناقش هذه الدورة الجوانب الرئيسية ألنظمة وسياسات االجور
 وشرح األنواع، والخطوات الالزمة لتطوير هياكل األجور،والحوافز
 والمزايا والمنافع المقدمة،الشائعة للحوافز وزيادة االجور
.للموظفين من المنظمات المختلفة

HR Essentials -Employee Development

تركز هذه الدورة على تحديد الغرض من التدريب والتطوير
 وتتناول الكيفية التي يمكن ان يتعلم فيها،للموظفين
الموظفون مهارات ومعارف جديدة من خالل انخراطهم في
 وتغطي هذه الدورة ثالثة مواضيع.التدريب بكافة اشكاله
، انواع التدريب ومجاالته،رئيسية هي تصميم برامج التدريب
.وتقييم التدريب

تهدف الدورة إلى مساعدة الممارسين للموارد البشرية والمنظمات
كذلك على تعزيز مهاراتهم االدارية في الموارد البشرية وتمكينهم
 تشمل المواضيع الرئيسية.من تنمية مهارات التفكير االستراتيجي
، تصميم الوظائف، تحليل العمل، إدارة الموارد البشرية: للدورة
، اختيار الموظفين وتعيينهم،تخطيط وتوظيف الموارد البشرية
. وتحفيز الموظفين، إدارة تقييم اداء الموظفين،تدريب الموظفين

This module discusses the purpose of employee training
and development. It provides a perspective on how
employees learn while considering several methods of
training and how to evaluate the training. This module
focuses on training program design, training and
development types, and training evaluation.

HR Essentials - Performance Management
Performance evaluation is central to a performance
management system. This module discusses the purposes
and types of performance evaluation systems and maps
out the evaluation process and the steps to follow when
corrective action or termination becomes necessary. The
module consists four topics: performance management
systems, performance evaluation process, corrective
action, and termination.

 التطوير الوظيفي-أساسيات الموارد البشرية

 إدارة األداء- أساسيات الموارد البشرية
 وقياس وتقييم، وتحفيز،إدارة األداء هي العملية الخاصة بتحديد
.وتحسين أداء الموظفين وتطويرهم ومكافاتهم على ادائهم
 تناقش هذه الدورة.ويعد تقييم األداء هواألساس في هذه العملية
 كما انها تركز على،أهداف وانواع تقييم األداء وكيفية القيام به
 وتغطي هذه الدورة.الخطوات التي يمكن اتخاذها لتصحيح األداء
، وعملية تقييم األداء، انظمة أدارة األداء:اربعة مواضيع رئيسية هي
. وانهاء العمل،واإلجراءات التصحيحية

البرامج
التدريبية

TRAINING
PROGRAMS

HR
PROGRAMS

 إدارة الموارد البشرية- أساسيات الموارد البشرية
تركز هذه الدورة على ماهية الموارد البشرية واألساسيات المرتبطة
 كما تركز، والدور المنوط بالقائمين على إدارة الموارد البشرية،بها
على عملية التخطيط االستراتيجي وخطواتها فيما يتعلق بالموارد
 والتخطيط، مهنية الموارد البشرية:البشرية وتنقسم الى جزئيين
.االستراتيجي للموارد البشرية

 االختيار والتوظيف- أساسيات الموارد البشرية
يعد التوظيف واختيار الموظفين المؤهلين القادرين على مساعدة
.المنظمة في تحقيق اهدافها االستراتيجية مهما ألي منظمة
فالقائمين على إدارة الموارد البشرية يعملون على تحديد واختيار
 وتركز هذه الدورة على عدة.االفراد المالئمين لحاجة المنظمة
جوانب مهمة لالختيار والتوظيف كما انها تركز على الكيفية التي
.يمكن من خاللها اختيار الشخص المناسب للوظيفة المناسبة
 مقابالت،وتتضمن هذه الدورة ثالثة اجزاء رئيسية هي التوظيف
. اختيار األفراد للتوظيف،المرشحين
21
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PROGRAMS

Qatari Tenders and Bidding Law No. 24 of 2015
The course provides the participants with the necessary
legal skills for announcing tenders, tender types and their
legal system, preparing and depositing bids, the role of
the Central Committee for Tenders, and the provisions of
executing contracts after the awarding of tenders.

This course identifies the most important problems related
to the implementation of administrative contracts, the
statement of their legal nature, and the legal solutions to
confront them.

Legal Aspects for Administrative Decision

General Construction Contracts in Qatari Law

The course provides participants with the legal skills
necessary for administrative decisions in terms of their
legal construction, and how to deal with the administrative
decision pillars, enabling the trainee to make a correct
administrative decision in accordance with the law.

The course provides the participants with the necessary
knowledge about the general construction contracts
in Qatari law, distinguishing them from other private
construction contracts, the legal system that governs the
general construction contracts, and the mutual rights and
obligations in public construction contracts, methods
of payment and duration of implementation and the
methods used to resolve disputes in Qatari law

Legal Aspects of Human Resources
Management in Light of Qatari Human
Resources Law No. 15 2016
The course provides participants with the legal rules
governing public posts, the rights and duties of employees,
appointments, promotions, compensation, remuneration,
salaries, investigation and discipline.
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Practical Problems in Compensation Cases in
Light of Qatari Civil Law
The course introduces the most prominent legal problems
related to compensation in the light of civil law and
mechanisms to resolve them and deals with topics related

مشاكل تنفيذ العقود اإلدارية
تهدف الدورة الى التعرف إلى أهم المشاكل المتعلقة بتنفيذ
 والحلول القانونية، وبيان ماهيتها القانونية،العقود اإلدارية
..المطروحة لمواجهتها

عقود اإلنشاءات العامة في القانون القطري
تهدف الدورة الى تزويد المشاركين بالمعرفة الالزمة حول عقود
االنشاءات العامة في القانون القطري وتمييزها عن غيرها من
 والنظام القانوني الذي يحكم عقود،عقود االنشاءات الخاصة
 اضافة الى التعريف بالحقوق وااللتزامات،االنشاءات العامة وابرامها
 والسيما التأمينات والجزاءات،المتبادلة في عقود االنشاءات العامة
 والطرق المتبعة في حل،التعاقدية وطرق الدفع ومدد التنفيذ
.المنازعات في القانون القطري

اإلشكاليات العملية في قضايا التعويض في ضوء
القانون المدني القطري
تهدف الدورة الى التعريف بأبرز اإلشكاليات القانونية المتعلقة
بالتعويض في ضوء القانون المدني واليات حلها وتتناول
المواضيع المتعلقة بالتمييز بين أنواع التعويض وكيفية
 استخدام القواعد، تطبيق شروط التعويض،المطالبة به

البرامج
التدريبية

البرامج
التدريبية
القانونية

LEGAL
TRAINING
COURSES

24 قانـون المناقصـات والمزايـدات القطــري رقم
 والئحته التنفيذية2015 لسنة
تهدف الدورة الى تزويد المشاركين بالمهارات القانونية الالزمة
 اعداد، انواع المناقصات ونظامها القانوني،لإلعالن عن المناقصات
 أحكام تنفيذ، دور اللجنة المركزية للمناقصات،العطاءات وايداعها
.العقود بعد إرساء المناقصات

الجوانب القانونية لتنفيذ القرارات اإلدارية
تهدف الدورة الى تزويد المشاركين بالمهارات القانونية الالزمة
 وكيفية التعامل مع،للقرارات اإلدارية من حيث بنائها القانوني
اركان القرار اإلداري مما يمكن المتدرب من اتخاذ قرار إداري صحيح
.متوافق مع القانون

الجوانب القانونية إلدارة الموارد البشرية في ضوء
2016  لسنة15 قانون الموارد البشرية القطري رقم
تهدف الدورة الى تزويد المشاركين بالقواعد القانونية التي
، وحقوق العاملين وواجباتهم،تحكم تولي الوظائف العامة
 والتعويضات والمكافآت والرواتب والتحقيق، والترقية،التعيين
.والتأديب
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TRAINING
PROGRAMS

Money laundering And Ways to Combat and
Prevent Them
The course aims to introduce the crime of money
laundering and its pillars and ways to combat and prevent it
in light of the provisions of Qatar's Anti-Money Laundering
and Terrorist Financing Act No. 20 of 2019 and relevant
international conventions, as well as the recommendations
of the International Financial Action Group.

Partnership Contracts between the Public and
Private Sectors According to Law No. 12 of 2020
The course aims to provide legal knowledge regarding
public-private partnership contracts in accordance with
Law No. 12 of 2020 and to explain its texts, particularly with
regard to projects to which the private sector can come
forward in partnership with the government sector and
the necessary procedures for submitting these projects.

The Principles of Legislative Drafting
The course aims to develop the abilities and skills of
the trainee in drafting, reviewing and evaluating draft
legislation, regulations and circulars. As well as giving
trainees the correct understanding of the technical
formulation of legislation and ways to improve it.

Rules Governing Labour Relations in Qatari
Labor Law
The course aims to learn about new legislative
developments in the field of labour relations, which include
the study of international standards in accordance with ILO
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agreements ratified by the State of Qatar, the general rules
in Qatar's Labor Law No. 14 of 2004 and its amendments,
legislative reforms contained in the sponsorship system,
the Entry and Exit Of Arrivals Act 21 of 2015

Rehabilitation for Diplomatic Work
The course aims to work on qualifying participants to deal
with foreign entities, whether at the level of traditional
external representation of the state or working in foreign
entities, by addressing topics related to negotiating with
foreign parties to conclude agreements and settle disputes,
dealing with foreign entities, dealing during crises.

Qatar Civil Legislation for Non-Legal
Professionals
The course aims to introduce and train the top 10 civil laws
of interest to professionals, including the legislative tools
adopted in Qatar, civil law, transactions and e-commerce
law, rental laws, labor laws, consumer protection law,
intellectual property laws, real estate laws, insurance laws,
profession laws.

Environmental Legislation in the State of Qatar
The course aims to provide participants with basic
knowledge in the general theory of environmental law, and
to provide legislative tools for environmental protection
in Qatar and its most prominent provisions, as well as to
identify public and private bodies with environmental
functions, and to enable participants to assess the reality
of legal protection of the environment in Qatar.

Sport Laws in State of Qatar
The course aims to introduce participants to the concept
of sports law, and to determine the characteristics of sports
law and its ruling principles and applications in the Qatari
legal system, to identify the sources of sports law and
the system of sports legislation in Qatar as well as public
institutions and bodies based on sports management in
Qatar.

التأهيل للعمل الدبلوماسي
تهدف الدورة الى العمل على تأهيل المشاركين للتعامل مع
الجهات األجنبية سواء على مستوى التمثيل الحارجي التقليدي
للدولة او العمل في الجهات األجنبية وذلك من خالل تناول
المواضيع المتعلقة بالتفاوض مع الجهات األجنبية إلبرام االتفاقات
 التعامل خالل، التعامل مع الجهات األجنبية،وتسوية النزاعات
.األزمات

التشريعات القطرية المدنية لغير القانونيين
تهدف الدورة الى التعريف بأبرز عشرة قوانين مدنية تهم المهنيين
والمختصين من غير القانونيين والتدريب عليها والتي تشمل
 قانون، الفانون المدني،األدوات التشريعية المعتمدة بدولة قطر
، قوانين العمل، قوانين اإليجارات،المعامالت والتجارة االلكترونية
 القوانين، قوانين الملكية الفكرية،قانون حماية المستهلك
. القوانين المهنية، القوانين الخاصة بالتامين،العقارية

التشريعات البيئية دولة قطر
تهدف الدورة الى تزويد المشاركين بالمعارف األساسية في النظرية
 وااللمام باألدوات التشريعية الخاصة،العامة للقانون البيئي
 وكذلك التعرف على،بحماية البيئة في دولة قطر وأبرز أحكامها
 وتمكين المشاركين، الهيئات العامة والخاصة ذات المهام البيئية
.من تقييم واقع الحماية القانونية للبيئة في دولة قطر

التشريعات الرياضية في دولة قطر
،تهدف الدورة الى تعريف المشاركين بمفهوم القانون الرياضي
وتحديد خصائص القانون الرياضي والمبادئ الحاكمة فيه
 التعرف على مصادر،وتطبيقاتها في النظام القانوني القطري
القانون الرياضي ومنظومة التشريعات الرياضية وكذلك
المؤسسات والهيئات العامة القائمة على اإلدارة الرياضية في
.دولة قطر

 مواءمة الواقع العملي،القانونية الحاكمة للمطالبة بالتعويض
 اإلشكاليات،مع األحكام القانونية للقواعد القانونية محل الدراسة
.العملية في قضايا التعويض في ضوء القانون المدني القطري

جرائم مكافحة غسل األموال وسبل مكافحتها
والوقاية منها

البرامج
التدريبية

to the distinction between types of compensation and
how to claim it, how to claim compensation, apply the
conditions of compensation, use the ruling legal rules to
claim compensation, harmonize the practical reality with
the legal provisions of the legal rules under consideration,
practical problems in compensation cases in the light of
Qatari civil law.

تهدف الدورة الى التعريف بجريمة غسل األموال وأركانها وسبل
مكافحتها والوقاية منها في ضوء أحكام قانون مكافحة غسل
 واالتفاقيات2019  لسنة20 األموال وتمويل اإلرهاب القطري رقم
 باإلضافة إلى توصيات مجموعة العمل،الدولية ذات العالقة
.المالي الدولي

ً
طبقا
عقود الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص
2020  لسنة12 للقانون رقم
تهدف الدورة الى تقديم المعرفة القانونية فيما يتعلق بعقود
ً
طبقا للقانون رقم
الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص
ً
خاصة ما يتعلق منها بالمشروعات
 وشرح نصوصه2020  لسنة12
التي يمكن أن يتقدم إليها القطاع الخاص بالشراكة مع القطاع
.الحكومي واإلجراءات الالزمة لتقديم هذه المشروعات

أصول الصياغة التشريعية
تهدف الدورة إلى تطوير قدرات ومهارات المتدرب على صياغة
.ومراجعة وتقويم مشروعات التشريعات واللوائح والتعاميم
وكذلك إكساب المتدربين الفهم الصحيح للصياغة الفنية
.للتشريعات وطرق تحسينها

القواعد المنظمة لعالقات العمل في قانون العمل
القطري
تهدف الدورة الى التعرف على التطورات التشريعية الجديدة في
ً
طبقا
مجال عالقات العمل والتي تشمل دراسة المعايير الدولية
،التفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادقت عليها دولة قطر
2004  لسنة14 القواعد العامة في قانون العمل القطري قانون رقم
 اإلصالحات التشريعية الواردة على نظام،والتعديالت الواردة عليه
.2015  لسنة21  قانون دخول وخروج الوافدين وإقامتهم رقم، الكفالة
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Financial Modeling Using Excel

Professional Financial Accounting (PFA)

This course practically applies Excel within a financial
framework to explore how different financial models
can be efficiently created and modified. The efficient use
of Excel is key and so the course starts by ensuring the
participants can quickly and accurately harness Excel’s
tools and functionality. These skills are applied to the best
practice modeling guidelines to build, and then flex, the
structure and modules of a financial model.

The PFA course is intended for junior financial accountants
to finance managers. This course prepares participants
to be an excellent financial analyst. Participants will
become familiar with all details in financial accounting,
from preparing the journal entry, until preparing Financial
Statements. This course will also prepare you for the
professional certification like CPA, CMA

Financial Accounting: Tools for Business
Decision Making
Financial Accounting: Tools for Business Decision Making,
provides a simple and practical introduction to financial
accounting. It explains essential accounting and finance
concepts, while also emphasizing the importance of
decision-making. This course highlights why financial
accounting is important in daily life, business majors,
and future careers. The course does not require prior
knowledge of accounting.
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دورات
المحاسبة
والمالية
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Professional Business Accountant (PBA)
The PBA course is intended for accounting professionals
who are in, or want to be in, senior career positions.
This course will contain topics of Professional Financial
Accounting (PFA) course, will also include topics
like, Financial statement analysis, Capital budgeting,
Accounting for Merger & Acquisition and Accounting for
Leases.

)PBA( محاسب أعمال محترف

النماذج المالية باستخدام برنامج اكسل

هذه الدورة مخصصة للمحاسبين الماليين المؤهلين للتدرج في
 وهي تتناول دراسة المحاسبة المالية،مستويات وظيفية أعلى
الشق
ِ  دراسات الجدوى (إعداد،بالتركيز على تحليل البيانات المالية
 المحاسبة عن عقود، المحاسبة لالندماج واالستحواذ،)المالي
.اإليجار

تهدف الدورة إلى تطبيق استخدام برنامج اكسل ضمن إطار مالي
الستكشاف كيف يمكن إنشاء نماذج مالية مختلفة وتعديلها
 حيث تركز على تزويد المشاركين بالقدرة على تسخير.بكفاءة
أدوات اإلكسل ووظائفه بسرعة ودقة ومن ثم تطبيق أفضل
.الممارسات المطلوبة لبناء هيكل ووحدات النموذج المالي

البرامج
التدريبية

TRAINING
PROGRAMS

ACCOUNTING
AND FINANCE
COURSES

 أدوات التخاذ القرارات التجارية:المحاسبة المالية
تقدم الدورة مقدمة بسيطة وعملية للمحاسبة المالية من خالل
شرح المفاهيم المحاسبية والمالية التي يحتاج المتدربون إلى
معرفتها وأهميتها في اتخاذ القرارات وكذلك أهميتها في حياتهم
 وال،اليومية وتخصصات األعمال وحياتهم المهنية المستقبلية
.تتطلب الدورة معرفة مسبقة بالمحاسبة

)PFA( المحاسب المالي المحترف
هذه الدورة مخصصة للمحاسبين الماليين المبتدئين إضافة الي
 وهي تركز على دراسة كيفية إعداد القيود،المديرين الماليين
 حيث يمكن ان تساعد في إعداد،اليومية وإعداد القوائم المالية
.CPA  وCMA المتدرب للشهادات المهنية الدولية مثل
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Financial Accounting and Bookkeeping
Simulation

TRAINING
PROGRAMS

Budgeting and Cost Control
This course aims to understand the importance of a
well-defined budget process. Costing and budgeting
terminology used in business and techniques for costbenefit analysis will be presented. Participants will
learn how to construct profit, cash and balance sheet
plans and budgets. Course participants will learn how
to evaluate variances from plan and identify corrective
actions. Discounted cash flow (DCF) techniques and their
application to financial decision making will be included in
the course. Upon course completion, participants will learn
to build and use budgets relevant to their organization.

Fundamentals of Financial Analysis
This course will help participants understand the
fundamentals of financial statements, including how the
statements link and the key accounting principles that
govern them. Participants will analyze the balance sheet
of companies and assess their position. They will learn to
adjust and consistently analyze the income statement of
companies and assess their performance. This course will
also teach participants how to carry out ratio analysis and
assess the drivers of performance. Cash flow statement of
companies will be analyzed and cash flow drivers will be
identified.

Establishing an Internal Audit Function
This course explains the process of establishing an internal
audit function for non-audit professionals. Key Topic Areas
include; Internal Audit Basics, IIA Standards Overview,
Interaction and Reporting to Audit Committee, Creating
IA Charter and Policies and Procedures, Annual Audit
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Corporate Budgeting
This course enables participants to become familiar with the
process of preparing corporate budgeting using modern
approaches and techniques. The key topics included in
this course are: relationship between budgeting and
planning, types of budgets, budgeting methodologies and
approaches, budgeting and performance management.
Participants will also learn how to use budget as a
performance development constrain tool.

Audit Report Writing
The course aims to introduce participants to modern
methods of preparing audit reports and to prepare reports
according to international standards.

Finance for Non Finance
This course aims to raise the level of financial awareness
of participants and enable them to use the financial
information provided to make better short-term or longterm decisions in managing their businesses.

Planning, Budgeting & Cost Control
This course will help participants understand the
relationship between planning, budgeting and control.
It will allow the participant to explore and share with
other participants new thoughts in the planning, control,
and budgeting cycle, resulting in renewed energy
returning to the workplace and implementing a more
focused budgeting process, which communicates
useful and timely information to management.

موازنة المؤسسات

المحاسبة المالية ومسك الدفاتر

تهدف هذه الدورة إلى تعريف المشاركين بكيفية إعداد الميزانيات
 ومن أهم.للشركات باستخدام األساليب والتقنيات الحديثة
، العالقة بين الميزانية والتخطيط:المواضيع التي تطرحها الدورة
 وضع، منهجيات الميزانية والطرق المعتمدة،أنواع الموازنات
 ويتم خالل الدورة تدريب المشاركين على.الميزانيات وإدارة األداء
كيفية استخدام الميزانية كوسيلة لتطوير األداء عوضا عن أن
.تكون عائقا للتطوير

تتناول هذه الدورة محاكاة الحياة العملية الحقيقية للمحاسبين
وتدريس المحاسبة المالية عن طريق تسجيل المعامالت اليومية
 كما تهدف الى تحسين المهارات،في برامج المحاسبة الحقيقية
المهنية للمتدربين من خالل ممارسة العمل ولعب األدوار المهنية
.اليومية للمحاسبين والمديرين الماليين

إعداد تقارير التدقيق

 وتعلم،تركز هذه الدورة على فهم أهمية عملية الموازنة
،مصطلحات التكاليف والموازنات المستخدمة في األعمال التجارية
 و كيفية إنشاء،و التقنيات الرئيسية لتحليل التكاليف والفوائد
 و كيفية،خطط وموازنات األرباح والنقدية والميزانية العمومية
 وفهم،تقييم التباينات عن الخطة وتحديد اإلجراءات التصحيحية
) وتطبيقها على اتخاذDCF( تقنيات التدفق النقدي المخفض
.القرارات المالية

تهدف الدورة الى تعريف المشاركين باألساليب الحديثة إلعداد تقارير
.التدقيق و كيفية إعدادها وفق المعايير الدولية

المالية لغير الماليين
تهدف هذه الدورة إلى رفع مستوى الوعي المالي للمشاركين
وتمكينهم من استخدام المعلومات المالية المتوفرة التخاذ قرارات
.أفضل على المدى القصير أو الطويل في إدارة أعمالهم

تخطيط الموازنة ومراقبة التكاليف
ستساعد هذه الدورة المشاركين على فهم العالقة بين التخطيط
 حيث سيتاح للمشاركين معرفة أفكار جديدة،والميزانية والرقابة
 مما يؤدي إلى،ومشاركتها مع المشاركين اآلخرين في الدورة
. التطور وتنفيذ عملية الموازنة بشكل اكثر تركيزا

البرامج
التدريبية

The course teaches financial accounting by recording real
transactions in real accounting software. Learners will
improve their professional skills by practicing the dayto-day work of accountants and finance managers. The
course will be targeted to Learn by role-play model.

Planning, Audit Engagement Planning and Execution.

إعداد الموازنات المالية ومراقبة التكاليف

أساسيات التحليل المالي
 بما في ذلك،تركز هذه الدورة على فهم أساسيات القوائم المالية
كيفية ربط البيانات المالية بالمبادئ المحاسبية الرئيسية التي
، تحليل الميزانية العمومية للشركات وتقييم موقفها،تحكمها
 إجراء تحليل،ضبط وتحليل بيان دخل الشركات وتقييم أدائها
 تحليل بيان التدفق النقدي،مؤشرات األداء وتقييم محركات األداء
للشر\كات التدفق النقدي

إنشاء وظيفة التدقيق الداخلي
تتناول هذه الدورة عملية إنشاء وظيفة المراجعة الداخلية
 وتشمل المجاالت،للحسابات لغير المتخصصين في المراجعة
 نظرة عامة على معايير، أساسيات التدقيق الداخلي:الرئيسية للدورة
IA  إنشاء ميثاق، التفاعل وتقديم التقارير إلى لجنة التدقيق،IIA
 تخطيط مشاركة، تخطيط التدقيق السنوي،والسياسات واإلجراءات
.التدقيق والتنفيذ

21
23

34

Budget Preparation and Control for the
Government Sector

TRAINING
PROGRAMS

Excel for Accountants and Finance
Professionals
Excel is an ever-increasing essential tool of the accounting
and business worlds. Accountants and finance professionals
need Excel for strategic analysis, and even small business
owners who need the analytical tools to make the right
business choices.
Microsoft Excel is the go-to program for mission-critical
tasks such as calculating profits, losses, and margins; doing
what-if analysis; and analyzing large data sets, which is
why this new course is important to so many.

Excel Applications for Budgeting, Planning,
and Financial Reporting
Excel is an ever-increasing essential tool of the accounting
and business worlds. Professionals in different industries
need Excel for strategic analysis, preparing budgets, and
even small business owners need it for financial reporting
to make the right business choices.
Microsoft Excel is an essential tool to calculate, summarize
data, and financial modelling which help all business
professional to better understand the business and
improve the decision-making process.
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The course aims, in general, to provide participants with
the skills necessary for how to make the right investment
decision related to trading in the local and global types of
financial markets. It also aims to assist participants to learn
basic news and technical analysis skills and build trading
strategies for the local market and the global market
through practical training.

 مستوى ا التأسيسي-التداول في األسواق المالية

إعداد الموازنات الحكومية

تهدف الدورة بصورة عامة الى تزويد المشاركين بالمهارات الالزمة
لكيفية اتخاذ القرار االستثماري الصحيح المتعلق بالتداول باألسواق
 وتعلم مهارات التحليل،المالية بأنواعها المحلية والعالمية
االساسي (االخباري) والتحليل الفني وبناء استراتيجيات التداول
الخاصة بالسوق المحلي والسوق العالمي من خالل التدريب
..العملي

سوف تركز الدورة على تدريب المشاركين نظريا وعمليا على إعداد
الموازنة بمختلف أنواعها ومناهجها والتعرف على آلية الرقابة من
.خالل الموازنة

إكسل للمحاسبين والمتخصصين في المجاالت
المالية

البرامج
التدريبية

The course will focus on training the participants on
the preparation of the budget in theory and practically
and identifying the mechanism of control through the
budget.

Trading in Financial Markets – Basic

 حيث يحتاج،إكسل هو أداة أساسية في المحاسبة وعالم األعمال
،المحاسبون والخبراء الماليون إلى اإلكسل للتحليل االستراتيجي
كما ان أصحاب األعمال الصغيرة يحتاجون االكسل للتحليل واتخاذ
.القرارات التجارية الصحيحة
إكسل هو برنامج سريع وسهل ألداء األمور الهامة مثل حساب
 وتحليل مجموعات البيانات، القيام بتحليل ماذا لو،األرباح والخسائر
. مما يجعل هذه الدورة مهمة للكثيرين،الكبيرة

تطبيقات االكسل للموازنة والتخطيط وإعداد التقارير
المالية
،إكسل هو أداة أساسية في المحاسبة وعالم األعمال
فالمهنيون في مختلف الصناعات يحتاجون اإلكسل للتحليل
 كما ان أصحاب األعمال، وإعداد الموازنات،االستراتيجي
الصغيرة يحتاجون الى االكسل إلعداد التقارير المالية التخاذ
.القرارات التجارية الصحيحة
مايكروسوفت إكسل هو أداة أساسية لحساب وتلخيص البيانات
والنمذجة المالية التي تساعد جميع المهنيين لفهم أفضل
.لألعمال وتحسين عملية صنع القرار
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TRAINING
PROGRAMS

Computer Essentials
This course aims to provide the Basics in Microsoft Word ,
Excel and PowerPoint. Participants will learn skills associated
with creating and formatting MS Word documents. In
MS Excel, participants will learn how to create ,format
spreadsheets and charts and perform task using standard
formulas and functions . In MS PowerPoint participants
will learn to perform tasks such as creating, formatting,
modifying and preparing presentations using different
slide layouts.Skills and concepts relating to web browsing,
effective information search, online communication and
e-mail will also be covered in this course.

Microsoft Excel – Intermediate and Advanced
This course is tailored for participants who have basic
knowledge of MS – Excel and professionals in accounting,
management, research and data intensive activities. Upon
completion of the course, participants will have a deep
understanding of the most common advanced formulas in
Excel, notably for advanced decision making.

Microsoft PowerPoint – Intermediate and
Advanced

PowerPoint , this course will provide a deep understanding
of the most common intermediate and advanced features
of PowerPoint. This course is perfect for professionals in
advanced accounting, financing, management and other
data-intensive activities to prepare effective presentation
to present their results.

Adobe InDesign
The course aims to familiarize participants with the
basics necessary for desktop publishing and electronic
publishing of publications of all kinds, by identifying the
basics of design, the use and coordination of fonts, color
schemes, the definition of images and drawings and how
to use them, and then preparing, exporting and printing
the publication.

Adobe Illustrator
The course aims to introduce participants on how to
prepare and modify documents and workspaces in Adobe
Illustrator, the basic tools for saving files, how to draw and
format shapes, and use fonts, filters and effects needed to
produce logos and brochures.

 متوسط ومتقدم- مايكروسوفت باور بوينت

أساسيات الكمبيوتر

MS ستوفر هذه الدورة للمشاركين الذين لديهم معرفة أساسية بـ
ً
عميقا ألكثر الميزات المتوسطة والمتقدمة
فهما
- PowerPoint
ً
 هذه الدورة مثالية للمهنيين في مجاالت.PowerPoint شيوعا في
ً
المحاسبة المتقدمة والمالية واإلدارة واألنشطة األخرى ذات البيانات
الكثيفة بحيث تساعد على اعداد عرض تقديمي فعال لتقديم
.نتائجهم

Microsoft تهدف هذه الدورة إلى توفير األساسيات في برامج
 حيث ستزود هذه الدورة،PowerPoint  وExcel  وWord
MS المشاركين بالمهارات المرتبطة بإنشاء وتنسيق مستندات
 سيتعلم المشاركون كيفية إنشاء، MS Excel  وفي.Word
وتنسيق جداول البيانات والمخططات وتنفيذ المهام باستخدام
 كما سيتعلم المشاركون في برنامج،الصيغ والوظائف القياسية
 أداء مهام مثل إنشاء العروض التقديميةMS PowerPoint
،وتنسيقها وتعديلها وإعدادها باستخدام تخطيطات شرائح مختلفة
كما سيتم في هذه الدورة تناول المهارات والمفاهيم المتعلقة
بتصفح الويب والبحث الفعال عن المعلومات واالتصال عبر
. اإلنترنت والبريد اإللكتروني

أدوبي إنديزاين
تهدف الدورة الى تعريف المشاركين باألساسيات الالزمة للنشر
المكتبي والنشر االلكتروني للمطبوعات بمختلف أنواعها وذلك
من خالل الترعرف على اساسيات التصميم واستخدام الخطوط
 والتعريف بالصور والرسوم وكيفية، ونظم األلوان،وتنسيقها
.استخدامها ومن ثم اعداد المطبوعة وتصديرها وطباعتها

أدوبي إلسترايتور
تهدف الدورة الى تعريف المشاركين كيفية إعداد المستندات
ومساحات العمل وتعديلها في برنامج ادوبي االسترايتورواالدوات
، وكيفية رسم االشكال وتنسيقها،األساسية لحفظ الملفات
واستخدام الخطوط والفالتر والتأثيرات الالزمة إلنتاج الشعارات
.والمطويات

البرامج
التدريبية

برامج
تكنولوجيا
المعلومات

INFORMATION
TECHNOLOGY
COURSES

 متوسط ومتقدم- مايكروسوفت اكسل
تستهدف هذه الدورة المشاركين الذين لديهم معرفة أساسية بـ
 والمهنيين في أنشطة المحاسبة واإلدارة والبحوثMS - Excel
 بنهاية الدورة سيكون لدى المشاركين فهم.والبيانات المكثفة
 وال سيما الصيغ الالزمة التخاذ،Excel عميق للصيغ األكثر تقدمً ا في
.القرارات المتقدمة

For participants who have a basic knowledge of MS –
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Fundamentals Of Enterprise
Risk Management
The course covers the fundamentals of enterprise risk
management in a fast-paced, interactive environment.
You will learn about the theory and practice of risk
management in-line with the ISO 31000 framework. Upon
completion of this course, you should expect to have a
solid understanding of how effective risk management
can benefit your organization.

Business Etiquette
Success in any industry relies on relationships, whether
with co-workers, clients, suppliers, investors or others.
When you are well mannered and considerate in dealing
with others, you create engaging, productive, and longterm business relationships. As such, it is important to
learn, not just the technical side of a business, but how to
conduct oneself in the company of others. This is where
business etiquette comes in. This workshop will introduce
participants to business etiquette, as well as provide
guidelines for the practice of business etiquette across
different situations.

41

21
23

برامج
اإلدارة والقيادة
وتطوير المهارات

Conflict Management
While some people see conflict as a healthy part of reaching
a mutually accepted resolution, others find conflict
uncomfortable. This program focuses on the practical
skills of managing conflict and improving their workplace
relationship. During this interactive course, we will work
on a range of topics and tools: types of conflict, benefits of
conflict, sources of disagreement, roles in conflict, conflict
management models and processes, resolution styles, and
skills of dealing with people in conflicts.

Effective Coaching
This program focuses on how to better coach your
employees to higher performance. Coaching is a process
of relationship building and setting goals. How well your
coach relates directly to how well you can foster a great
working relationship with your employees through
understanding them and strategic goal setting. We will
practice a coaching model in this workshop which will
guide you through the coaching process. You will practice
situations to improve and develop your knowledge and
skills to perform as an effective coach to your employees
for expected performance standards.

إدارة الصراع

أساسيات إدارة مخاطر المؤسسات

بينما يرى بعض األفراد أن الصراع جزء صحي للوصول إلى حل تقبله
 تركز هذه الدورة على. يرى آخرون أن النزاع غير مريح،كافة األطراف
المهارات العملية إلدارة النزاع وتحسين عالقات األفراد في مكان
، وفوائد النزاع،العمل وذلك من خالل تناول موضوعات انواع النزاع
 وكذلك مهارات، وأساليب حل النزاع،ونماذج وعمليات إدارة النزاع
.التعامل مع األشخاص أطراف النزاع

تغطي الدورة موضوع إدارة المخاطر نظريا وعمليا بطريقة تفاعلية
، عند االنتهاء من هذه الدورة. العالميISO 31000 بما يتماشى مع إطار
يتوقع أن يكون لدى المشارك فهم إلدارة المخاطر في المؤسسة
.وكيف يمكن ان يفيد تطبيقها في المؤسسة

التوجيه الفعال
تركز هذه الدورة على كيفية توجيه الموظفين نحو اداء أفضل وفق
 فالتوجيه هو عملية بناء العالقات وتحديد.معايير االداء المطلوبة
 ويتحدد مدى ارتباط التوجيهات.االهداف مع اعضاء الفريق اآلخرين
مباشرة بمدى القدرة على تعزيز عالقة عمل ناجحة مع الموظفين
 سوف يتم.من خالل فهمهم وتحديد االهداف االستراتيجية ألدائهم
العمل في هذه الدورة على نموذج عملي يرفع من مستوى المعرفة
والمهارة في توجيه الموظفين على المدى القصير والمدى البعيد
.ورفع مستويات اداء فريق العمل وفق معايير االداء المتوقعة

البرامج
التدريبية

TRAINING
PROGRAMS

MANAGEMENT,
LEADERSHIP AND
SKILLS DEVELOPMENT
COURSES

اتيكيت األعمال
يعتمد النجاح في ادارة االعمال على العالقات والتواصل
 الموردين والمستثمرين، العمالء،المهني مع الزمالء
 عندما يلتزم األفراد باتيكيت التعامل في بيئة.وغيرهم
العمل يتولد عن ذلك التزام من قبل االطراف االخرى
وارتفاع في انتاجية االعمال ويولد كذلك عالقات مهنية
 لذا نجد أن تطوير المهارات الفنية التي.طويلة المدى
نملكها في مجال العمل ليست كافية ما لم يتم تطبيق
تفاصيل االتيكيت عند التعامل مع اآلخرين في المواقف
.المختلفة في الحياة المهنية
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TRAINING
PROGRAMS

Change Management

This course is focused on understanding the complexities
of working with KPIs and learning how to address them.
Learners will also develop a working knowledge of the
Key Performance Indicators Management Framework
and use performance measurement tools to facilitate the
deployment and value added by KPIs.

Organizational change is one of the most important and
fundamental themes of any organization for growth and
sustainability. The course aims to enable participants
to assess and manage change, including taking into
consideration the natural resistance to change. In
this course, three main elements will be addressed:
organizational change, management of organizational
change, and resistance to organizational change.

Managerial and Organizational Skills
This course is designed to improve participants’ personal,
managerial, and organizational skills and to orient them
on existing leadership styles. Participants will learn new
motivation techniques to make employees more effective
in making decisions, writing reports, and managing
work teams. The difference between the importance of
companies’ social obligation and social responsibility
principles, values, and ethics will be explained as well
as how to deal with a diverse workforce, using real-life
examples.

)BCM( أساسيات إدارة استمرارية األعمال

مؤشرات االداء الرئيسية والتطوير

تغطي الدورة أساسيات إدارة استمرارية األعمال في تنسيق تفاعلي
 سوف تتناول الدورة نظرية وممارسة.عبر اإلنترنت سريع الخطى
.ISO استمرارية األعمال بما يتماشى مع المعايير الدولية

تركز هذه الدورة على المعلومات والمهارات االساسية في مؤشرات
االداء الرئيسية التي تشمل فهم تعقيدات العمل باستخدام
 تطوير،مؤشرات االداء الرئيسية ومعرفة كيفية معالجتها بكفاءة
 استخدام أدوات،المعرفة العملية إلطار ادارة مؤشرات األداء الرئيسية
قياس األداء لتسهيل تطبيقها عمليا وتحقيق القيمة المضافة عند
.استخدام م\ألداء الرئيسية

 يتوقع ان يتوافر لدى المشاركين الفهم، بعد االنتهاء من هذه الدورة
الالزم ألهمية استمرارية األعمال وكيف يمكن أن تساعد أي منظمة
. في التغلب على أي كارثة أو اضطراب

المهارات اإلدارية والتنظيمية

Fundamentals to Business Continuity
Management (BCM)

تهدف الدورة إلى تطوير مهارات المشاركين اإلدارية والتنظيمية
 حيث سيتعرف المشاركون،لتعريفهم بأساليب القيادة المتنوعة
على اآلليات الجديدة في تحفيز العاملين لجعلهم أكثر فعالية
 وكذلك الفرق. وإدارة فرق العمل، وكتابة التقارير،في اتخاذ القرارات
بين مبادئ االلتزام االجتماعي والمسؤولية االجتماعية بالنسبة
 وكذلك كيفية التعامل مع العاملين، والقيم واألخالق،للشركات
.بانتماءاتهم المتنوعة

The course covers the fundamentals of business continuity
management in a fast-paced, interactive online format.
Participants will learn about the theory and practice of
business continuity in line with the ISO 33000 framework.
Upon completion of this course participants will
understand the importance of business continuity and
how it can help any organization in overcoming disaster
or disruption.

التخطيط وتنظيم العمل الخاص

Assertiveness Skills
Upon completion of this course, participants will be able
to handle difficult situations and people confidently and
assertively. Participants will also learn how to deal with
criticism, confrontation, anger, and negativity effectively
and positively. Overcoming feelings of apprehension and
understanding the importance of language and body
language to assertiveness will also be addressed in this
course.
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Planning & Organizing Work

Business Email Writing Skills

This course will help participants learn how to prioritize
work and manage tasks effectively in order to meet
deadlines, goals and deliverables. Participants will learn
tools to implement efficiency to work smarter and improve
professional work brand.

This course focuses on providing participants skills
in formal e-mail writing. Techniques to write emails
professionally, politely and error-free to build strong
professional relationships and achieve better result will be
taught.
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البرامج
التدريبية

Key Performance Indicators & Optimization

مهارات الحزم
 سيكون المشاركون قادرين على،بعد االنتهاء من هذه الدورة
 كما سيتعلم.التعامل مع المواقف الصعبة والناس بثقة وحزم
المشاركون التعامل مع النقد والمواجهة والغضب والسلبية
 سيتم أيض ًا في هذه الدورة معالجة التغلب.بشكل فعال وإيجابي
.على مشاعر التوجس وفهم أهمية اللغة ولغة الجسد في الحزم

مهارات كتابة المراسالت االلكترونية لألعمال
تركز الدورة على اكساب المشاركين الركائز االساسية في مهارات
كتابة الرسائل الرسمية باستخدام البريد االلكتروني بسرعة
وبطريقة احترافية ومهذبة وخالية من االخطاء لبناء عالقات مهنية
.قوية وتحقيق نتائج أفضل

ستساعد هذه الدورة المشاركين على تعلم كيفية تحديد أولويات
العمل وإدارة المهام بفعالية من أجل الوفاء بالمواعيد النهائية
 سوف يتعلم المشاركون األدوات الالزمة.واألهداف والنتائج
للوصول إلى الكفاءة في العمل بشكل أكثر ذكاء وتحسين
.العالمة التجارية المهنية للعمل

إدارة التغيير
التغيير التنظيمي هو أحد الموضوعات الهامة واألساسية التي
 تهدف الدورة إلى،تعمل عليها أي منظمة من أجل النمو واالستمرار
تمكين المشاركين من تقييم و أدارة التغيير بما في ذلك مراعاة
.المقاومة الطبيعية للتغيير
 التغيير:في هذه الدورة سيتم التطرق إلى ثالثة عناصر أساسية وهي
.مقاومة التغيير التنظيمي،  إدارة التغيير التنظيمي-التنظيمي
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Effective Communication

 حيث سيتمكن المشاركون،والمتطلبات الالزمة للقيادة الفعالة
من تحديد الخطوات الرئيسية في عملية صنع القرار الفعال ومن
 وتطوير أدوات بناء الثقة،إدراك قيمة ودور القيادة في االبتكار
. والوعي بشأن عمليات إدارة التغيير ووسائلها،بالنفس وااللتزام

TRAINING
PROGRAMS

إدارة الوقت والمهام
تهدف الدورة إلى تمكين المشاركين من تبني أساليب
واستراتيجيات وطرق منظمة في استثمار وجدولة أوقاتهم
وأولوياتهم وتفعيل قدراتهم على التعامل مع متطلبات العمل
فعالة للوقت تنعكس إيجاب ًا على أدائهم ألعمالهم
ّ ضمن إدارة
وتنظيم أمور حياتهم وعملهم بكفاءة وفاعلية وذلك باستخدام
.بعض النماذج العملية في جدولة الوقت

Customer Service Skills
The course aims to improve the abilities and skills of the
participants in the field of customer service. This interactive
course allows participants to develop their skills, increase their
efficiency and rate their performance in customer service.

السكرتارية وإدارة المكاتب

Leadership Skills
The course is designed to introduce participants to
leadership perspectives and the role communication
plays in effective leadership and management strategies.
It explores the concepts, principles and requirements of
effective leadership. This course will enable learners to
identify key steps in effective decision-making, appreciate
the role of leadership in innovation, formulate ways of
building trust and commitment, and become aware of
change management processes.

Time and Task Management
The course will enable participants to adopt strategies and
methods to invest and schedule their times and priorities
and activate their ability to deal with the requirements of
the work within the effective management of time which
will be reflected positively in the performance of their work.

Secretarial and Office Management Skills
The key objectives of this course center around helping
participants to acquire knowledge, skills and attitudes
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related to how best to manage and organize an office
with optimal efficiency and effectiveness criteria to govern
smooth running of an organization.

Presentation Skills
This workshop will provide participants with skills to be
good speakers and presenters by which they can determine
ways and methods to gain audience familiarity, develop
skills to control nervousness in front of an audience, and
how to effectively use visual aids to engage an audience.

Strategic Thinking and Planning
This course helps learners and organizations strengthen
their business planning skills and enable them to think
strategically and build a competitive edge. Using a range
of analysis tools, the course emphasizes a clear structure
for strategic thinking to enable better business decisionmaking.

من أهم األهداف الرئيسية لهذه الدورة أنها تركز على مساعدة
المشاركين على اكتساب المعارف والمهارات والتوجهات
المتعلقة بأفضل األساليب إلدارة العمل المكتبي وتنظيمه في
ضوء الكفاءة والمعايير المثلى التي من شانها ان تساعدعلى
.تحقيق النتائج المرجوة من قبل المؤسسة الرائدة

مهارات العرض والتقديم

تهدف الدورة الى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات األساسية
المتعلقة بالتواصل اإلنساني ودوره في تحقيق النجاح على
المستوى الشخصي واالجتماعي والعملي وذلك من خالل
دراسة المواضيع المتعلقة بعملية االتصال اإلنساني ومفهومها
 مهارات حسن، خصائص وأنماط االتصال ومعوقاته،وعناصرها
. مهارات الحوار واالقناع، مهارات االتصال غير اللفظي،االنصات

البرامج
التدريبية

The course aims to provide participants with basic
knowledge and skills related to human communication
and its role in achieving success at the personal, social
and practical level. Concepts related to communication
characteristics, patterns, constraints, listening skills, nonverbal communication skills, dialogue and persuasion
skills will be covered in the course.

االتصاالت الفعالة

مهارات خدمة العمالء
تهدف الدورة الى تحسين قدرات ومهارات المشاركين في مجال
خدمة العمالء لضمان رفع مستوى الخدمات بما ينعكس بشكل
إيجابي على رضا العمالء وتحقيق أقصى قدر من الربحية للمؤسسة
 وتعتمد الدورة على التفاعل بين المشاركين.التي ينتمون إليها
للوصول بهم الى ما يساعد على تطوير مهاراتهم وزيادة كفاءتهم
.ومعدل أدائهم

المهارات القيادية
تهدف هذه الدورة إلى تعريف المشاركين بالمفاهيم المختلفة
للقيادة والدور الذي تلعبه االتصاالت في استراتيجيات القيادة
 وتبين هذه الدورة المفاهيم والمبادئ.واإلدارة الفعالة

تزود هذه الدورة المتدربين بالمهارات األساسية التي تساعدهم
على ان يكونوا متحدثين ومقدمين جيدين من خالل تحديد الطرق
 وتعلم المهارات التي تساعد،واالساليب لكسب الفة الجمهور
على التحكم بالتوتر والخوف وكيفية تأثير المساعدات البصرية في
.خلق التأثير واالهتمام

التفكير والتخطيط االستراتيجي
سوف تساعد هذه الدورة المشاركين على تعزيز مهاراتهم في
تخطيط األعمال وتمكنهم من التفكير االستراتيجي وبناء جو
 كما سيتم التركيز على توفير مسار،تنافسي في األعمال التجارية
واضح لعملية التفكير االستراتيجي واتخاذ أفضل القرارات باستخدام
.مجموعة من أدوات التحليل
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TRAINING
PROGRAMS

Managing Effective Meetings

Negotiations are an integral component of work life. In this
negotiation training program, professionals of all levels
gain negotiation skills for use in any career. Tactics are
practiced with fellow participants in a variety of situations.

This course will equip learners with fundamentals of
managing meetings effectively and implementing the
correct steps to walk away from meeting having met key
objectives and set agendas.

Teamwork
In this course, participants will learn the importance
of team and team work. They will learn to make
better decisions, be more creative and innovative,
manage conflict and work with difficult group
members, negotiate for preferred outcomes,
develop a better overall understanding of human
interaction, and work more effectively as a team.

Fundamentals of Project Management
The course is aimed to enhance participants
knowledge in project management. It will be
delivered through three dimensions, Introduction
to Project Management, Introduction to Project
Management Knowledge Areas, and Successful
Project Manager Skills.

Train the Trainer
The course aims to qualify the participants to work
professionally as trainers, helping them to design, prepare
and deliver all training programs in their respective fields
efficiently and effectively.

Problem Solving and Decision Making
In this course, participants will identify problems that are
general to their workplace and those that are specific
to their organizations and determine how to solve the
problem using a problem-solving model. This course aims
to identify the characteristics of an effective problem solver
and determine the ingredients for good decision making.
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Emotional Intelligence
This course aims to develop participants’ knowledge of
EQ and to improve their interpersonal and intra- personal
skills, adaptability, stress management and general mood.
Participants will understand how emotions shape who
we are, how we relate to others and how to improve
relationships, additionally they will practice tools that
shine light on what EQ is and how to use it to great effect.

Training Management Skills
Participants will gain knowledge, skills and attitude of
managing the training and development function in public
and private sector, profit and non- profit organizations to
achieve strategic and annual objectives.

أساسيات إدارة المشاريع

مهارات التفاوض

تهدف الدورة إلى تعزيز معرفة المشاركين في إدارة المشاريع من
 مقدمة في مجاالت، مقدمة في إدارة المشاريع،خالل ثالثة أبعاد
.المعرفة إلدارة المشاريع ومهارات مدير المشروع الناجحة

 تهدف هذه الدورة الى،ان المفاوضات جزء ال يتجزأ من العمل
تزويد المشاركين باألساليب والمفاهيم العلمية الخاصة بعملية
 وتنمية قدراتهم في مواجهة مشكالت التفاوض على،التفاوض
أساس من الوعي بطبيعة ومقومات ومخاطر التفاوض مع عرض
تكتيكات واستراتيجيات التفاوض والتي يمكن استخدامها في
.العديد من المواقف

الذكاء العاطفي
تهدف الدورة الى تطوير معرفة ومهارات المشاركين في
الذكاء العاطفي وتحسين مهاراتهم في التعامل مع االخرين
ومهاراتهم عند التفكير واالنفعال الداخلي وقابليتهم على
 وفهم العواطف،التأقلم مع الضغوط الحياتية والمزاج العام
واالنفعاالت التي تشكل مالمحنا الشخصية امام االخرين وتاثير
ذلك على عالقاتنا باآلخرين والتواصل معهم بهدف تحقيق
.مستوى اداء عالي

مهارات إدارة التدريب
تهدف الدورة الى إكساب المشاركين المعرفة والمهارات االدارية
والقيادية الدارة ادارات التدريب في القطاع العام والخاص والقطاع
الربحي وغير الربحي لتحقيق االهداف االستراتيجية والسنوية
.للمؤسسات

البرامج
التدريبية

Negotiation Skills

تدريب المدربين
تهدف الدورة الى تأهيل المشاركين للعمل بشكل احترافي
كمدربين بما يساعدهم على تصميم وإعداد وتقديم كافة البرامج
.التدريبية في اطار تخصصاتهم بكفاءة وفاعلية

حل المشكالت واتخاذ القرارات
تهدف هذه الدورة إلى تحديد خصائص حل المشكالت الفعال
 كما سيقوم،وتحديد المكونات الالزمة التخاذ القرارات الجيدة
المشاركون بتحديد المشكالت العامة لمكان عملهم وتلك
الخاصة بمنظماتهم وتحديد كيفية حل هذه المشكالت باستخدام
.نموذج حل المشكالت

إدارة االجتماعات الفعالة
ستزود هذه الدورة المشاركين بأساسيات إدارة
االجتماعات بفعالية وتنفيذ الخطوات الصحيحة
 وتحديد جدول األعمال بما يحقق،لعقد االجتماعات
.األهداف الرئيسية المطلوبة

العمل الجماعي
 سيتعلم المشاركون أهمية عمل،في هذه الدورة
 وكيفية اتخاذ قرارات أفضل،الفريق والعمل الجماعي
 وإدارة الصراع والعمل مع،وتحقيق االبداع واالبتكار
 والتفاوض بشأن النتائج،أعضاء المجموعة الصعبة
 وتطوير فهم شامل أفضل للتفاعل،المفضلة
. والعمل كفريق بشكل أكثر فعالية،البشري
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TRAINING
PROGRAMS

Knowledge Management

The course aims to familiarize participants with the
concept of crisis communication, the mechanisms needed
to identify crisis indicators, good communication with the
media during crises, and the communication skills needed
to manage crises.

By the end of the course, participants will be able to learn
and define the basic concept of knowledge management,
what it does and does not do in knowledge management,
knowledge management cycle, knowledge management
models, how to build the logic of knowledge management,
and advanced stages of knowledge management.

Events Organization and Management
The course aims to develop the skills of participants in
planning, organizing and managing conferences and
exhibitions effectively.

Proposal Writing
By the end of the course, participants will be able to
determine the purpose of the proposal, types of proposal,
plan and implement the necessary steps in the process of
writing the proposal, conduct a needs analysis and write
a target statement, prepare the proposal plan, improve
writing skills, add illustrations, audit and edit the proposal.

Business Process Management
The course aims to provide participants with the
knowledge and skills needed to understand business
processes and their role in leadership and achieve
sustainability and excellence in business, implement the
process and techniques of continuous improvement,
understand and implement the BPA process, BPI and life
cycles to analyze cause and result of decision-making,
implement techniques for analysis, practical mapping,
evaluation and improvement of the process, develop
concepts of creativity and innovation as a way of working
with team members to achieve excellence, use quality tool
resources to achieve conformity with business standards.
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Strategic Management Leadership

Understanding and Valuing Self-Worth

This course would enable participants manage work by
using two sets of skills: great management of day-to-day
operations and a forward thinking perspective. These
skills will keep leaders abreast of future opportunities
and obstacles in their industries while gaining the
knowledge and understanding of various strategic tools
and skill sets.

By the end of this course, participants will be able to learn
about and manage certain areas of personal development
by understanding why self-esteem is important and
how to improve it with a healthy thinking pattern, being
able to apply self-worth theory, achieving self-esteem in
professional and personal relationships, developing a
healthy sense of self-esteem without losing empathy for
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 كيفية، نماذج إدارة المعرفة، دورة إدارة المعرفة،إدارة المعرفة
. المراحل المتقدمة في إدارة المعرفة،بناء منطق إدارة المعرفة

كتابة المقترحات
 سيتمكن المشاركون من تحديد الغرض من،مع نهاية الدورة
 تخطيط وتنفيذ الخطوات الالزمة، أنواع االقتراحات،االقتراح
 اجراء تحليل لالحتياجات وكتابة بيان،في عملية كتابة االقتراح
 إضافة، تحسين مهارات الكتابة، اعداد مخطط االقتراح،الهدف
. تدقيق وتحرير المقترح،الرسوم التوضيحية

االتصال وإدارة األزمات
تهدف الدورة إلى تعريف المشاركين بمفهوم اتصال األزمة واآلليات
 والتعامل الجيد مع وسائل،الالزمة لتحديد مؤشرات حدوث األزمة
. ومهارات االتصال الالزمة إلدارة األزمات،اإلعالم خالل األزمات

البرامج
التدريبية

Communication and Crisis Management

إدارة وتنظيم الفعاليات
تهدف الدورة الى تطوير مهارات المشاركين في التخطيط
.للمؤتمرات والمعارض وتنظيمها وإدارتها بفعالية

إدارة عمليات األعمال
تهدف الدورة إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات الالزمة
لفهم عمليات األعمال ودورها في القيادة وتحقيق االستدامة
 تنفيذ عملية وتقنيات التحسين،والتميز في مجال االعمال
 ودورات الحياة ة لتحليلBPI  وBPA  فهم وتنفيذ عملية،المستمر
 تنفيذ تقنيات للتحليل ورسم،السبب والنتيجة التخاذ القرار
 تطوير مفاهيم اإلبداع،الخرائط العملية وتقييم وتحسين العملية
،واالبتكار كأسلوب عمل مع أعضاء فريق العمل لتحقيق التميز
.استخدام موارد إدارة الجودة لتحقيق التطابق مع معايير األعمال

فهم وتقدير قيمة الذات
 سيتمكن المشاركون من التعرف على،بنهاية هذه الدورة
مجاالت معينة للتنمية الشخصية وإدارتها من خالل فهم سبب
،أهمية تقدير الذات وكيفية تحسينها بنمط تفكير صحي
 تحقيق حصيلة،التمكن من تطبيقات نظرية القيمة الذاتية
 تنمية شعور،تقدير الذات في العالقات المهنية والشخصية
 فهم،صحي بتقدير الذات دون فقدان التعاطف مع اآلخرين
.مخاطر ربط القيمة الذاتية بالوظيفة وإدارة الذات

اإلدارة المالية في األنشطة الرياضية
تتناول هذه الدورة أساسيات تمويل الرياضة واإلدارة المالية
 وتغطي الجوانب المتعلقة بأساسيات،في األنشطة الرياضية
 باستخدام األمثلة،التمويل وأدوات وتقنيات القياس المالي
.الواقعية لتطبيق مبادئ اإلدارة المالية على الرياضة

االدارة والقيادة االستراتيجية
تهدف الدورة الى تمكين المشاركين من التخطيط الناجح
 المهارات اإلدارية اليومية:باستخدام نوعين من المهارات
للعمليات التشغيلية والتقدم نحو تحقيق النتائج والتي
تجعل القائد ملما بالفرص والمعوقات المستقبلية في مجال
العمل وكذلك المعرفة بمهارات استخدام أدوات التخطيط
.االستراتيجي

إدارة المعرفة
 سيتمكن المشاركون من معرفة وتحديد،مع نهاية الدورة
 ما يفعل وما ال يفعل في،المفهوم األساسي إلدارة المعرفة
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others, understanding the risks of connecting
self-worth to job and self-management.

،في تعزيز االنتماء الوطني والمهني والتحفيز الذاتي للعمل
إضافة الى استثمار القيم المهنية بصفتها الدينية والوطنية
.لتعزيز الرقابة الذاتية لدى العاملين

Financial Management in the Sport
Industry
TRAINING
PROGRAMS

Stress Management
The course aims to assist participants in managing their
lives through the interaction of different skills of time
management and methods of dealing and control the
stress, which positively affect their professional, family
and social life.

Planning Public Relations Campaigns
The course aims to enable participants to understand
public relations campaigns in terms of their classification,
types, methods of organization, functions, sources of
funding and how to manage them. It also aims to provide
participants with good planning mechanisms for these
campaigns and how to deal with the media.

Managing With Professional Values
The course aims to direct the participants’ inclinations
to work according to a system of values and skills of
professionalism and professional excellence, and to
employ professional values in promoting national
and professional belonging and self-motivation for
work, in addition to investing in professional values in
their religious and patriotic capacity to enhance selfcensorship among employee.
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تهدف الدورة الى تعريف العاملين في المنظمات الحكومية
والخاصة والمجتمعية بمنهج شامل في مفاهيم وتطبيقات
 إضافة،أهداف التنمية المستدامة وفق أحدث المناهج العالمية
الى تأهيل كوادر قادرة على نشر معارف التنمية المستدامة
.وتدريب اآلخرين على ممارساتها بأدوات التدريب العصرية

Training of Trainers for Sustainable
Development
The course aims to introduce workers in governmental,
private and community organizations to a comprehensive
approach to the concepts and applications of the
sustainable development goals according to the latest
international curricula, in addition to qualifying cadres
capable of disseminating sustainable development
knowledge and training others on its practices with
modern training tools.

المبادرات المجتمعية الرقمية في مجال المسؤولية
المجتمعية
تهدف الدورة الى تدريب المشاركين على األدوات الالزمة
، لتصميم مبادرات مجتمعية رقمية مبتكرة بمعايير عالمية
والتوعية بأهمية المواءمة بين المبادرات المجتمعية الرقمية
.والحاجات المجتمعية عبر اعتماد أدوات مهنية معتبرة

تهدف الدورة الي رفع كفاءة وفعالية المشاركين في إدارة
،حياتهم؛ من خالل تفاعل المهارات المختلفة إلدارة الوقت
وأساليب التعامل مع الضغوط والسيطرة عليها بما يؤثر إيجابي ًا
.على حياتهم المهنية واالسرية واالجتماعية

البرامج
التدريبية

This course introduces the fundamentals
of sport finance and sound financial
management in the sport industry. It covers
finance basics and the tools and techniques
of financial quantification, using industry
examples to apply the principles of financial
management to sport.

تدريب مدربي التنمية المستدامة

إدارة الضغوط

تخطيط حمالت العالقات العامة
تهدف الدورة الى تمكين المشاركين من فهم حمالت العالقات
العا ّمة من حيث تصنيفها وأنواعها وطرق تنظيمها ووظائفها
 كما تهدف الى تزويد،ومصادر تمويلها وكيفية ادارتها
المشاركين بآليات التخطيط الجيد لهذه الحمالت وكيفية
.التعامل مع وسائل االعالم

اإلدارة بالقيم المهنية
تهدف الدورة الى توجيه ميول المشاركين الى العمل بكامل
 والعمل وفق منظومة قيم، طاقاتهم وتقديم أفضل ما لديهم
 وتوظيف القيم المهنية، ومهارات االحتراف والتميز المهني

Digital community Initiatives in the Field of
Social Responsibility
The course aims to train participants on the tools
necessary to design innovative digital community
initiatives with international standards, and to raise
awareness of the importance of aligning digital
community initiatives with societal needs through the
adoption of reliable professional tools.
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Design of School Individual Education Plan for
Children -School IEP
This program aims to develop the capabilities and skills
of parents, teachers and rehabilitation specialists working
in the field of training and rehabilitation of children with
disabilities and autism. This course will assist in preparing
an individual educational program for each child and help
provide them with special education services. Techniques
for evaluating, identifying basic needs and achieving goals
for children with special needs will be imparted.

Sensory Integration –Level 1

53

برامج
الصحة النفسية
واالحتياجات الخاصة

diagnosis to treatment with autism disorders according to the
latest updates of the American Psychiatric Association, the
approved clinical constitution in the diagnosis and evaluation
of mental and developmental disorders.

Verbal Behavior Milestones Assessment and
Placement Program (VB-MAPP)
The course aims to provide specialists, teachers and
workers in the field to achieve tangible results with children
of autism and other developmental disorders by learning
controlled practices based on evaluation processes as an
approved scientific protocol.

It is an accredited program in medical, rehabilitation
and educational institutions for therapist and related
professionals dealing with autism. The theory of sensory
integration is considered one of the most recent theories
scientifically proven in its importance in the treatment of
autism as well as in explaining the behaviors of various
disorders of children and adolescents from learning
difficulties, people with disabilities, and autism.

Training Program for Children with Autism at
home

Diagnosis and Assessment Criteria of Autism
in DSM-5

Registered Behavior Technician RBT® Training
Course

This course aims to develop the skills of the trainees in
modern treatment and rehabilitation strategies from

Applied behavior analysis is one of the most advanced
human sciences. It is both scientifically and practically
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One of the most important challenges for parents of
children with autism disorder is the child’s home life and
how to train them. Through this program, trainee will
develop the skills to design a training program for children
with autism at home in the rehabilitation, educational and
behavioral aspects.

التشخيص الى العالج مع اضطرابات التوحد وفق آخر تحديثات
الجمعية األمريكية لألمراض النفسية والذي يعتبر الدستور
اإلكلينيكي المعتمد في التشخيص والتقييم لالضطرابات
.النفسية والنمائية

التقييم باستخدام بروتوكول السلوك اللفظي
تهدف الدورة الى اكساب األخصائيين والمدرسين والعاملين في
المجال لتحقيق نتائج ملموسه مع اطفال التوحد واالضطرابات
النمائية االخرى وذلك بتعلم الممارسات المحكمة والمستندة
.) كبروتوكول علمي معتمدVB-MAPP( على برنامج

تدريب أطفال التوحد في المنزل
من أهم التحديات ألهالي أطفال اضطراب التوحد الحياة
 ومن خالل هذا،المنزلية للطفل في المنزل وكيفية تدريبهم
البرنامج سوف يتم العمل على تطوير مهارات المتدربين على
كيفية تصميم برنامج تدريبي لطفل التوحد في المنزل في
.الجوانب التأهيلية والسلوكية

اإلعداد لشهادة الرخصة الدولية لتحليل السلوك
RBT التطبيقي
تحليل السلوك التطبيقي هو من أكثر العلوم االنسانية

البرامج
التدريبية

TRAINING
PROGRAMS

PSYCHOLOGICAL
HEALTH AND SPECIAL
NEEDS COURSES

 المدرسية- تصميم الخطة التربوية الفردية
يهدف هذا البرنامج إلى تطوير قدرات ومهارات األهالي
والمدرسين وأخصائيي التأهيل العاملين في مجال تدريب
وتأهيل األطفال من فئة ذوي اإلعاقة والتوحد إلعداد برنامج
،تربوي فردي لكل طفل تقدم له خدمات التربية الخاصة
وذلك ابتداء من التقييم ومرورا بتحديد االحتياجات االساسية
ً للفروقات الفردية ووصو
ال إلى تحقيق االهداف بعد صياغتها
.وفنيات تطبيقها

 المستوى األول-التكامل الحسي
هو برنامج معتمد في المؤسسات الطبية والتأهيلية والتربوية
 وتعتبر نظرية التكامل،في العالم في التدخل مع ذوي التوحد
الحسي من أحدث النظريات المثبتة علميا في اهميتها
في عالج التوحد وكذلك في تفسير سلوكيات االضطرابات
 ذوي،المختلفة لدى االطفال واليافعين من صعوبات التعلم
. والتوحد،اإلعاقة

معايير تشخيص وتقييم التوحد وفق دليل التشخيص
 النسخة الخامسة/ اإلحصائي
تهدف هذه الدورة إلى تطوير مهارات المتدربين على وضع
استراتيجيات عالجية وتأهيلية حديثة في عملية التدخل من
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TRAINING
PROGRAMS

Communication and Autism: The Development
of Effective Communication Skills
This program aims to enable the trainees to know the
modern strategies, techniques and systems adopted in the
process of training people with autism to communicate
and interact in different environments, taking into account
individual differences in communication skills.

The Development of Occupational
Performance in Individuals with Autism and
Development Disorders
One of the basics of the rehabilitation process is the
integration of individuals with disabilities, autism and
developmental disorders into the natural environment,
including the educational environment at different
stages. This program helps to familiarize trainees with
these challenges and how to address them and achieve
the goals of qualifying people with disabilities and autism
and developing their functional capabilities, so that they
are integrated into society and be a productive group.

Shadow Teacher Program
A shadow teacher is an educational assistant who works

55
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directly with a single child with special needs during his/
her early school years. This program aims to provide the
trainees with basic skills in dealing with people with
disabilities in the various environments that require
the presence of the child in it to achieve the integration
process. In addition, this course aims to help parents in
choosing the appropriate shadow teacher and defining
a job description that helps the child, family and shadow
teacher to achieve the desired goals.

Portage Guide to Early Learning
is one of the most important early intervention programs
globally. At the end of this training, the participant
will acquire knowledge, attitudes and skills related to
the program, which will enable her/him to conduct a
curriculum-based developmental assessment of children
in early childhood, and to include those youngsters in
early childhood environments at the youngest possible
age. The participant will also acquire the skills necessary to
integrate family into the child’s educational process using
developmental tools that are culturally appropriate. The
practical steps of the program will be applied within the
daily routine of the child and his family. It will be applied
in the child’s natural environment (home, nursery, and
kindergarten).

Inclusive Education in Childhood
In response to relevant international conventions and the
vision of UNESCO, inclusive education has become a need
to facilitate the access of all children to inclusive education.
Educational environments should be friendly to all children,
stimulating their development in a socially emotional
atmosphere. It should be free of discrimination based on
abilities, color, ethnic background or other differences that
may exclude some children from education. This training
will provide the participants with up-to-date information,
positive attitudes and practices based on human rights
conventions and evidence-based practices in inclusive
education.

بورتيج للتعلم المبكر
 حيث سيتمكن،هو أحد أهم برامج التدخل المبكــــر عالميا
المشارك في نهاية هذه الدورة من اكتساب المعارف واالتجاهات
والمهارات المتعلقة بالبرنامج والتي تمكنه من اجراء التقييم
المستند لمنهاج األطفال في مرحلة الطفولة المبكرة
ُ التطوري
.وادراجهم في بيئات الطفولة المبكرة في أصغر سن ممكن
إضافة الى اكتساب المهارات الالزمة لدمج األسرة المباشر في
العملية التعليمية للطفل باستخدام أدوات تطورية تتالءم
والثقافة المحلية بحيث يتم تطبيق الخطوات العملية للبرنامج
،ضمن روتين الحياة اليومية للطفل وأسرته وبيئة تع ُّلمه (المنزل
.) والروضة،الحضانة

التعليم الدامج في الطفولة
،استجابة للمواثيق الدولية المتعلقة برؤية منظمة اليونيسكو
أصبح التعليم الدامج ضرورة لتيسير وصول كافة األطفال دون
ّ ُاستثناء لبيئات صديقة لهم ت
حفز تطورهم في جو انفعالي
اجتماعي بعيدا عن التمييز على أساس القدرات أو اللون أو
الخلفية العرقية أو غيرها من الفروقات التي قد تُقصي بعض
 حيث ستسهم هذه،األطفال وتحول دون وصولهم الى التعليم
الدورة في اكساب المشاركين لمعلومات حديثة واتجاهات
إيجابية وممارسات مستندة لحقوق االنسان ولألدلة العلمية
.حول التعليم الدامج

المتقدمة وهي احدى الطريقتين المثبتتان ومعتمدتان علميا
) في المؤسساتEvidence based intervention( وعمليا
الطبية والتأهيلية والتربوية في العالم في التدخل مع ذوي
 ويهدف هذا البرنامج الى تمكين المتدرب من استخدام،التوحد
 وقد،هذه االستراتيجيات والتطبيقات في جميع جوانب الحياة
تم تصميمه بحيث يلبي متطلبات التدريب المؤهلة للرخصة
.)RBT( الدولية

البرامج
التدريبية

approved method (Evidence based intervention) in the
medical, rehabilitation and educational institutions in
dealing with people having autism. This program aims to
enable trainees to use these strategies and applications in
all aspects of life. This program is designed to meet the RBT
qualifying training requirements.

 تنمية مهارات التواصل الوظيفي:التواصل والتوحد
يهدف هذا البرنامج إلى تمكين المتدربين من معرفة
االستراتيجيات والتقنيات واالنظمة الحديثة المعتمدة في
عملية تدريب ذوي التوحد على التواصل والتفاعل في البيئات
المختلفة لمختلف االعمار مع مراعاة الفروقات الفردية في
مهارات التواصل من خالل تطوير مهارات التواصل في المدرسة
.والمراكز والمنزل

تطوير مهارات األداء الوظيفي لذوي التوحد
واالضطرابات النمائية
من أساسيات عملية التأهيل دمج اإلفراد من فئة ذوي االعاقة
والتوحد واالضطرابات النمائية في البيئة الطبيعية ومنها بيئة
 يساعد هذا البرنامج على تعريف.التعليم في المراحل المختلفة
المتدربين بتلك التحديات وكيفية معالجتها وتحقيق الهدف
بتأهيل ذوي اإلعاقة والتوحد وتطوير قدراتهم الوظيفية حتى يتم
.دمجهم في المجتمع وان يكونوا فئة ذات إنتاج

)برنامج تدريب مدرس الظل للطالب (شادو
يهدف هذا البرنامج الى اكساب المتدربين المهارات االساسية
في التعامل مع ذوي االعاقة ككوادر شبه مؤهلة في البيئات
.المختلفة التي تتطلب وجود الطفل فيها لتحقيق عملية الدمج
إضافة الى مساعدة العائلة على االختيار المناسب لمدرسي
الظل وتحديد وصف وظيفي يساعد كل من الطفل والعائلة
.ومدرس الظل لتحقيق االهداف المرجوة

21
23

54

تسجيل مبكر
الوقت
الساعات لغة البرنامج
الفترة
مسمى البرنامج
رمز البرنامج
								

رسوم الدورة
عبر االنترنت

الرسوم

Fees

Program
Early Bird Fees Online fees
Program Title
Duration
Hours Language
Time
							Code

أغسطس 2021

AUGUST 2021

CE21132B

اللغة التركية  -المستوى األول

 15أغسطس  -9سبتمبر

 36ساعة

التركية

 8 - 5مساء األحد  -الثالثاء  -الخميس

900

1200

1200

900

5-8 pm Sun, Tues, Thur

Turkish

36

Aug 15 - Sept 9

CE21132B Turkish Language - Level 1

CE21015B

للغة األسبانية  -ا لمستوى األول

 22أغسطس  -16سبتمبر

36ساعة

االسبانية

 8 - 5مساء األحد  -الثالثاء  -الخميس

900

1200

1200

900

5-8 pm Sun, Tue , Thur

Spanish

36

Aug 22 - Sept 16

CE21015B Spanish Language - Level 1

CE21244A

العمل الجماعي

 22أغسطس 26 -أغسطس

 15ساعة

العربية

 8 - 5مساء من األحد إلى الخميس

700

1000

1000

700

5-8 pm Sun-Thur

Arabic

15

Aug 22 - Aug 26

		CE21244A Team Work

CE21125D

حل المشكالت واتخاذ القرارات

 22أغسطس  26 -أغسطس  15ساعة

العريية

 8 - 5مساء من األحد الى الخميس

700

1000

CE21192A

المهارات القيادية

 22أغسطس -25أغسطس  12ساعة

العربية

 8 - 5مساء من األحد إلى األربعاء

600

900

1000

700

5-8 pm Sun-Thur

Arabic

15

Aug 22 - Aug 26

CE21125D Problem Solving and
Decision Making

CE21203B

تأهيل واعداد المحكمين

 22أغسطس  5 -أكتوبر

 45ساعة

العربية

 8 - 5مساء من األحد إلى الثالثاء

ال يوجد

6000

900

600

5-8 pm Sun - Wed

Arabic

12

Aug 22 - Aug 25

CE21192A Leadership skills

CE21003B

اللغة االنجليزية العامة
 -المستوى األول

 29اغسطس -
 6اكتوبر

 36ساعة

االنجليزية

 8 - 5مساء االثنين  ،االربعاء

900

1200

6000

NA

5-8 pm Sun-Tues

Arabic

45

Aug 22 - Oct 5

CE21203B Qualification and
Prepartion for Arbitrators

CE21138B

اللغة الفرنسية -المستوى األول

 29أغسطس  22 -سبتمبر  36ساعة

الفرنسية

 8 - 5مساء األحد  -الثالثاء  -الخميس

900

1200

1200

900

5-8 pm Sun, Tue

English

36

Aug 29- Oct 6

CE21003B General English - Level 1

CE21076A

التخطيط االستراتيجي

 29أغسطس 2 -سبتمبر

 15ساعة

العربية

 8 - 5مساء من األحد إلى الخميس

700

1000

1200

900

5-8 pm Sun, Tues, Thur

French

36

Aug 29 - Sept 22

CE21138B French Language - Level 1

CE21266A

ادارة االجتماعات الفعالة

 29أغسطس 2 -سبتمبر

 15ساعة

العربية

 8 - 5مساء من األحد إلى الخميس

700

1000

1000

700

5-8 pm Sun - Thur

Arabic

15

Aug 29 - Sep 2

CE21076A Strategic Planning

CE21088A

قانون المناقصات والمزايدات
القطري رقم  24لسنة 2015

 15ساعة
 29أغسطس-
العريية
 2سبتمبر			

 8 - 5مساء من األحد الى
الخميس

700

1000

1000

700

5-8 pm Sun-Thur

Arabic

15

CE21266A Effective Meeting Management Aug 29 - Sep 2

CE21359B

التوجيه الفعال

 29أغسطس 2 -سبتمبر

العربية

 8 - 5مساء من األحد إلى الخميس

700

1000

1000

700

5-8 pm Sun-Thur

Arabic

15

CE21088A Qatar Tenders and
Auctions Law No. 24 of 2015 Aug 29 - Sep 2

CE21354A

المحاسبة المالية -أدوات
اتخاذ القرارات التجارية

 15ساعة
 29أغسطس-
 2سبتمبر			

العربية

 8 - 5مساء من األحد
إلى الخميس

700

1000

1000

700

5-8 pm Sun-Thur

Arabic

15

Aug 29 - Sept 2

CE21359B Effective Coaching

1000

700

5-8 pm Sun - Thur

Arabic

15

CE21354A Financial Accounting – Tools
for Business decision making Aug 29 - Sept 2

CE21008C

البرنامج التحضيري المتحان ACT

 4سبتمبر 6 -أكتوبر

CE21009E

اللغة العربية للناطقين بغيرها -
المستوى األول

 36ساعة
 5سبتمبر 3 -
			
 0سبتمبر

CE21191B

اللغة االلمانية -المستوى األول

 5سبتمبر  30 -سبتمبر

CE21113A

جرائم غسل األموال وسبل
مكافحتها والوقاية منها

العربية
 15ساعة
 5سبتمبر -
 9سبتمبر			

 15ساعة

سبتمبر 2021

56

االنجليزية

 8 - 5مساء السبت  ،االثنين  ،االربعاء

ال يوجد

1000

العربية

 8 - 5مساء األحد -
الثالثاء  -الخميس

900

1200

األلمانية

 8 - 5مساء األحد  -الثالثاء  -الخميس

900

1200

 8 - 5مساء من األحد
إلى الخميس

700

1000

CE21357A

أساسيات الموارد البشرية

 5سبتمبر  9 -سبتمبر

 15ساعة

العربية

 8 - 5مساء من األحد إلى الخميس

700

1000

CE21237B

الذكاء العاطفي

 5سبتمبر  9 -سبتمبر

 15ساعة

العربية

 8 - 5مساء من األحد إلى الخميس

700

1000

21
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 45ساعة

 36ساعة

TRAINING
PROGRAMS

البرامج
التدريبية

جدول الدورات التدريبية 2022-2021

TRAINING COURSE SCHEDULE : 2021- 2022

SEPTEMBER 2021
1000

NA

5-8 pm Sat, Mon, Wed

English

45

Sept 4 - Oct 6

CE21008C ACT Preparation Course

1000

900

5-8 pm Sun, Tues, Thur

Arabic

36

Sept 5 - Sept 30

CE21009E Arabic for Non
Native Speakers - Level 1

1200

900

5-8 pm Sun, Tues, Thur

German

36

Sept 5 - Sept 30

CE21191B German Language - Level 1

1000

700

5-8 pm Sun-Thur

Arabic

15

Sept 5 - Sept 9

CE21113A Money Laundering and
ways to prevent them

1000

700

5-8 pm Sun - Thur

Arabic

15

Sept 5 - Sept 9

CE21357A HR Essentials

1000

700

5-8 pm Sun - Thur

Arabic

15

Sept 5 - Sept 9

CE21237B Emotional intelligence
21
23

57

58

 15ساعة

العربية

 8 - 5مساء من األحد إلى الخميس

ال يوجد

750

 5سبتمبر  9 -سبتمبر

CE21323B

تصميم الخطة التربوية
الفردية  -المدرسية

 15ساعة

العربية

 8 - 5مساء من األحد إلى الخميس

ال يوجد

750

CE21153B

تدريب أطفال التوحد
في يالمنزل

 5سبتمبر  9 -سبتمبر

العربية

 8 - 5مساء من األحد إلى الخميس

ال يوجد

1500

CE21219A

بورتيج للتعلم المبكر

 5سبتمبر  9 -سبتمبر

 15ساعة

االنجليزية

 8 - 5مساء االثنين ،األربعاء

900

1200

CE21003C

اللغة االنجليزية العامة -
المستوى األول

 6سبتمبر  13 -أكتوبر

 36ساعة

التركية
 36ساعة
 6سبتمبر  2 -أكتوبر
 CE21132Cاللغة التركية -المستوى األول
						

 8 - 5مساء ا االثنين،
األربعاء ،السبت

900

1200

االسبانية
36ساعة
 6سبتمبر  2 -أكتوبر
 CE21015Cاللغة األسبانية  -المستوى األول
						

750

NA

5-8 pm Sun-Thur

Arabic

15

CE21153B Training program for children
with Autism at home
Sept 5 - Sept 9

1500

NA

5-8 pm Sun-Thur

Arabic

15

Sept 5 - Sept 9

CE21219A Portage guide to early learning

1200

900

5-8 pm Mon, Wed

English

36

Sept 6 - Oct 13

CE21003C General English - Level 1

1200

900

5-8 pm Mon, Wed , Sat

Turkish

36

Sept 6 - Oct 2

CE21132C Turkish Language - Level 1

1200

900

5-8 pm Mon, Wed , Sat

Spanish

36

Sept 6 - Oct 2

CE21015C Spanish Language - Level 1

 8 - 5مساء ا االثنين،
األربعاء ،السبت

900

1200

1200

900

Japanese 5-8 pm Sun, Tue

36

CE21232B Japanese Language - Level 1 Sept 12 - Oct 19

CE21232B

اللغة اليابانية  -المستوى األول

 12سبتمبر  19 -أكتوبر

 36ساعة

اليابانية

 8 - 5مساء األحد  ،الثالثاء

900

1200

1000

700

5-8 pm Sun - Thur

Arabic

15

Sept 12 - Sept 16

CE21235A Professional Financial
)Accountant (PFA

CE21235A

المحاسب المالي المحترف (	)PFA

 12سبتمبر  16 -سبتمبر

 15ساعة

العربية

 8 - 5مساء من األحد إلى الخميس

700

1000

1000

NA

5-8 pm Sat, Mon, Wed

English

45

Sept 18 - Oct 20

CE21007C IELTS Preparation Course

CE21007C

البرنامج التحضيري المتحان IELTS

 18سبتمبر  20 -أكتوبر

 45ساعة

االنجليزية

 8 - 5مساء السبت  ،االثنين  ،االربعاء

ال يوجد

1000

1000

700

5-8 pm Sun - Thur

Arabic

15

Sept 19 - Sept 23

CE21355A Business Etiquette

CE21355A

اتيكيت األعمال

 19سبتمبر  23 -سبتمبر

 15ساعة

العربية

 8 - 5مساء من األحد إلى الخميس

700

1000

1000

700

5-8 pm Sun-Thu

Arabic

15

Sept 19 - Sept 23

CE21048A Event Management

CE21048A

تنظيم وإدارة الفعاليات

 19سبتمبر  23 -سبتمبر

 15ساعة

العربية

 8 - 5مساء من األحد إلى الخميس

700

1000

 19سبتمبر  23 -سبتمبر
 CE21374Aالتشريعات القطرية المدنية
	
لغير القانونيين

 15ساعة

العربية

 8 - 5مساء من األحد إلى الخميس

700

1000

1000

700

5-8 pm Sun-Thur

Arabic

15

Sept 19 - Sept 23

CE21374A Qatar Civil Legislation for
Non-Legal Professionals

CE21265A

اعداد الموازنات الحكومية

 19سبتمبر  23 -سبتمبر

 15ساعة

العربية

 8 - 5مساء من األحد إلى الخميس

700

1000

1000

700

5-8 pm Sun-Thur

Arabic

15

CE21265A Budget Preparation and
Control for Government Sector Sept 19 - Sept 23

1000

NA

		8 am - 2pm

English

18

CE21277C Conflict Management

CE21277C

إدارة الصراع

 21سبتمبر  23 -سبتمبر

 18ساعة

االنجليزية

 8صباحا  2 -ظهرا

ال يوجد

1000

CE21125E

حل المشكالت واتخاذ القرارات

 21سبتمبر  23 -سبتمبر

 18ساعة

االنجليزية

Sept 21 - Sept 23

 8صباحا  2 -ظهرا

ال يوجد

1000

1000

NA

		8 am - 2pm

English

18

Sept 21 - Sept 23

CE21125E Problem Solving and
Decision Making

التركية
 36ساعة
 26سبتمبر  21 -أكتوبر
 CE21163Bاللغة التركية  -المستوى الثاني
						

 8 - 5مساء األحد -
الثالثاء  -الخميس

900

1000

1000

900

5-8 pm Sun, Tues, Thur

Turkish

36

Sept 26 - Oct 21

CE21163B Turkish Language - Level 2

العربية
 26سبتمبر  30 -سبتمبر  20ساعة
 CE21375Aتدريب مدربي التنمية المستدامة
						

 8 - 4مساء من األحد
الى الخميس

900

1200

1200

900

4-8 pm Sun -Thur

Arabic

20

Sept 26 - Sept 30

CE21375A Train the Trainer for
Sustainable Development

CE21376A

إكسل للمحاسبين

 26سبتمبر  30 -سبتمبر

 15ساعة

العربية

 8 - 5مساء من األحد إلى الخميس

ال يوجد

1500

1500

NA

5-8 pm Sun-Thur

Arabic

15

CE21376A Microsoft Excel for Accountants
and Finance Professionals
Sept 26 - Sept 30

CE21159A

اإلدارة المالية في
األنشطة الرياضية

 26سبتمبر  4 -اكتوبر

 21ساعة

اإلنجليزية

 8 - 5مساء من األحد إلى الخميس

900

1200

1200

900

5-8 pm Sun-Thur

English

21

Sept 26 - Oct 4

CE21159A Financial Management
in the Sport Industry

CE21157A

التعليم الدامج في الطفولة

 26سبتمبر  30 -سبتمبر

 15ساعة

العربية

 8 - 5مساء من األحد إلى الخميس

ال يوجد

1500

1500

NA

5-8 pm Sun-Thur

Arabic

15

Sept 26 - Sept 30

CE21157A Inclusive education in
		childhood

CE21086C

مهارات العرض والتقديم

 28سبتمبر  30 -سبتمبر

 18ساعة

اإلنجليزية

 8صباحا  2 -ظهرا

ال يوجد

1000

1000

NA

		8 am - 2pm

English

18

Sept 28 - Sept 30

CE21086C Presentation Skills

21
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Program
			Early Bird Fees Online
fees
Fees
Program
Title
Duration
Hours
Language
Time
							Code
CE21323B Design of school individual
education plan for children
		-School IEP
Sept 5 - Sept 9
15
Arabic
5-8 pm Sun - Thur
NA
750

59

تسجيل مبكر
الوقت
الساعات لغة البرنامج
الفترة
مسمى البرنامج
رمز البرنامج
								

CE21133B

اللغة األسبانية  -المستوى الثاني

 3أكتوبر  28 -أكتوبر

36ساعة

االسبانية

 8 - 5مساء األحد  -الثالثاء  -الخميس

900

1200

1200

900

5-8 pm Sun, Tue , Thur

Spanish

36

Oct 3 -Oct 28

CE21133B Spanish Language - Level 2

CE21036A

اللغة الكورية  -المستوى األول

 3أكتوبر  28 -أكتوبر

36ساعة

الكورية

 8 - 5مساء األحد  -الثالثاء  -الخميس

900

1200

1200

900

5-8 pm Sun, Tue , Thur

Korean

36

Oct 3 -Oct 28

CE21036A Korean Language - Level 1

CE21184A

اعداد تقارير التدقيق

 3أكتوبر  7 -أكتوبر

 15ساعة

العربية

 8 - 5مساء من األحد إلى الخميس

700

1000

1000

700

5-8 pm Sun-Thur

Arabic

15

Oct 3 - Oct 7

CE21184A Audit Report Writing

CE21297A

مهارات كتابة رسائل
البريد اإللكتروني لألعمال

 3أكتوبر  7 -أكتوبر

 15ساعة

العربية

 8 - 5مساء من األحد إلى الخميس

700

1000

1000

700

5-8 pm Sun-Thur

Arabic

15

CE21297A Business Email Writing Skills Oct 3 - Oct 7

CE21218A

عقود اإلنشاءات العامة في
القانون القطري

 3أكتوبر  7 -أكتوبر

 12ساعة

العريية

 8 5-األحد  ،االثنين  ،االربعاء ،الخميس

600

900

900

600

5-8 pm
Sun, Mon, Wed, Thur

							 CE21218A Construction contracts
according to the Qatari Law. Oct 3 - Oct 7
12
Arabic

3000

NA

5-8 pm Sun-Thur

Arabic

30

Oct 3 - Oct 14

CE21145A VIISA- infants and toddlers

CE21145A

فييزا لمرحلة الحضانة

 3اكتوبر  14 -اكتوبر

 30ساعة

العريية

 8 - 5مساء من األحد الى الخميس

ال يوجد

3000

1000

NA

		8 am - 2pm

English

18

Oct 5 - Oct 7

CE21360E Assertiveness Skills

CE21360E

مهارات الحزم

 5اكتبر  7 -أكتوبر

 18ساعة

االنجليزية

 8صباحا  2 -ظهرا

ال يوجد

1000

1200

900

5-8 pm Sun, Tues, Thur

French

36

Oct 10 - Nov 4

CE21178B French Language - Level 2

CE21178B

اللغة الفرنسية -المستوى األول

 10أكتوبر  4 -نوفمبر

 36ساعة

الفرنسية

 8 - 5مساء األحد  -الثالثاء  -الخميس

900

1200

CE21165A

التشريعات البيئية في دولة قطر

 10أكتوبر  14 -أكتوبر

 15ساعة

العريية

 8 - 5مساء من األحد الى الخميس

700

1000

1000

700

5-8 pm Sun-Thur

Arabic

15

Oct 10 - Oct 14

CE21165A Environmental Legislation
in the State of Qatar

CE21046A

مهارات خدمة العمالء

 10أكتوبر  14 -أكتوبر

 15ساعة

العربية

 8 - 5مساء من األحد إلى الخميس

700

1000

1000

700

5-8 pm Sun-Thur

Arabic

15

Oct 10 - Oct 14

CE21046A Customer Service Skills

1000

700

5-8 pm Sun-Thur

Arabic

15

Oct 10 - Oct 14

CE21042A Finance for Non-Finance

CE21042A

المالية لغير الماليين

 10أكتوبر  14 -أكتوبر

 15ساعة

العربية

 8 - 5مساء من األحد إلى الخميس

700

1000

1000

NA

5-8 pm Sat, Mon, Wed

English

45

Oct 16 - Nov 17

CE21007D IELTS Preparation Course

CE21007D

البرنامج التحضيري المتحان IELTS

 16أكتوبر  17 -نوفمبر

 45ساعة

االنجليزية

 8 - 5مساء السبت  ،االثنين  ،االربعاء

ال يوجد

1000

CE21010D

اللغة العربية للناطقين بغيرها
 -المستوى الثاني

 17أكتوبر  11 -نوفمبر

 36ساعة

العربية

 8 - 5مساء األحد  -الثالثاء  -الخميس

900

1200

CE21210B

اللغة االلمانية -المستوى الثاني

 17أكتوبر  11 -نوفمبر

 36ساعة

األلمانية

 8 - 5مساءا األحد  -الثالثاء  -الخميس

900

1200

CE21047A

مهارات االتصال الفعال

 17أكتوبر 21 -أكتوبر

 15ساعة

العربية

 8 - 5مساءا من األحد إلى الخميس

700

1000

CE21278B

التكامل الحسي  -المستوى االول

 17أكتوبر 21 -أكتوبر

 15ساعة

العربية

 8 - 5مساءا من األحد إلى الخميس

ال يوجد

750

CE21182B

تدريب مدرس الظل
للطالب ( شادو )

 17أكتوبر  25 -أكتوبر

 21ساعات

العربية

 8.30 - 5األحد  ،االثنين ،الثالثاء

ال يوجد

900

CE21261A

أساسيات الكمبيوتر

 17أكتوبر  26 -أكتوبر

 24ساعة

ثنائي اللغة

 8 - 5مساءا من األحد إلى الخميس

1000

1300

االنجليزية

 8.30 7أيام األحد ،االثنين،الثالثاء ،االربعاء

ال يوجد

4550

 30ساعة
 17أكتوبر  17 -نوفمبر
 CE21045Cالبرنامج التحضيري المتحان GRE
االنجليزية
						

 8.30 7أيام األحد ،االثنين،الثالثاء ،االربعاء

ال يوجد

4550

االنجليزية
 30ساعة
 CE21044Bالبرنامج التحضيري المتحان  17 GMATأكتوبر  17 -نوفمبر
						

 8.30 7أيام األحد ،االثنين،الثالثاء ،االربعاء

ال يوجد

4550

 30ساعة
 17أكتوبر  17 -نوفمبر
 CE21014Bالبرنامج التحضيري المتحان SAT
						

60

OCTOBER 2021

21
23

1200

900

5-8 pm Sun, Tues, Thur

Arabic

36

Oct 17 - Nov 11

CE21010D Arabic for Non Native
Speakers - Level 2

1200

900

5-8pm, Sun, Tues, Thur

German

36

Oct 17 - Nov 11

CE21210B German Language - Level 2

1000

700

5-8 pm Sun-Thur

Arabic

15

CE21047A Effective Communication Skills Oct 17 - Oct 21

750

NA

5-8 pm Sun-Thur

Arabic

15

Oct 17 - Oct 21

CE21278B Sensory integration
program –Level 1

900

NA

5-8.30 pm Sun, Mon, Tue

Arabic

21

Oct 17 - Oct 25

CE21182B Shadow Teacher Program

1300

1000

Bilingual 5-8pm, Sun - Thur

24

Oct 17 - Oct 26

CE21261A Computer Essentials

4550

NA

7-8.30 pm
Sun, Mon, Tue, Wed

CE21014B SAT Preparation Course
Oct 17 - Nov 17
30
English
									

4550

NA

7-8.30 pm
Sun, Mon, Tue, Wed

CE21045C GRE Preparation Course
Oct 17 - Nov 17
30
English
									

4550

NA

7-8.30 pm
Sun, Mon, Tue, Wed

CE21044B GMAT Preparation Course
Oct 17 - Nov 17
30
English
									

1200

900

5-8 pm Mon, Wed

CE21004B General English - Level 2

English

36

Oct 18 - Nov 24

21
23

TRAINING
PROGRAMS

البرامج
التدريبية

اكتوبر 2021

رسوم الدورة
عبر االنترنت

الرسوم

Fees

Program
Early Bird Fees Online fees
Program Title
Duration
Hours Language
Time
							Code

61

CE21004B

اللغة االنجليزية العامة
 -المستوى الثاني

 18اكتوبر  -24نوفمبر

 36ساعة

االنجليزية

 8 - 5مساءا ا الثنين ،االربعاء

900

1200

CE21163C

اللغة التركية -المستوى الثاني

 18أكتوبر  13 -نوفمبر

 36ساعة

التركية

 8 - 5مساءا ا االثنين ،األربعاء ،السبت

1200

1200

CE21133C

اللغة األسبانية  -المستوى الثاني

 18أكتوبر  13 -نوفمبر

36ساعة

االسبانية

 8 - 5مساءا ا االثنين ،األربعاء ،السبت

900

1200

CE21268A

أساسيات إدارة مخاطر المؤسسات

 24أكتوبر  28 -أكتوبر

 15ساعة

العربية

 8 - 5مساءا من األحد إلى الخميس

700

1000

CE21377A

اإلشكاليات العملية في
قضايا التعويض في ضوء
القانون المدني القطري

 24أكتوبر  28 -أكتوبر

 15ساعة

العربية

 8 - 5مساءا من األحد إلى الخميس

700

1000

CE21203C

تأهيل واعداد المحكمين

 24أكتوبر  7 -ديسمبر

 45ساعة

العربية

 8 - 5مساءا من األحد إلى الثالثاء 		

6000

CE21007E

البرنامج التحضيري المتحان IELTS

 30أكتوبر  1 -ديسمبر

 45ساعة

االنجليزية

 8 - 5مساء السبت  ،االثنين  ،االربعاء

ال يوجد

1000

CE21072A

إدارة الوقت والمهام

 31أكتوبر  4 -نوفمبر

 15ساعة

العربية

 8 - 5مساء من األحد إلى الخميس

700

1000

CE21004C

اللغة االنجليزية العامة
 -المستوى الثاني

 1نوفمبر  8 -ديسمبر

 36ساعة

االنجليزية

1200

900

5-8 pm Mon, Wed , Sat

Turkish

36

Oct 18 - Nov 13

CE21163C Turkish Language - Level 2

1200

900

5-8 pm Mon, Wed , Sat

Spanish

36

Oct 18 - Nov 13

CE21133C Spanish Language - Level 2

1000

700

CE21377A Practical Problems and
Compensation cases in light
of Qatari Civil Law

1000

700

5-8 pm Sun-Thur

Arabic

15

Oct 24 - Oct 28

6000

NA

5-8 pm Sun-Thur

Arabic

45

CE21203C Qualification and Prepartion
for Arbitrators
Oct 24 - Dec 7

1000

NA

5-8 pm Sat, Mon, Wed

English

45

Oct 30 - Dec 1

CE21007E IELTS Preparation Course

1000

700

5-8 pm Sun-Thur

Arabic

15

Oct 31 - Nov 4

CE21072A Time and Task Management

NOVEMBER 2021

نوفمير 2021
 8 - 5مساء االثنين ،األربعاء

900

1200

CE21198B

اللغة التركية -المستوى الثالث

 7نوفمبر  -2ديسمبر

 36ساعة

التركية

 8 - 5مساء األحد  -الثالثاء  -الخميس

900

1200

CE21109B

اللغة اليابانية  -المستوى الثاني

 7نوفمبر  14 -ديسمبر

 36ساعة

اليابانية

 8 - 5مساء األحد  ،الثالثاء

900

1200

CE21353A

أدوبي إالستريتور
 -مستوى تأسيسي

 7نوفمبر  11 -نوفمبر
		

 15ساعة

العربية

 8 - 5مساء من األحد إلى الخميس

700

1000

1200

900

5-8 pm Mon, Wed

English

36

Nov 1 - Dec 8

CE21004C		 General English - Level 2

1200

900

5-8 pm Sun, Tues, Thur

Turkish

36

Nov 7 - Dec 2

CE21198B		Turkish Language - Level 3

1200

900

Japanese 5-8 pm Sun, Tue

36

CE21109B		Japanese Language - Level 2 Nov 7 - Dec 14

1000

700

5-8 pm Sun-Thur

Arabic

15

CE21353A		Adobe Illustrator - Basic Level Nov 7 - Nov 11

1000

700

5-8 pm Sun -Thur

Arabic

15

CE21352A		Sport Laws in State of Qatar Nov 7 - Nov 11

CE21352A

التشريعات الرياضية في دولة قطر

 7نوفمبر  11 -نوفمبر

 15ساعة

العربية

 8 - 5مساء من األحد إلى الخميس

		
1000
700

3000

NA

5-8 pm Sun -Thur

Arabic

30

Nov 7 - Nov 18

CE21123A VIISA- Preschoolers

CE21123A

فييزا لمرحلة الروضة

 7نوفمبر  18 -نوفمبر

 30ساعة

العربية

 8 - 5مساء من األحد إلى الخميس

3000

1200

900

5-8 pm Sun, Tue , Thur

Spanish

36

Nov 14 - Dec 9

CE21148A		Spanish Language - Level 3

1200

900

5-8 pm Sun, Tue , Thur

Korean

36

Nov 14 - Dec 9

CE21229B		Korean Language - Level 2

750

NA

5-8 pm Sun -Thur

Arabic

15

Nov 14 - Nov 18

CE21151A		Diagnosis and assessment
criteria of autism in DSM-5.

1000

NA

		8 am - 2pm

English

18

Nov 16 - Nov 18

CE21277D Conflict Management

1200

900

5-8 pm Sun, Tue

English

36

Nov 21 - Dec 28

CE21005B General English - Level 3

900

5-8 pm Sun, Tues, Thur

French

36

Nov 21 - Dec 16

CE21195B		French Language - Level 3

5-8 pm Sun -Thur

Arabic

15

Priciples of Legislative Drafting Nov 21 - Nov 25
		CE21186A

5-8 pm Sun-Thur

Arabic

15

CE21327B		Communication and autism:
the development of effective
communication skills.
Nov 21 - Nov 25

Bilingual 5-8 pm Sun - Thur

21

CE21320A		Microsoft Excel - Intermediate
and Advanced Level
Nov 21 - Nov 29

االسبانية
36ساعة
 CE21148Aاللغة األسبانية  -المستوى الثالث  14نوفمبر  9 -ديسمبر
						

ال يوجد

900
 8 - 5مساء األحد -
		
الثالثاء  -الخميس

1200

 8 - 5مساء األحد -
الثالثاء  -الخميس

900

1200

CE21151A

معايير تشخيص و تقيم التوحد
وفق دليل التشخيص االحصائي
 /النسخه الخامسة

 14نوفمبر  18 -نوفمبر

 15ساعة

العربية

 8 - 5مساء من األحد إلى الخميس

ال يوجد

750

CE21277D

إدارة الصراع

 16نوفمبر  18 -نوفمبر

 18ساعة

االنجليزية

 8صباحا  2 -ظهرا

ال يوجد

1000

1200

CE21005B

اللغة االنجليزية العامة
 -المستوى الثالث

 21نوفمبر  28 -ديسمبر
		

 36ساعة

االنجليزية

 8 - 5مساء األحد  ،الثالثاء

900

1200

1000

700

CE21195B

اللغة الفرنسية -المستوى الثالث

 21نوفمبر  16 -ديسمبر

 36ساعة

الفرنسية

 8 - 5مساء األحد  -الثالثاء  -الخميس

900

1200

CE21186A

أصول الصياغة التشريعية

 21نوفمبر  25 -نوفمبر

 15ساعة

العربية

 8 - 5مساء من األحد إلى الخميس

700

1000

750

NA

CE21327B

التواصل و التوحد  :تنمية
مهارات التواصل الوظيفي

 21نوفمبر  25 -نوفمبر

 15ساعة

العربية

 8 - 5مساء من األحد إلى الخميس

ال يوجد

750

1200

900

الكورية
36ساعة
 14نوفمبر  9 -ديسمبر
 CE21229Bاللغة الكورية  -المستوى الثاني
						

62

5-8 pm Sun - Thur

Arabic

15

Oct 24 - Oct 28

CE21268A Fundamentals of Enterprise
Risk Management

21
23

TRAINING
PROGRAMS

البرامج
التدريبية

تسجيل مبكر
الوقت
الساعات لغة البرنامج
الفترة
مسمى البرنامج
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رسوم الدورة
عبر االنترنت

الرسوم

Fees

Program
Early Bird Fees Online fees
Program Title
Duration
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Time
							Code

21
23

63

تسجيل مبكر
الوقت
الساعات لغة البرنامج
الفترة
مسمى البرنامج
رمز البرنامج
								
 8 - 5مساء من األحد إلى الخميس

900

1200

التركية
 22نوفمبر  16 -ديسمبر  36ساعة
 CE21198Cاللغة التركية -المستوى الثالث
						

 8 - 5مساء ا االثنين،
األربعاء ،السبت

900

1200

1200

االسبانية
 CE21148Bاللغة األسبانية  -المستوى الثالث  22نوفمبر  16 -ديسمبر 36ساعة
						

 8 - 5مساء ا االثنين،
األربعاء ،السبت

900

1200

1000

NA

 8صباحا  2 -ظهرا

ال يوجد

1000

1200

900

5-8 pm Sun, Tues, Thur

 8 - 5مساء األحد  -الثالثاء
 -الخميس

900

1200

1200

900

5-8 pm Sun, Tues, Thur

German

 36ساعة

األلمانية

 8 - 5مساء األحد  -الثالثاء  -الخميس

900

1200

العربية

 8 - 5مساء من األحد إلى الخميس

700

1000

1000

700

5-8 pm Sun-Thur

Arabic

15

 8 - 5مساء من األحد إلى الخميس

700

1000

1000

700

Bilingual 5-8 pm Sun - Thur

15

Nov 28 - Dec 2

700

1200

1000

700

5-8 pm Sun-Thur

Arabic

15

Nov 28 - Dec 2

CE21152A Communication and
Crisis Management

ال يوجد

1000

1000

NA

		 8 am - 2 pm

English

18

Nov 30 - Dec 2

CE21246B		Financial Modelling in Excel

 18ساعة

ثنائي اللغة

CE21125F

حل المشكالت واتخاذ القرارات

 23نوفمبر  25 -نوفمبر

CE21011D

اللغة العربية للناطقين بغيرها
 -المستوى الثالث

العربية
 28نوفمبر  23 -ديسمبر  36ساعة
				

CE21221B

اللغة االلمانية -المستوى الثالث

 28نوفمبر  23 -ديسمبر

CE21378A

القواعد المنظمة لعالقات
العمل في قانون العمل القطري

 28نوفمبر  2 -ديسمبر

 15ساعة

CE21356A

مايكروسوفت اوفيس
 - 365حزمة إنتاجية العمل

 28نوفمبر 2 -ديسمبر

 15ساعة

العربية

CE21152A

االتصال وادارة األزمات

 28نوفمبر 2 -ديسمبر

 15ساعة

العربية

 8 - 5مساء من األحد إلى الخميس

CE21246B

النماذج المالية باستخدام اكسل

 30نوفمبر  1 -ديسمبر

 18ساعة

االنجليزية

 8صباحا  2 -ظهرا

االنجليزية

1200

900

5-8 pm Mon, Wed, Sat

Turkish

36

Nov 22 - Dec 16

CE21198C		Turkish Language - Level 3

900

5-8 pm Mon, Wed , Sat

Spanish

36

Nov 22 - Dec 16

CE21148B		Spanish Language - Level 3

		8 am - 2 pm

English

18

CE21125F		Problem Solving and Decision
		Making
Nov 23 - Nov 25

Arabic

36

Nov 28 - Dec 23

CE21011D Arabic for Non Native
Speakers - Level 3

36

Nov 28 - Dec 23

CE21221B		German Language - Level 3

CE21378A Rules Governing Labor
Relatiions in Qatari Labor Law Nov 28 - Dec 2
CE21356A MS Office 365: Work
Productivity Bundle

ديسمبر 2021

64

DECEMBER 2021

CE21129A

تدريب المدربين

 5ديسمبر  14 -ديسمبر

 24ساعة

العربية

 8 - 5مساء من األحد إلى الخميس

1000

1300

CE21039B

مشاكل تنفيذ العقود اإلدارية

 5ديسمبر  9 -ديسمبر

 12ساعة

العريية

 8 5-األحد  ،االثنين  ،االربعاء ،الخميس

600

900

CE21080A

المهارات اإلدارية والتنظيمية

 5ديسمبر  9 -ديسمبر

 15ساعة

العربية

 8 - 5مساء من األحد إلى الخميس

700

1000

CE21348A

أدوبي إنديزاين -
مستوى تأسيسي

 5ديسمبر  9 -ديسمبر

 15ساعات

العربية

 8 - 5مساء من األحد إلى الخميس

700

1000

CE21379A

استخدام تحليل السلوك
التطبيقي لتقليل السلوك
الغير مرغوب فيه بشكل منهجي

 5ديسمبر  9 -ديسمبر

 15ساعات

العربية

 8 - 5مساء من األحد إلى الخميس 		

750

CE21005C

اللغة االنجليزية العامة
 -المستوى الثالث

 6ديسمبر  12 -يناير

 36ساعة

االنجليزية

 8 - 5مساء ا الثنين ،االربعاء

900

1200

CE21086D

مهارات العرض والتقديم

 7ديسمبر  9 -ديسمبر

 18ساعة

االنجليزية

 8صباحا  2 -ظهرا

ال يوجد

1000

CE21146A

التخطيط لحمالت
العالقات العامة

 12ديسمبر  16 -ديسمبر

 15ساعة

العربية

 8 - 5مساء من األحد إلى الخميس

700

1000

CE21277E

إدارة الصراع

 12ديسمبر  16 -ديسمبر

 15ساعة

العربية

 8 - 5مساء من األحد إلى الخميس

700

1000

21
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TRAINING
PROGRAMS

البرامج
التدريبية

CE21320A

مايكروسوفت اكسل -
متوسط ومتقدم

 21نوفمبر  29 -نوفمبر

 21ساعة

رسوم الدورة
عبر االنترنت

الرسوم

Fees

Program
Early Bird Fees Online fees
Program Title
Duration
Hours Language
Time
							Code

Arabic

24

Dec 5 - Dec 14

CE21129A Train the Trainer

1300

1000

5-8 pm Sun -Thur

900

600

5-8 pm
Sun, Mon, Wed, Thur

							CE21039B		Problems of implementing
Administrative Contracts
Dec 5 - Dec 9
12
Arabic
CE21080A Managerial and
Organizational skills

1000

700

5-8 pm Sun-Thur

Arabic

15

Dec 5 - Dec 9

1000

700

5-8 pm Sun-Thur

Arabic

15

CE21348A		Adobe Indesign - Basic Level Dec 5 - Dec 9

750

NA

5-8 pm Sun-Thur

Arabic

15

Dec 5 - Dec 9

CE21379A Using Applied Behavior
Analysis to Reduce Problem
Behavior Systematically

1200

900

5-8 pm Mon, Wed

English

36

Dec 6- Jan 12

CE21005C General English - Level 3

1000

NA

		8 am-2pm

English

18

Dec 7 - Dec 9

CE21086D Presentation Skills

1000

700

5-8 pm Sun-Thur

Arabic

15

Dec 12 - Dec 16

CE21146A Planning PR Campaigns

1000

700

5-8 pm Sun -Thur

Arabic

15

Dec 12 - Dec 16

CE21277E Conflict Management

21
23

65

تسجيل مبكر
الوقت
الساعات لغة البرنامج
الفترة
مسمى البرنامج
رمز البرنامج
								

رسوم الدورة
عبر االنترنت

الرسوم

Fees

66

1200

900

5-8 pm Sun, Tues, Thur

Arabic

36

Jan 9 - Feb 3

CE22009A Arabic for Non Native
Speakers - Level 1

900

5-8 pm Sun, Tues, Thur

Turkish

36

Jan 9 - Feb 3

CE22132A		Turkish Language - Level 1

5-8 pm Sun, Tue , Thur

Spanish

36

Jan 9 - Feb 3

CE22015A		Spanish Language - Level 1

Arabic

15

Jan 9 - Jan 13

CE22062A		Budgeting & Cost Control

36

Jan 10 - Feb 16

CE22005A General English - Level 3

		CE22310A
Registered Behavior Technician
RBT® training course
Jan 16 - Jan 31

CE22009A

اللغة العربية للناطقين
بغيرها  -المستوى األول

 9يناير  3 -فبراير

 36ساعة

العربية

 8 - 5مساء األحد  -الثالثاء  -الخميس

900

1200

CE22132A

اللغة التركية -المستوى األول

 9يناير  3 -فبراير

 36ساعة

التركية

 8 - 5مساء األحد  -الثالثاء  -الخميس

900

1200

1200

CE22015A

اللغة االسبانية  -المستوى األول

 9يناير  3 -فبراير

 36ساعة

االسبانية

 8 - 5مساء األحد  -الثالثاء  -الخميس

900

1200

1200

900

CE22062A

الموازنة ومراقبة التكاليف

 9يناير  -13يناير

 15ساعة

العربية

 8 - 5مساء من األحد إلى الخميس

700

1000

1000

700

5-8 pm Sun -Thur

CE22005A

اللغة االنجليزية العامة
 -المستوى الثالث

 10يناير  16 -فبراير

 36ساعة

االنجليزية

 8 - 5مساء االثنين ،األربعاء

900

1200

1200

900

5-8 pm Mon, Wed

English

CE22310A

االعداد لشهادة الرخصة الدولية
لتحليل السلوك التطبيقي RBT

 16يناير  31 -يناير

 40ساعة

العربية

 8 - 4مساء من األحد الى األربعاء

ال يوجد

2000

2000

NA

4-8 pm Sun - Wed

Arabic

40

1200

900

Japanese 5-8 pm Sun, Tue

36

CE22232A		Japanese Language - Level 1 Jan 16 - Feb 22

CE22232A

اللغة اليابانية  -المستوى األول

 16يناير  22 -فبراير

 36ساعة

اليابانية

 8 - 5مساءا األحد  ،الثالثاء

900

1200

1000

700

Arabic

15

		CE22220A
Business Process Management Jan 16 - Jan 20

CE22220A

إدارة عمليات االعمال

 16يناير  20 -يناير

 15ساعة

العربية

 8 - 5مساء من األحد إلى الخميس

700

1000

CE22202A

 16يناير  20 -يناير
قانون الموارد البشرية
 15لسنة 		 2016

5-8 pm Sun -Thur

 15ساعة

العربية

 8 - 5مساء من األحد إلى الخميس

700

1000

1000

700

5-8 pm Sun-Thur

Arabic

15

Jan 16 - Jan 20

CE22202A Qatar Human Resources
Law No.15 of 2016

CE22361A

محاسب أعمال محترف ( ) PBA

 23يناير 1 -فبراير

 24ساعة

العربية

 8 - 5مساء من األحد إلى الخميس

1000

1300

1300

1000

5-8 pm Sun-Thur

Arabic

24

Jan 23 - Feb 1

CE22361A Professional Business
)Accountant (PBA

CE22203A

تأهيل واعداد المحكمين

 23يناير  8 -مارس

 45ساعة

العربية

 8 - 5مساء من األحد إلى الثالثاء

ال يوجد

6000

6000

NA

5-8 pm Sun-Tues

Arabic

45

CE22203A		Qualification and Prepartion
for Arbitrators
Jan 23 - March 8

CE22006A

اللغة االنجليزية العامة
 -المستوى الرابع

 24يناير  2 -مارس

 36ساعة

االنجليزية

 8 - 5مساء ا الثنين ،االربعاء

900

1200

1200

900

5-8 pm Mon, Wed

English

36

Jan 24- Mar 2

CE22006A General English - Level 4

CE22317A

فهم وتقدير الذات

 30يناير  3 -فبراير

 15ساعة

العريية

 8 - 5مساء من األحد الى الخميس

700

1000

1000

700

5-8 pm Mon-Thur

Arabic

15

Jan 30 - Feb 3

CE22317A		Understanding and Valuing
		Self worth

CE22003A

اللغة االنجليزية العامة -
المستوى األول

 30يناير  24 -فبراير

 36ساعة

االنجليزية

 8 - 5مساء األحد  -الثالثاء  -الخميس

900

1200

1200

900

5-8 pm Sun, Tue, Thur

English

36

Jan 30 - Feb 24

CE22003A		 General English - Level 1

CE22138A

اللغة الفرنسية  -المستوى األول

 30يناير  24 -فبراير

 36ساعة

الفرنسية

 8 - 5مساء األحد  -الثالثاء  -الخميس

900

1200

1200

900

5-8 pm Sun, Tues, Thur

French

36

Jan 30 - Feb 24

CE22138A		French Language - Level 1

CE22191A

اللغة األلمانية  -المستوى األول

 30يناير  24 -فبراير

 36ساعة

األلمانية

 8 - 5مسا األحد  -الثالثاء  -الخميس

900

1200

1200

900

5-8 pm Sun, Tues, Thu

German

36

Jan 30 - Feb 24

CE22191A		German Language - Level 1

CE22179A

مايكروسوفت باور بوينت -
متوسط ومتقدم

 30يناير  7 -فبراير

 21ساعة

ثنائي اللغة

 8 - 5مساء األحد  -الثالثاء  -الخميس

900

1200

1200

900

Bilingual 5-8 pm Sun - Thur

21

 CE22179A Microsoft PowerPointIntermediate and Advanced Level Jan 30 - Feb 7

CE22129A

التداول في األسواق المالية
 -مستوى تأسيسي

 30يناير  3 -فبراير

 15ساعة

العربية

 8 - 5مساء من األحد إلى الخميس

ال يوجد

ال يوجد

NA

NA

5-8 pm Sun -Thur

Arabic

15

Jan 30 - Feb 3

CE22129A Trading in the Financial
Markets - Basic

CE22253A

مؤشرات األداء الرئيسية والتطوير

 30يناير  3 -فبراير

 15ساعة

العربية

 8 - 5مساء من األحد إلى الخميس

700

1000

1000

700

5-8 pm Sun-Thur

Arabic

15

Jan 30 - Feb 3

CE22253A		Key Performance Indicators
& Optimization

CE22132B

اللغة التركية  -المستوى األول

 31يناير  26 -فبراير

 36ساعة

التركية

 8 - 5مساء االثنين ،األربعاء ،السبت

900

1200

1200

900

5-8 pm Mon, Wed, Sat

Turkish

36

Jan 31 - Feb 26

CE22132B		Turkish Language - Level 1

CE22015B

اللغة األسبانية -المستوى األول

 31يناير  26 -فبراير

 36ساعة

االسبانية

 8 - 5مساء االثنين ،األربعاء ،السبت

900

1200

1200

900

5-8 pm Mon, Wed, Sat

Spanish

36

Jan 31 - Feb 26

CE22015B		Spanish Language - Level 1

21
23

 1700وجها لوجه

1700

21
23

TRAINING
PROGRAMS

البرامج
التدريبية

يناير 2022

Program
Early Bird Fees Online fees
Program Title
Duration
Hours Language
Time
							Code
JANUARY 2022

67

تسجيل مبكر
الوقت
الساعات لغة البرنامج
الفترة
مسمى البرنامج
رمز البرنامج
								

رسوم الدورة
عبر االنترنت

 8 - 5مساء من االحد الى الثالثاء

500

800

 6فبراير 8 -فبراير

 9ساعات

CE22100A

أساسيات الموارد البشرية -
ادارة الموارد البشرية

 8 - 5مساء األحد  -الثالثاء
 -الخميس

900

1200

CE22010A

العربية
 36ساعة
 13فبراير  10 -مارس
اللغة العربية للناطقين بغيرها -
المستوى الثاني				
العربية

 8 - 5مساء األحد -
الثالثاء  -الخميس

900

1200

العربية
 36ساعة
 13فبراير  10 -مارس
 CE22133Aاللغة األسبانية -المستوى الثاني
						

 8 - 5مساء األحد -
الثالثاء  -الخميس

900

1200

CE22112A

التأهيل للعمل الدبلوماسي

 13فبراير  17 -فبراير

 15ساعة

العربية

 8 - 5مساء من األحد إلى الخميس

700

1000

CE22101A

اساسيات الموارد البشرية
 -االختيار والتعيين

 13فبراير 15 -فبراير

 9ساعات

االنجليزية

 8 - 5مساء من االحد الى الثالثاء

500

800

CE22237A

الذكاء العاطفي

 13فبراير  17 -فبراير

 15ساعة

العربية

 8 - 5مساء من األحد إلى الخميس

700

1000

CE22135A

أساسيات إدارة المشاريع

 13فبراير  20 -فبراير

 18ساعة

االنجليزية

 8 - 5مساء من األحد إلى الخميس

800

1100

CE22362A

المحاسبة المالية ومسك الدفاتر

 27فبراير  3 -مارس

 15ساعة

العريية

 8 - 5مساءا من األحد الى الخميس

700

1000

CE22173A

موازنة المؤسسات

 20فبراير  24 -فبراير

 15ساعة

العربية

 8 - 5مساء من األحد إلى الخميس

700

1000

CE22223A

التقييم باستخدام بروتوكول
السلوك اللفظي

 20فبراير  24 -فبراير

 15ساعات

العربية

 8 - 5مساء من األحد إلى الخميس

ال يوجد

750

االنجليزية

 36ساعة
 13فبراير  10 -مارس
 CE22163Aاللغة التركية  -المستوى الثاني
						

68

800

500

5-8pm Sun - Tue

English

		9

Feb 6 - Feb 8

CE22100A HR Essentials - Human
Resource Management

1200

900

5-8 pm Sun, Tues, Thur

Arabic

36

Feb 13 - March 10

CE22010A Arabic for Non Native
Speakers - Level 2

1200

900

5-8 pm Sun, Tues, Thur

Turkish

36

Feb 13 - March 10

CE22163A Turkish Language - Level 2

1200

900

5-8 pm Sun, Tue , Thur

Spanish

36

Feb 13 - March 10

CE22133A Spanish Language - Level 2

1000

700

5-8 pm Sun -Thur

Arabic

15

Feb 13 - Feb 17

CE22112A Rehabilitation for
Diplomatic Work

800

500

5-8 pm Sun - Tue

English

		9

Feb 13 - Feb 15

CE22101A HR Essentials - Recruitment
and Selection

1000

700

5-8 pm Sun-Thur

Arabic

15

Feb 13 - Feb 17

CE22237A Emotional Intelligence

1100

800

5-8 pm Sun -Thur

English

18

Feb 13 - Feb 20

CE22135A Fundamentals of Project
Management

1000

700

5-8 pm Sun-Thur

Arabic

15

Feb 13 - Feb 17

CE22362A Financial Accounting and
Bookkeeping Simulation

1000

700

5-8 pm Sun -Thur

Arabic

15

Feb 20 - Feb 24

CE22173A Corporate Budgeting
CE22223A Verbal Behavior Milestones
Assessment and Placement
)Program (VB-MAPP

CE22102A

اساسيات الموارد البشرية-
التعويضات والمنافع

 20فبراير  22 -فبراير

 9ساعات

االنجليزية

 8 - 5مساء من االحد الى الثالثاء

500

800

750

NA

5-8 pm Sun-Thur

Arabic

15

Feb 20 - Feb 24

CE22014A

البرنامج التحضيري المتحان SAT

 20فبراير  -23مارس

 30ساعة

االنجليزية

 8.30 -7مساء من األحد إلى االربعاء

ال يوجد

4550

800

500

5-8pm Sun - Tue

English

		9

CE22102A HR Essentials - Compensation
and Benefits
Feb 20 - Feb 22

االنجليزية
 30ساعة
 20فبراير  -23مارس
 CE22045Aالبرنامج التحضيري المتحان GRE
						

 8.30 -7مساء من األحد إلى االربعاء

ال يوجد

4550

4550

NA

7 - 8.30 pm
Sun, Mon, Tue, Wed

CE22014A SAT Preparation Course
Feb 20 - March 23 30
English
									

CE22044A

البرنامج التحضيري المتحان GMAT

 20فبراير  -23مارس

 30ساعة

االنجليزية

 8.30 -7مساء من األد حد إلى االربعاء

ال يوجد

4550

4550

NA

7 - 8.30 pm
Sun, Mon, Tue, Wed

CE22045A GRE Preparation Course
Feb 20 - March 23 30
English
									

CE22205A

تطوير مهارات األداء الوظيفي
لذوي التوحد واالضطرابات النمائية .

 27فبراير  -3مارس

 15ساعة

العربية

 8 - 5مساء من األحد إلى الخميس

ال يوجد

750

4550

NA

7 - 8.30 pm
Sun, Mon, Tue, Wed

CE22044A GMAT Preparation Course
Feb 20 - March 23 30
English
									

CE22201A

إدارة المعرفة

 27فبراير  3 -مارس

 15ساعة

العربية

 8 - 5مساء من األحد إلى الخميس

700

1000

CE22103A

اساسيات الموارد البشرية
 -التطوير الوظيفي

 27فبراير 1 -مارس

 9ساعات

االنجليزية

 8 - 5مساء من االحد الى الثالثاء

500

800

21
23

750

NA

5-8 pm Sun -Thur

Arabic

15

CE22205A The development of
occupational performance in
individual with Autism and
development disorders.
Feb 27 - March 3

1000

700

5-8 pm Sun -Thur

Arabic

15

CE22201A Knowledge Management

Feb 27 - March 3

TRAINING
PROGRAMS

البرامج
التدريبية

فبراير 2022

الرسوم

Fees

Program
Early Bird Fees Online fees
Program Title
Duration
Hours Language
Time
							Code
FEBRUARY 2022

21
23

69

CE22301A

المبادرات المجتمعية الرقمية في
مجال المسؤولية المجتمعية

 27فبراير  3 -مارس

 15ساعة

العريية

 8 - 5مساء من األحد الى الخميس

700

1000

CE22376A

إكسل للمحاسبين
والمتخصصين في
المجاالت المالية

 27فبراير  3 -مارس

 15ساعة

العريية

 8 - 5مساء من األحد الى الخميس

ال يوجد

1500

1000

700

5-8 pm Sun - Thur

Arabic

15

CE22301A Digital Community initiatives
in the field of Social
responsibilities.
Feb 27 - March 3

CE22159A

اإلدارة المالية في
األنشطة الرياضية

 27فبراير  7 -مارس

 21ساعة

العربية

 8 - 5مساء من األحد إلى الخميس

900

1200

1500

NA

5-8 pm Sun-Thur

Arabic

15

CE22376A Microsoft Excel for Accountants
and Finance Professionals
Feb 27 - March 3

CE22006B

اللغة االنجليزية العامة
 -المستوى الرابع

 28فبراير  6 -ابريل

 36ساعة

االنجليزية

 8 - 5مساء االثنين ،األربعاء

900

1200

1200

900

5-8 pm Sun-Thur

Arabic

21

Feb 27 - March 7

CE22159A Financial Management
in the Sport Industry

1200

900

5-8 pm Mon, Wed

English

36

Feb 28 - April 6

CE22006B General English - Level 4

مارس 2022
CE22004A

اللغة االنجليزية العامة -
المستوى الثاني

 6مارس  31 -مارس

 36ساعة

االنجليزية

 8 - 5مساء األحد  -الثالثاء  -الخميس

900

CE22178A

اللغة الفرنسية  -المستوى الثاني

 6مارس  31 -مارس

 36ساعة

الفرنسية

 8 - 5مساء األحد  -الثالثاء  -الخميس

900

1200

1200

CE22210A

اللغة األلمانية  -المستوى الثاني

 6مارس  31 -مارس

 36ساعة

األلمانية

 8 - 5مساء األحد  -الثالثاء  -الخميس

900

1200

1200

900

CE22185A

كتابة المقترحات

 6مارس  10 -مارس

 15ساعة

العريية

 8 - 5مساء من األحد الى الخميس

700

1000

1000

700

5-8 pm Sun-Thur

CE22176A

الجوانب القانونية لتنفيذ
القرارات االدارية

 6مارس  10 -مارس

 15ساعة

العربية

 8 - 5مساء من األحد إلى الخميس

700

1000

1000

700

5-8 pm Sun - Thur

Arabic

CE22057A

التفكير والتخطيط االستراتيجي

 6مارس  10 -مارس

 15ساعة

العربية

 8 - 5مساء من األحد إلى الخميس

700

1000

1000

700

5-8 pm Sun-Thur

Arabic

15

CE22104A

اساسيات الموارد
البشرية  -ادارة األداء

 6مارس  8 -مارس

 9ساعات

االنجليزية

 8 - 5مساء من االحد الى الثالثاء

500

800

800

500

5-8 pm Sun - Tue

English

		9

CE22380A

خطة التعليم الفردية وخطة الحد
من السلوك الغير مرغوب فيه -
التصميم والتنفيذ

 6مارس  10 -مارس

 15ساعة

العربية

 8 - 5مساء من األحد إلى الخميس

ال يوجد

750

1200

900

5-8 pm Sun, Tue, Thur

English

36

March 6 - March 31

CE22004A		 General English - Level 2

900

5-8 pm Sun, Tues, Thur

French

36

March 6 - March 31

CE22178A		French Language - Level 2

5-8 pm Sun, Tues, Thur

German

36

March 6 - March 31

CE22210A		German Language - Level 2

Arabic

15

March 6 - March 10

CE22185A Proposal Writing

15

March 6 - March 10

CE22176A The legal aspects of
administrative decisions.

March 6 - March 10

CE22057A Strategic Thinking
and Planning

March 6 - March 8

 CE22104A HR EssentialsPerformance Management

750

NA

5-8 pm Sun-Thur

Arabic

15

)CE22380A		Individual Education Plan (IEP
 and Behavior Reduction PlanDesign and Implementation March 6 - March 10

CE22163B

اللغة التركية  -المستوى الثاني

 7مارس  2 -ابريل

 36ساعة

التركية

 8 - 5مساء االثنين ،األربعاء ،السبت

900

1200

1200

900

5-8 pm , Mon, Wed, Sat

Turkish

36

March 7 - April 2

CE22163B		Turkish Language - Level 2

CE22133B

اللغة األسبانية  -المستوى الثاني

 7مارس  2 -ابريل

 36ساعة

االسبانية

 8 - 5مساء االثنين ،األربعاء ،السبت

900

1200

1200

900

5-8 pm Mon, Wed, Sat

Spanish

36

March 7 - April 2

CE22133B		Spanish Language - Level 2

CE22109A

اللغة اليابانية  -المستوى الثاني

 13مارس  19 -ابريل

 36ساعة

اليابانية

 8 - 5مساء األحد  ،الثالثاء

900

1200

1200

900

Japanese 5-8 pm Sun, Tue

36

CE22109A		Japanese Language - Level 2 March 13 - April 19

CE22207A

إدارة الضغوط

 13مارس  17 -مارس

 15ساعة

العربية

 8 - 5مساء من األحد إلى الخميس

700

1000

1000

700

5-8 pm Sun - Thur

Arabic

15

March 13 -March 17

CE22207A Stress Management

CE22061A

مهارات التفاوض

 13مارس  17 -مارس

 15ساعة

العربية

 8 - 5مساء من األحد إلى الخميس

700

1000

1000

700

5-8 pm Sun - Thur

Arabic

15

March 13 -March 17

CE22061A Negotiation Skills

CE22011A

العربية
 36ساعة
 20مارس  14 -ابريل
اللغة العربية للناطقين بغيرها
 -المستوى الثالث 				

 8 - 5مساء األحد -
الثالثاء  -الخميس

900

1200

1200

900

5-8 pm Sun, Tues, Thu

Arabic

36

March 20 - April 14

CE22011A Arabic for Non Native
Speakers - Level 3

 8 - 5مساء األحد  -الثالثاء  -الخميس

900

1200

1200

900

5-8 pm Sun, Tues, Thu

Turkish

36

March 20 - April 14

CE22198A		Turkish Language - Level 3

 		 CE22198Aاللغة التركية -المستوى الثالث

70

MARCH 2022
1200
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 20مارس  14 -ابريل

 36ساعة

التركية

TRAINING
PROGRAMS

البرامج
التدريبية

تسجيل مبكر
الوقت
الساعات لغة البرنامج
الفترة
مسمى البرنامج
رمز البرنامج
								

رسوم الدورة
عبر االنترنت

الرسوم

Fees

Program
Early Bird Fees Online fees
Program Title
Duration
Hours Language
Time
							Code
CE22103A HR Essentials -Employee
Development
Feb 27 - March 1
		9
English 5-8 pm Sun - Tue
500
800

21
23

71

CE22148A

اللغة األسبانية -المستوى الثالث

 20مارس  14 -ابريل

 36ساعة

االسبانية

 8 - 5مساء األحد  -الثالثاء  -الخميس

900

1200

CE22183A

إنشاء وظائف التدقيق الداخلي

 20مارس  24 -مارس

 15ساعة

العريية

 8 - 5مساء من األحد الى الخميس

700

1000

CE22150A

عقود الشراكة بين القطاعين
الحكومي والخاص
وفقا قانون رقم ( )12لسنة 2020

 27مارس 31 -مارس

 15ساعة

العريية

 8 - 5مساء من األحد الى الخميس

700

1000

CE22140A

إدارة التغيير

 27مارس  31 -مارس

 15ساعة

العربية

 8 - 5مساء من األحد إلى الخميس

700

1000

CE22381A

استخدام مبادئ تحليل
السلوك التطبيقي
لتدريس الناجح

 27مارس  31 -مارس

 15ساعة

العربية

 8 - 5مساء من األحد إلى الخميس

ال يوجد

750

1000

700

5-8 pm Sun-Thu

Arabic

15

March 20-March 24

CE22183A Internal Audit Function

1000

700

5-8 pm Sun-Thu

Arabic

15

		CE22150A
Partnership contracts between
the public and private sectors
according to Law No. 12 of 2020 March 27- March 31

1000

700

5-8 pm Sun-Thu

Arabic

15

March 2 -March 31

CE22140A Change Management

750

NA

5-8 pm Sun-Thu

Arabic

15

March 27-March 31

CE22381A Using Applied Behavior
Analysis Principles for
Successful Teaching

MAY 2022

مايو 2022

72

1200

900

5-8 pm Sun, Tue , Thur

Spanish

36

March 20 - April 14

CE22148A		Spanish Language - Level 3

1200

900

5-8 pm Sun, Tue, Thur

English

36

May 15 - June 9

CE22005B General English - Level 3

1200

900

5-8 pm Sun, Tues, Thur

French

36

May 15 - June 9

CE22195A French Language - Level 3

1200

900

5-8 pm Sun, Tues, Thur

German

36

May 15 - June 9

CE22221A German Language - Level 3

1000

700

5-8 pm Sun-Thur

Arabic

15

May 15 - May 19

CE22247A Planning & Organising
		 Own work

700

5-8 pm Sun-Thur

Arabic

15

15 - May 19

CE22216A Excel for Budgeting and
Cost ControlMay

700

5-8 pm Sun-Thur

Arabic

15

May 15 - May 19

CE22181A Secretarial and Office
Management Skills

CE22005B

اللغة االنجليزية العامة -
المستوى الثالث

 15مايو  9 -يونيو

 36ساعة

االنجليزية

 8 - 5مساء األحد  -الثالثاء  -الخميس

900

1200

CE22195A

اللغة الفرنسية  -المستوى الثالث

 15مايو  9 -يونيو

 36ساعة

الفرنسية

 8 - 5مساء األحد  -الثالثاء  -الخميس

900

1200

CE22221A

اللغة األلمانية  -المستوى الثالث

 15مايو  9 -يونيو

 36ساعة

األلمانية

 8 - 5مساء األحد  -الثالثاء  -الخميس

900

1200

CE22247A

التخطيط وتنظيم العمل الخاص

 15مايو  19 -مايو

 15ساعة

العربية

 8 - 5مساء من األحد إلى الخميس

700

1000

CE22216A

تطبيقات االكسيل للموازنة
والتخطيط وإعداد التقارير المالية

 15نايو  19 -مايو

 15ساعة

العربية

 8 - 5مساء من األحد إلى الخميس

700

1000

1000

CE22181A

السكرتارية وإدارة المكاتب

 15مايو  19 -مايو

 15ساعة

العربية

 8 - 5مساء من األحد إلى الخميس

700

1000

1000

CE22382A

فهم ودعم التحديات
االجتماعية لدى األطفال
والمراهقين من ذوي طيف التوحد

 15مايو  19 -مايو

 15ساعة

العربية

 8 - 5مساء من األحد إلى الخميس

ال يوجد

750

750

NA

5-8 pm Sun-Thur

Arabic

15

CE22382A Understanding and supporting
Social Challenges in Children
and Adolescents with ASD
May 15 - May 19

CE22198B

اللغة التركية  -المستوى الثالث

 16مايو  11 -يونيو

 36ساعة

التركية

 8 - 5مساء االثنين ،األربعاء ،السبت

900

1200

1200

900

5-8 pm Mon, Wed, Sat

Turkish

36

May 16 - June 11

CE22198B Turkish Language - Level 3

CE22148B

اللغة األسبانية  -المستوى الثالث

 16مايو  11 -يونيو

 36ساعة

األسبانية

 8 - 5مساء االثنين ،األربعاء ،السبت

900

1200

1200

900

5-8 pm Mon, Wed, Sat

Spanish

36

May 16 - June 11

CE22148B Spanish Language - Level 3

CE22023A

اإلدارة بالقيم المهنية

 22مايو  29 -مايو

 18ساعة

العربية

 8 - 5مساء من األحد إلى الخميس

800

1100

1100

800

5-8 pm Sun-Thur

Arabic

18

CE22023A Management By Professional
		Values
May 22 - May 29

CE22192A

المهارات القيادية

 22مايو  25 -مايو

 12ساعة

العربية

 8 - 5مساء من األحد إلى الخميس

600

900

900

600

5-8 pm Sun-Wed

Arabic

12

May 22 - May 25

CE22192A Leadership Skills

CE22116A

مهارات إدارة التدريب

 29مايو  2 -يونيو

 15ساعة

العريية

 8 - 5مساء من األحد الى الخميس

700

1000

1000

700

5-8 pm Sun-Thur

Arabic

15

May 29 - June 2

CE22116A Training Mangement Skills

21
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TRAINING
PROGRAMS

البرامج
التدريبية

تسجيل مبكر
الوقت
الساعات لغة البرنامج
الفترة
مسمى البرنامج
رمز البرنامج
								

رسوم الدورة
عبر االنترنت

الرسوم

Fees

Program
Early Bird Fees Online fees
Program Title
Duration
Hours Language
Time
							Code

2400

21
23

73

شهادة
برنامج

Certification
Programs
برامج الشهادات
المهنية المعتمدة

74

21
23

21
23
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CERTIFICATION
PROGRAMS

CERTIFICATION
PROGRAMS

ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺸﻬﺎدات
اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة

Project Management Professional (PMP)
Preparation Course
The Project Management Professional (PMP®) certification
through the Project Management Institute is the most
recognized project management certification throughout
the world. Having a (PMP®) certification proves that the
candidate has an advanced level of project management
experience and knowledge. The course is designed for
professionals seeking to build or refresh their Project
Management knowledge based on the latest PMBOK
Edition and prepare them to pass the PMP Exam thereby
achieving a big milestone by becoming PMP® certified.
It also targets business people who are interested in
understanding the Project Management framework and
how it applies to their business.
For more information regarding exam registration please
visit : www.pmi.org/Certification/Project-ManagementProfessional-PMP.aspx

77
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Certified Internal Auditor (CIA) Preparation
Course
This is the only globally-accepted certification for internal
auditors and remains the standard by which individuals
demonstrate their competency and professionalism in
the internal auditing field. Candidates leave the program
enriched with academic experience, information, and
business tools that can be applied in any organization or
business environment. The CIA Review Program equips
prospective candidates for the CIA exam with the necessary
tools to effectively interpret and use accounting and
financial information. Training and preparation is offered
in all three parts of the exam: Part 1 Internal Audit Basics,
CIA Part 2- Internal Audit Practice, Part 3 – Internal Audit
Knowledge Elements.
For more information please visit www.na.theiia.org

)CIA( ﺷﻬﺎدة ﻣﺪﻗﻖ داﺧﻠﻲ ﻣﻌﺘﻤﺪ
 ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻟﻠﻤﺪﻗﻘﻴﻦCIA ﺷﻬﺎدة
 وﻫﻲ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺬي ﻳﻘﺎس ﺑﻪ ﻣﻬﻨﻴﺔ وﻗﺪرات اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ،اﻟﺪاﺧﻠﻴﻴﻦ
 ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻫﺬه اﻟﺪورة اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻋﻠﻰ،ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل
اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺰوﻳﺪﻫﻢ ﺑﺎألدوات الالزمة الجتياز هذا
 الجزء األول، ويتألف البرنامج من ثالثة أجزاء.االمتحان بكفاءة
 والجزء ا الثاني يتضمن،يتضمن أساسيات التدقيق الداخلي
 أما الجزء ا الثالث فيتضمن عناصر،ممارسات التدقيق الداخلي
.المعرفة في التدقيق الداخلي
www.na.theilia.org  ﻳﺮﺟﻰ زﻳﺎرة اﻟﻤﻮﻗﻊ،ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

الدورة اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻟﺸﻬﺎدة ﻣﺤﺘﺮف
)PMP( إدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
® (اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﻬﺪPMP ﺷﻬﺎدة ﻣﺤﺘﺮف إدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
،)إدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻫﻲ اﻟﺸﻬﺎدة األكثر شهرة في جميع أنحاء العالم
(ﻫﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻋﺘﺮاف ﺑﺄن اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺘﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮة
واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ) ﺻﻤﻤﺖ اﻟﺪورة ﻟﻠﻤﻬﻨﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺴﻌﻮن إﻟﻰ ﺑﻨﺎء أوﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ إلدارة المشاريع باستخدام آخر
PMP  وإﻋﺪادﻫﻢ ﻻﺟﺘﻴﺎز اﻣﺘﺤﺎنPMBOK المستجدات ﻟﻨﺴﺨﺔ
وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﻣﺤﺘﺮف إدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻌﺘﻤﺪ
 كما ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﺪورة أﻳﻀﺎ رﺟﺎل األعمال الذين يرغبون في.PMP
. وكيفية تطبيقه على أعمالهم،فهم إطار إدارة المشاريع
،للمزيد من المعلومات حول العضوية والتسجيل لالمتحان
يرجى زيارة الموقع
www.pmi.org/Certification/Project-ManagementProfessional-PMP.aspx
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Certified Management Accountant (CMA)
Preparation Course

CCE offers a strong CMA Exam Review course. It is a
comprehensive instructor-led course, which will support
and accompany learners’ preparation with a carefullyselected CMA learning system. This exam review course
is designed to focus on the critical skills and knowledge
involved in financial planning, analysis, control, and
decision making support.
Learners are also provided training and preparation in
both parts of the CMA exam -- Part (1) Financial Planning,
Performance and Analytics, and Part (2) Strategic Financial
Management.
For information regarding IMA membership and exam
registration please visit www.imanet.org

Certified Non Profit Accounting Professional
(CNAP)
CNAP is a turnkey training program that offers professional
certification to nonprofit finance office staff. Initiated and
developed through The National Association of Nonprofit
Accountants & Consultants in the US (NPAC), CNAP is the gold
standard training for nonprofit financial professionals. The
course covers practical skills that can be immediately applied
to your day-to-day operations, including : Financial reporting,
Internal Controls, Budget Development, and Governance.

79
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ISO 9001 Lead Auditor training enables you to develop
the necessary expertise to perform a Quality Management
System (QMS) audit by applying widely recognized audit
principles, procedures and techniques. During this training
course, you will acquire the knowledge and skills to plan
and carry out internal and external audits in compliance
with ISO 19011 and the certification process according to
ISO/IEC 17021-1.
This course is offered in collaboration with Excelledia – UK
and accredited by CQI-IRCA.

رئيس فريق مدققين لنظام إدارة الجودة أيزو
9001:2015
 من تطويرISO 9001تمكن هذه الدورة رئيس فريق مدققين األيزو
) من خاللQMS( الخبرة الالزمة ألداء تدقيق نظام إدارة الجودة
تطبيق مبادئ وإجراءات وتقنيات التدقيق المعترف بها عالميا
 ستحصل على، خالل هذه الدورة التدريبية.وعلى نطاق واسع
المعرفة والمهارات لتخطيط وتنفيذ عمليات تدقيق داخلية
ً
ً
ISO ووفقا للمواصفة القياسية
ISO 19011 وفقا لمعيار
وخارجية
./ IEC 17021-1
يتــم تقديــم هــذه الــدورة بالتعــاون مــع اكســيليديا الستشــارات
CQI-IRCA الجــودة والمعتمــدة مــن قبــل

)CMA( ﺷﻬﺎدة اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦ اإلداريين األمريكيين
ﺗﻌﺪ ﻫﺬه اﻟﺸﻬﺎدة ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻤﺼﻤﻤﺔ
ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻟﻘﻴﺎس ﻣﻬﺎرات اإلدارة المالية والمحاسبية التي توجه
 تزود الدورة المشاركين بالتدريب.اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺎت األعمال
.)CMA( واإلعداد المتحان شهادة المحاسبين اإلداريين األمريكيين
 وهوCMA ﻳﻘﺪم اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮي ﻻﻣﺘﺤﺎن ﺷﻬﺎدة
برنامج شامل يقدم الدعم للمشاركين ويساعدهم على
 ﻳﺮﻛﺰ ﻫﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮي ﻋﻠﻰ.التحضير الجيد ﻟﻼﻣﺘﺤﺎن
، التحليل،اﻟﻤﻬﺎرات واﻟﻤﻌﺎرف األساسية في التخطيط المالي
 الجزء األول، وهذا البرنامج يضم جزئين. واتخاذ القرارات،الرقابة
والجزء الثاني في اإلدارة. والتحليل،األداء،في التخطيط المالي
.المالية االستراتيجية

شهادة
برنامج

CERTIFICATION
PROGRAMS

This is the advanced professional certification specifically
designed to measure accounting and financial management
skills that drive business performance. Achieving the CMA
credential demonstrates the learner’s mastery of financial
planning, analysis, control, and decision making support,
as well as professional ethics.

ISO 9001: 2015 Lead Auditor

،ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎن
www.imanet.org ﻳﺮﺟﻰ زﻳﺎرة اﻟﻤﻮﻗﻊ

شهادة خبير مجاز في محاسبة المؤسسات غير
) CNAP ( الربحية
وهو برنامج تدريبي متكامل يقدم شهادة مهنية للعاملين في
محاسبة المؤسسات غير الربحية من خالل الجمعية الوطنية
للمحاسبين والمستشارين غير الربحيين في الواليات المتحدة
 وهذه الشهادة هي المعيار المالي لتدريب،)CNAP ( األمريكية
 ويحتوي البرنامج على،المختصين في المؤسسات غير الربحية
مهارات عملية يمكن تطبيقها في مجال العمل تتضمن التقارير
. إعداد الموازنة، الرقابة الداخلية،المالية

21
23

78

ISO 14001:2015 Lead Auditor

This course is offered in collaboration with Excelledia – UK
and accredited by CQI-IRCA.

ISO 45001:2018 Lead Auditor
ISO 45001 is the first global Occupational Health and
Safety Management System standard that replaces
OHSAS 18001. The ISO 45001 Lead Auditor training
enables you to develop the necessary expertise to
perform an Occupational Health and Safety Management
System (OHSMS) audit by applying widely recognized
audit principles, procedures and techniques. During
this training course, you will acquire the knowledge and
skills to plan and carry out internal and external audits
in compliance with ISO 19011 and ISO/IEC 17021-1
certification process.
This course is offered in collaboration with Excelledia – UK
and accredited by CQI-IRCA.

ISO 27001 is the international standard which is recognized
globally for managing risks to the security of information
you hold. The standard adopts a process based approach
for establishing, implementing, operating, monitoring,
maintaining, and improving your ISMS.
This 40 hour Lead Auditor course on ISO 27001:2013
enables participants to develop the necessary expertise to
audit an Information Security Management System (ISMS)
and to manage a team of auditors by applying widely
recognized audit principles, procedures and techniques.
During this training, the participant will acquire the
necessary knowledge and skills to proficiently plan and
perform internal and external audits in compliance
with ISO 19011 the certification process according to
ISO 17011.Based on practical exercises, the participant
will develop the skills (mastering audit techniques) and
competencies (managing audit teams and audit program,
communicating with customers, conflict resolution, etc.)
necessary to efficiently conduct an audit.

Lean Six Sigma Green Belt
Lean Six Sigma provides a proven methodology to
eliminate waste, reduce variation, and increase quality,
regardless of industry or specialty. This course will introduce
you to a powerful set of concepts and tools that can be
used to address these challenges, including cost, quality,
and time. To supplement the concepts and tools you will
be learning, this course will highlight examples and case
studies designed to reinforce and provide insight into the
improvements that are possible using Lean Six Sigma.
This course is accredited by Excelledia – UK
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 ايزو- رئيس فريق مدققي نظام إدارة أمن المعلومات
27001:2013

 المعيار الدولي المعترف به عالميا إلدارة المخاطرISO 27001قائما على
نهجا
 حيث يعتمد المعيار،على أمن المعلومات
ً
ً
 وتنفيذه وتشغيله ومراقبتهISMS العملية إلنشاء نظام
.وصيانته وتحسينه
40  التي تستغرقISO 27001: 20213 تتيح دورة المدقق الرئيسي
ساعة للمشاركين تطوير الخبرات الالزمة لمراجعة نظام إدارة
) وإدارة فريق من المدققين من خاللISMS( أمن المعلومات
تطبيق مبادئ وإجراءات وتقنيات التدقيق المعترف بها على
 سوف يتمكن المشاركون من اكتساب المعرفة.نطاق واسع
والمهارات الالزمة لتخطيط وأداء عمليات التدقيق الداخلية
 عملية االعتماد وفقاISO 19011 والخارجية بكفاءة بما يتوافق مع
 سيتمكن، استناداً إلى التمارين العملية.17011 ًلمعيار األيزو
 وكفاءة،المشاركون من تطوير مهارات إتقان تقنيات التدقيق
 وحل، والتواصل مع العمالء،إدارة فرق التدقيق وبرنامج التدقيق
 وما إلى ذلك وهي العمليات الالزمة إلجراء عملية،النزاعات
.التدقيق بكفاءة

ستة سيجما الحزام األخضر
 منهجية مثبتة للقضاء على الهدرLean Six Sigma توفر
وتقليل التباين وزيادة الجودة بغض النظر عن الصناعة
 ستقدم هذه الدورة التدريبية مجموعة قوية من.أوالتخصص
المفاهيم واألدوات التي يمكن استخدامها لمواجهة هذه
 لتكملة. بما في ذلك التكلفة والجودة والوقت،التحديات
 ستسلط الدورة الضوء،المفاهيم واألدوات التي ستتعلمها
على أمثلة ودراسات تطبيقية مصممة لتعزيز وإعطاء نظرة
Lean sigma six ثاقبة للتحسينات الممكنة باستخدام

رئيس فريق مدققين لنظام إدارة البيئة أيزو
14001:2015

 من تطويرISO 14001تمكن هذه الدورة رئيس فريق مدققين األيزو
) من خاللEMS( الخبرة الالزمة ألداء تدقيق نظام إدارة الجودة
تطبيق مبادئ وإجراءات وتقنيات التدقيق المعترف بها عالميا
 ستحصل على، خالل هذه الدورة التدريبية.وعلى نطاق واسع
المعرفة والمهارات لتخطيط وتنفيذ عمليات تدقيق داخلية
ً
ً
ISO ووفقا للمواصفة القياسية
ISO 19011 وفقا لمعيار
وخارجية
./ IEC 17021-1

شهادة
برنامج

CERTIFICATION
PROGRAMS

ISO 14001 Lead Auditor training enables you to develop
the necessary expertise to perform an Environmental
Management System (EMS) audit by applying widely
recognized audit principles, procedures and techniques.
During this training course, you will acquire the knowledge
and skills to plan and carry out internal and external
audits in compliance with ISO 19011 and ISO/IEC 17021-1
certification process.

ISO 27001:2013 Lead Auditor - Information
Security Management System

يتــم تقديــم هــذه الــدورة بالتعــاون مــع اكســيليديا الستشــارات
CQI-IRCA الجــودة والمعتمــدة مــن قبــل

رئيس فريق مدققين لنظم إدارة الصحة والسالمة
45001:2018 أيزو
 أول نظام عالمي إلدارة الصحة المهنيةISO 45001
ّ
يمكنك تدريب
.OHSAS 18001 والسالمة الذي يحل محل
 من تطوير الخبرة الالزمةISO 45001رئيس فريق مدققين األيزو
) منOHSMS( إلجراء تدقيق نظام الصحة والسالمة المهنية
خالل تطبيق مبادئ التدقيق المعترف بها على نطاق واسع
 ستحصل، خالل هذه الدورة التدريبية.واإلجراءات والتقنيات
على المعرفة والمهارات لتخطيط وتنفيذ عمليات تدقيق
ً
ISO / IEC وISO 19011 وفقا لمعايير
داخلية وخارجية
.17021-1
يتــم تقديــم هــذه الــدورة بالتعــاون مــع اكســيليديا الستشــارات
CQI-IRCA الجــودة والمعتمــدة مــن قبــل

UK هذه الدورة معتمدة من خالل اكسيليديا
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Lean Six Sigma Black Belt

CERTIFICATION
PROGRAMS

This course is accredited by Excelledia – UK

Rocheston Certified Cybersecurity Engineer
(RCCE) Certification
This cutting-edge innovation training is for corporate
executives and students seeking to understand the key
concepts involved in equipping you with the skillset
needed to deal with the globalizing world, and to keep up
with the changing times. The course offers you the training
and awareness to deal with the vices of the digital world:
prevent phishing, fraudulent activities, data theft and so
on.
The RCCE® Level 1 covers the foundational concepts of
hacking. This course will give you a detailed, in-depth
knowledge and hands-on labs. You will have mastery over
hacking technologies and tools. For instance, it looks at
Web application attacks, Trojans and Malware, Denial of
Service attacks, metasploit, man-in-the middle attacks,

83
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ومتخصصي البيانات وتكنولوجيا المعلومات وأي شخص يريد
.توسيع أفقه في مجال االمن السيبراني

The RCCE program is aimed at Software Professionals,
Cybersecurity Personals, Data & IT Professionals and anyone
that wants to broaden their horizon on their cybersecurity
knowledge.

)RCIE ( برنامج شهادة مهندس انترنت األشياء

Rocheston Certified IoT Engineer (RCIE)
Certification
This cutting-edge innovation training is for corporate
executives and students seeking to understand the key
concepts IoT. In the current era, IoT is being touted as the
next big thing in the world of technology. The development
of IoT implies that our society is not far from transforming
into a comprehensive digitally connected world. At present,
IoT finds application in the fields of transportation, design,
education and healthcare.
The sectors where knowledge of the IoT is being sought
includes Product Management, Robotics, Hardware
Engineering, Business Intelligence, Networking, Industrial
Programming, Software Development, User Interface and
Experience Design (UI/UX) and more. Understanding how
machines and devices are built with embedded sensors
and intuitive and interactive user interfaces enables
professionals and businesses to take advantage of the
opportunities created by the Internet of Things.
A Rocheston Certified IoT Engineer will be trained in the
various disciplines required to navigate the challenges of
the Internet of Things revolution. The Rocheston Certified
IoT Engineer course is made up of a comprehensive set of
modules that provide both an understanding and insight
into developments in networking, data management and
analytics, communication devices, embedded systems and
user interface design.

هذا البرنامج مخصص للمديرين التنفيذيين في الشركات والطالب
 في.الذين يسعون إلى فهم المفاهيم األساسية إلنترنت األشياء
 يوصف إنترنت األشياء بأنه الشيء األكبر في عالم،العصر الحالي
بعيدا عن التحول إلى
 كما يعني أن مجتمعنا ليس،التكنولوجيا
ً
عالم شامل متصل رقم ًيا والذي نجد في الوقت الحاضر تطبيقا له
.في مجاالت النقل والتصميم والتعليم والرعاية الصحية
تشمل القطاعات التي يتم البحث فيها عن المعرفة بإنترنت
 وذكاء، وهندسة األجهزة، والروبوتات،األشياء إدارة المنتجات
، وتطوير البرمجيات، والبرمجة الصناعية، والشبكات،األعمال
 إن فهم.) والمزيدUI / UX( وواجهة المستخدم وتصميم التجربة
كيفية بناء اآلالت واألجهزة باستخدام مستشعرات مدمجة وواجهات
مستخدم بديهية وتفاعلية يتيح للمهنيين والشركات االستفادة من
.الفرص التي يوفرها إنترنت األشياء
سيتم تدريب مهندس إنترنت األشياء المعتمد من روتشستون في
مختلف التخصصات المطلوبة للتغلب على تحديات ثورة إنترنت
 تتكون الدورة من مجموعة شاملة من الوحدات التي توفر.األشياء
فهما ورؤية ثاقبة للتطورات في الشبكات وإدارة البيانات والتحليالت
ً
.وأجهزة االتصال واألنظمة المدمجة وتصميم واجهة المستخدم

ستة سيجما الحزام األسود
 هو مزيج من التقنيات التي تساعدLean )(ادوات المرونة
Lean  تحدد شهادة.في تقليل الوقت لتسليم المنتجات
 قدرة الفرد على نشر المهارات فيSix Sigma Black Belt
 سوف.المؤسسة ألدوار التميز في العملية بدوام كامل
تصبح بارعا في جميع األدوات التحليلية الالزمة لتحديد
.وقياس وتحليل وتحسين وتنفيذ ومراقبة مشاريع التحسين
ً سوف تتعلم
أيضا كيفية تحديد احتياجات أصحاب المصلحة
 وتصميم،المختلفين في العمليات وتحديد أولوياتها
. الخاص بك للتطوير المستمرLSS مشروع

شهادة
برنامج

Lean is a combination of techniques that helps in the
reducing the time to deliver products. Lean Six Sigma Black
Belt certification determines the ability of an individual to
deploy skills in an enterprise for full time process excellence
roles. You will become proficient in all of the analytical tools
necessary to define, measure, analyse, improve, implement
and control improvement projects. You will also learn how
to identify and prioritize the needs of different stakeholders
of the processes, and design your LSS project for continual
improvement.

android hacking, Wifi, Bluetooth, NFC, phishing attacks
among others, firewalls, cryptography, cracking passwords,
hacking the cloud and etc.

UK هذه الدورة معتمدة من خالل اكسيليديا

برنامج شهادة روتشستون لمهندسي األمن
)RCCE ( السيبراني
هذا البرنامج مخصص للمديرين التنفيذيين في الشركات والطالب
الذين يسعون إلى فهم المفاهيم األساسية واكتساب المهارات
 حيث،  ومواكبة التغيرات، الالزمة للتعامل مع عالم العولمة
تقدم الدورة التدريب والوعي للتعامل مع سلبيات العالم الرقمي
.كالقرصنة واألنشطة االحتيالية وسرقة البيانات وما إلى ذلك
® المفاهيم األساسية للقرصنةRCCE  من1 يغطي المستوى
،المتعلقة بتقنيات وأدوات القرصنة مثل هجمات تطبيقات الويب
 وهجمات اعتراض، واالختراق، وهجمات رفض الخدمة،والبرامج الضارة
 وهجمات،NFC  و، والبلوتوث،Wifi  و، وهجمات االندرويد،البيانات
،  وتكسير كلمات المرور،  والتشفير،  وجدران الحماية، التصيد وغيرها
.اختراق السحابة وما إلى ذلك
، وأفراد األمن السيبراني، محترفي البرمجياتRCCE يستهدف برنامج
21
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government agencies, school students, and every frontend user at offices who needs data protection.

CIPD Certificate in People 		
Rocheston Certified Cybersecurity Specialist
(RCCS) – SecurityOne Certification
Brief Description in English

CERTIFICATION
PROGRAMS

Practice (CPP) - Level 3
The CIPD Level 3 Foundation Certificate in People Practice is
designed to develop learners’ knowledge and skills to build
their expertise, inspiring them to undertake tactical tasks
that deliver value. Learners will build their confidence and
knowledge aimed at being able to contribute to immediate
colleagues, customers and the organisation; supporting
change and driving impact, to create immediate and shortterm value. They will gather information to use in their role
and use this to understand their work, organisation and
profession more deeply. This can then be applied to the
world of work as well as being used as a vehicle to start
their journey to CIPD membership at the appropriate level
to complement career and professional development.
Qatar University is offering this program in collaboration
with Bradfield Learning & Development UK .
For more information please visit www.cipd.co.uk

)RCCS(برنامج شهادة أخصائي األمن
شهادة معهد تشارترد لألفراد والتنمية في
 المستوى الثالث-CIPD-CPP ممارسات األفراد
 فيCIPD تم تصميم شهادة تأسيس المستوى الثالث من
،ممارسات األفراد لتطوير معارف ومهارات المتعلمين لبناء خبراتهم
 كما،مما يساعدهم على القيام بمهام تكتيكية تحقق قيمة
سوف تساعدهم على بناء ثقتهم ومعرفتهم بهدف التأثير في
الزمالء المباشرين والعمالء والمنظمة ودعم التغيير والتأثير الدافع
 وسوف تساعدهم أيضا على.لخلق قيمة فورية وقصيرة األجل
جمع المعلومات الستخدامها في أداء وظائفهم وفهم عملهم
 ويمكن تطبيق ذلك على.ومنظماتهم ومهنتهم بشكل أعمق
 فضال عن استخدامه كوسيلة لبدء الرحلة إلى عضوية،عالم العمل
 على المستوى المناسب الستكمال التطوير الوظيفيCIPD ا
.والمهني

مخصصا لمحترفي األمن السيبراني
لم يعد األمن السيبراني
ً
 بل إنه يؤثر اآلن على كل من يتعامل مع أجهزة الكمبيوتر،فحسب
، كلنا نستخدم األجهزة الرقمية.والبرامج والتطبيقات واألنظمة
 يعد تعليم.لذلك من المنطقي أن نتدرب على األمن السيبراني
خصيصا
مصمم
 ساعة40  والذي يبلغ مدتهRCCS األمن السيبراني
ً
ً
.للجميع
يجب على جميع الطالب والعاملين في الشركات والمؤسسات
أن يكون لديهم الوعي الكامل وثقافة التعامل مع البريد و

شهادة
برنامج

Cybersecurity is no longer just for cybersecurity
professionals, it is now impacting everyone that deals with
computers, software, application and systems. All of us use
digital devices, so it is logical that we should be trained
in cybersecurity. The RCCS Securityone® cybersecurity
education which is 40 hours in duration is tailor-made for
the rest of us, i.e. everybody.

مستخدمي قسم اإلستقبال في المكاتب الذي قد يتطلب حماية
.البيانات

يقدم مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة قطر هذا
البرنامج بالتعاون مع برادفيلد للتعليم والتطوير في المملكة
www.cipd.co.uk  يرجى زيارة،  لمزيد من المعلومات.المتحدة

CIPD Associate Diploma in People
Management (DPM) - Level 5
All students and corporate employees should be
educated in cyber situational awareness. This includes
the latest developments in vulnerabilities, viruses and
malware, threat intelligence, security alerts etc. A basic
understanding will help them avoid potential threats and
possible breaches in security.
This course is designed for ordinary day-to-day users
who do not have the advantage of specialized technical
knowledge i.e. non-technical people in organizations &
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The CIPD Level 5 Associate Diploma in People Management
builds on the CIPD Level 3 Foundation Certificate in People
Practice and is aimed at further expanding learners’
independent practice to enable them to evolve into more
senior roles within organisations as people professionals.
Learners’ work will be mainly operational with some
complexity. They will contribute to the thinking around
their work, analysing information to inform choices and
actions. Working with and influencing others through their

 دبلوم-شهادة معهد تشارترد لألفراد والتنمية
CIPD-  المستوى الخامس- مشارك في إدارة األفراد
DPM
 المستوى الثالثCIPD تعتمد هذه الشهادة على شهادة
 وتهدف الى زيادة المهارات للمشاركين،في ممارسات األفراد
لتمكينهم من التقدم الى مستويات أعلى داخل المنظمة
 سوف يتم التركيز على التطبيق العملي بشكل،كمحترفين
 وسوف يقوم المشاركون بالتفكير.رئيسي مع بعض التعقيد

 ويشمل ذلك آخر التطورات في نقاط الضعف.المواقع اإللكترونية
والفيروسات والبرامج الضارة والتهديدات والتنبيهات األمنية وما إلى
 الفهم األساسي لألمن السيبراني سيساعد كثيرا في تجنب.ذلك
.التهديدات واالنتهاكات المحتملة في مجال األمن
تم تصميم هذه الدورة للمستخدمين العاديين الذين ال يتمتعون
 أي األشخاص غير التقنيين في،بالمعرفة التقنية المتخصصة
المؤسسات والوكاالت الحكومية وطالب المدارس وكل
21
23
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work will create short-term value for a wider audience.
Using a framework of HR and L&D understanding,
behaviours and skills development, this qualification offers
opportunity for learners to transition to employment as
people managers.
Qatar University is offering this program in collaboration
with Bradfield Learning & Development UK.

The CIPD Level 7 Advanced Diploma in Strategic People
Management further extends the disciplines and scope
learned in the CIPD Level 5 Associate Diploma in People
Management and is aimed at intensifying learners’
autonomy and judgement so that they can strategically
lead and direct organisations and their people. It offers the
opportunity for learners to influence people practitioners
and organisations.
Qatar University is offering this program in collaboration
with Bradfield Learning & Development UK.

CIPD Associate Diploma in Organisational
Learning & Development (DOL) - Level 5
The CIPD Level 5 Associate Diploma in Organisational
Learning and Development builds on the CIPD L3
Certificate in People Practice and is aimed at further
expanding learners’ independent practice so that they
can evolve into learning and development leaders and
managers. Learners’ work will be mainly operational with
some complexity. They will contribute to the thinking
around their work, analysing information to inform
organisational learning and its future capability. Creating
learning environments and supporting employees to
continuously develop will create motivation and value
through impactful learning. Using a framework of HR and
L&D understanding, behaviours and skills development,
this qualification offers opportunity for learners to
transition to employment as learning and development
specialists.
Qatar University is offering this program in collaboration
with Bradfield Learning & Development UK.
For more information please visit www.cipd.co.uk

87

21
23

For more information please visit www.cipd.co.uk

 الدبلوم-شهادة معهد تشارترد لألفراد والتنمية
 المستوى-المتقدم في اإلدارة االستراتيجية لألفراد
CIPD- DSPM السابع
 في اإلدارةCIPD  من7 إن دبلوم المستوى المتقدم
االستراتيجية لألفراد يوسع نطاق التخصصات والنطاق
 المستوى- مشارك في إدارة األفرادCIPD المستفاد في دبلوم
 ويهدف إلى تكثيف استقاللية المتعلمين حتىCIPD الخامس
يتمكنوا من قيادة وتوجيه المنظمات والعاملين بها بشكل
استراتيجي ويتيح الفرصة للمتعلمين للتأثير على الممارسين
.والمنظمات واألفراد
يقدم مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة قطر هذا
البرنامج بالتعاون مع برادفيلد للتعليم والتطوير في المملكة
www.cipd.co.uk  يرجى زيارة،  لمزيد من المعلومات.المتحدة

 وتحليل المعلومات إلثراء الخيارات،فيما يتعلق بعملهم
 كما ان العمل مع اآلخرين والتأثير عليهم من خالل.واإلجراءات
 وباستخدام إطار.عملهم سيخلق قيمة قصيرة األجل لجمهور أوسع
من فهم الموارد البشرية والتدريب والتطوير والسلوكيات وتنمية
 فإن هذه الشهادة سوف تتيح الفرصة للمتعلمين،المهارات
.لالنتقال إلى العمل كمديري لألفراد
يقدم مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة قطر هذا
البرنامج بالتعاون مع برادفيلد للتعليم والتطوير في المملكة
www.cipd.co.uk  يرجى زيارة، لمزيد من المعلومات.المتحدة

شهادة
برنامج

CERTIFICATION
PROGRAMS

For more information please visit www.cipd.co.uk

CIPD Advanced Diploma in Strategic People
Management (DSPM) - Level 7

 دبلوم- شهادة معهد تشارترد لألفراد والتنمية
 المستوى- مشارك في التعلم والتطوير التنظيمي
CIPD - DOL الخامس
 المستوى الثالثCIPD تعتمد هذه الشهادة على شهادة
في ممارسات األفراد وتهدف إلى زيادة تطوير المهارات
للمشاركين حتى يتمكنوا من التطور الى مديري التعلم
 سيتم التركيز على الجانب العملي بشكل رئيسي،والتطوير
 وسوف يساهم المشاركون في التفكير.مع بعض التعقيد
 وتحليل المعلومات حول التعلم والتطوير،حول عملهم
 ايجاد بيئات التعلم ودعم،التنظيمي وقدرته المستقبلية
الموظفين للتطوير المستمر والذي سيخلق الدافع والقيمة
 استخدام إطار من فهم الموارد.من خالل التعلم المؤثر
،البشرية وتنمية الموارد البشرية والسلوكيات والمهارات
سوف تتيح هذه الشهادة الفرصة للمشاركين للعمل
.كمتخصصين في التعلم والتطوير
يقدم مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة قطر
هذا البرنامج بالتعاون مع برادفيلد للتعليم والتطوير في
www.  يرجى زيارة، لمزيد من المعلومات.المملكة المتحدة
cipd.co.uk
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CIPD Advanced Diploma in Strategic Learning
& Development (DSLD) - Level 7

Qatar University is offering this program in collaboration
with Bradfield Learning & Development UK.
For more information please visit www.cipd.co.uk

Certified Public Accountant (CPA)
Preparation Course
The CPA is a professional designation that can allow
accounting professionals more flexibility and mobility
in their career. Certified Public Accountants have the
potential for continued career growth, both within and
outside of the accounting industry.
To become a licensed Certified Public Accountant (CPA),
you must meet the education, examination, and experience
requirements. All candidates must pass the Uniform CPA
Examination (CPA Exam), which comprises four sections:

Certificate in International
Public Sector Accounting
Standards (Cert IPSAS)
The Certificate in IPSAS has been specifically developed
for Arabic speaking finance professionals to help meet the
challenges of implementing IPSAS – the global accrualsbased accounting standards used for the preparation of
general purpose financial statements by governments
and other public sector entities. The Certificate in IPSAS in
Arabic will equip candidates with the critical skills required
to deal with the challenges ahead. Public/government
sector organisations will benefit from having IPSAS financial
reporting expertise, as it is a necessary component for
improving the accountability and transparency of public
funds.

Certificate in International
Financial Reporting (Cert IFR)
This financial reporting course offers a broad introduction to
the field of International Financial Reporting and International
Financial Reporting Standards (IFRS). It traces the history of
the International Accounting Standards Board (IASB) from its
early roots through to recent changes and updates and future
developments. The qualification is structured in an accessible
and user-friendly way that underlines key information and
provides useful summaries. It examines and breaks down
specific standards topic-by-topic.

89
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 والمحاسبة المالية،)BEC(  وبيئة األعمال والمفاهيم،)AUD(
.)REG(  والضرائب والقانون التجاري، )FAR( واإلبالغ
يقدم مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر دورة لمراجعة امتحان
 وهي دورة تعليمية شاملة مدعمة بالدروس المسجلة.CPA
 والتي ستمنح، CPA والمتابعة مع مدرب معتمد حامل لشهادة ال
المتعلمين القدرة على إدارة وقتهم وتقليل اإلجهاد من خالل
 والمراجعة التكيفية وميزات، مختصرة وموجهة في نفس الوقت
.مخطط االمتحانات المصممة للحفاظ على تحفيز المتعلمين

شهادة المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام
)Cert IPSAS(
لقد تم تطوير شهادة المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام
خصيص ًا لمختصي الشؤون المالية الناطقين باللغة العربية
للمساعدة في مواجهة تحديات تطبيق المعايير المحاسبية الدولية
 وهي المعايير المحاسبية الدولية القائمة على- للقطاع العام
أساس االستحقاق والمستخدمة في إعداد القوائم المالية لألغراض
،العامة من قِبل الحكومات وغيرها من كيانات القطاع العام
حيث ستزود شهادة المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام
باللغة العربية المشاركين بالمهارات الالزمة للتعامل مع التحديات
 كما ان مؤسسات القطاع العام والحكومي سوف،المقبلة
تستفيد من ناحية امتالك الخبرة في إصدار التقارير والقوائم المالية
طبق ًا لمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ألنها عنصر ضروري
.لتحسين المساءلة والشفافية فيما يخص اإلنفاق العام

 الدبلوم- شهادة معهد تشارترد لألفراد والتنمية
 المستوى- المتقدم في التعلم والتطوير االستراتيجي
CIPD- DSLD السابع
إن \لدبلوم المتقدم في التعلم والتطوير االستراتيجي – المستوى
 يوسع نطاق التخصصات والنطاق المستفادCIPD السابع من
 المستوى الخامس-  مشارك في إدارة األفرادCIPD  دبلوم- في
ويهدف إلى تكثيف استقاللية المتعلمين وحتى يتمكنوا من
 ويتيح. والعاملين بها بشكل استراتيجي،قيادة وتوجيه المنظمات
.الفرصة للمتعلمين للتأثير على الممارسين والمنظمات واالفراد
يقدم مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة قطر هذا
البرنامج بالتعاون مع برادفيلد للتعليم والتطوير في المملكة
.المتحدة

شهادة
برنامج

CERTIFICATION
PROGRAMS

The CIPD Level 7 Advanced Diploma in Strategic Learning
and Development further extends the disciplines and
scope learned in the CIPD Level 5 Associate Diploma in
People Management and is aimed at intensifying learners’
autonomy and judgment so that they can strategically
lead and direct organisations and their people. It offers the
opportunity for learners to influence people practitioners
and organisations.

Auditing and Attestation (AUD), Business Environment and
Concepts (BEC), Financial Accounting and Reporting (FAR),
and Regulation (REG).
Community Service and Continuing Education Center offers
a strong CPA Exam Review course. It is a comprehensive
blended learning course, which will give the learners the
ability to manage their time and reduce stress with bitesized lessons and instructor guidance, adaptive review
and exam planner features designed to keep the learners
motivated.

www.cipd.co.uk  يرجى زيارة، لمزيد من المعلومات

)CPA( إعداد المحاسب القانونى المعتمد
) هي شهادة مهنية يمكن أنCPA( المحاسب القانوني المعتمد
تسمح للمهنيين في مجال المحاسبة بالمزيد من المرونة والتنقل
)CPA(  كما إن للمحاسب القانوني المعتمد.في حياتهم المهنية
 داخل قطاع المحاسبة وخارجه،إمكانية استمرار النمو الوظيفي
.على حد سواء
 يجب عليك استيفاء،لكي تصبح محاسبا قانونيا معتمدا ومرخصا
 يجب على جميع المتدربين.متطلبات التعليم واالمتحانات والخبرة
 التدقيق: والذي يضم أربعة أقسام، الموحدCPA اجتياز امتحان

شهادة معايير المحاسبة الدولية
)Cert IFR(
تقدم هذه الدورة التدريبية مقدمة واسعة في مجال التقارير المالية
 تتتبع هذه الدورة تاريخ،)IFRS( طبق ًا لمعايير المحاسبة الدولية
) من بداياته المبكرة إلىISAB( مجلس معايير المحاسبة الدولية
 ويتم تنظيم.التغييرات األخيرة والتحديثات والتطورات المستقبلية
التأهيل لهذه الشهادة بطريقة يسهل الوصول إليها ويسهل
 وتوفر الدورة المعلومات الرئيسية والملخصات،استعمالها
.المفيدة عن المعايير المحاسبية الدولية
21
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After successfully completing the Heartsaver
First Aid CPR AED Course, students should be
able to:

·
The Community service and Continuing Education
Center (CCE) in collaboration with Qatar Red Crescent
Medical Training Center, an authorized training center
by the AHA which provides and manages AHA Training
Courses under the guidelines and curriculum of the AHA.

The certification programs offered by CCE
training site are listed as follows:
Basic Life Support for Healthcare Providers
(BLS HCP)
The AHA’s BLS Course is designed for healthcare
providers caring for patients both in
prehospital, and in-facility environments.
After successfully completing the BLS Course, students
should be able to:Describe the importance of highquality CPR and its impact on survival.

·
·
91

Describe all the steps of the Chain of Survival and
apply the BLS concepts.
Recognize the signs of someone needing CPR Perform
high-quality CPR for an adult, child,and infant.

21
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·
·
·
·

·
·
·
·
·
Describe the importance of early use and
demonstrate the appropriate use of an automated
external defibrillator (AED).
Provide effective ventilation using a barrier device.
Describe the importance of teams in multirescuer
resuscitation.
Perform as an effective team member during
multirescuer CPR.
Describe the technique for relief of foreignbody
airway obstruction for an adult, child, or infant.

·
·
·
·

List the priorities, roles, and responsibilities of first aid
resources
Describe .the key steps in first aid.
Remove protection gloves.
Find the problem.
Describe the assessment and first aid actions for the
following life-threatening conditions: heart attack,
difficulty breathing, choking, severe bleeding, shock,
and stroke.
Use an epinephrine pen.
Control bleeding and bandaging.
Recognize elements of common injuries and illnesses.
Describe how to find information on preventing
illness and injury.

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Recognize the legal questions that apply to first aid
rescuers.
Describe how high-quality CPR improves survival
and explain the concepts of the Chain of Survival.
Recognize when someone needs CPR.
Perform high-quality CPR for an adult, child, and
infant.*
Perform as a team member during multirescuer CPR.
Give effective breaths using mouth-to-mouth or a
mask for all age groups.

شهادة
برنامج

CERTIFICATION
PROGRAMS

AMERICAN HEART
ASSOCIATION ( AHA)
COURSES FOR HEALTHCARE
PROFESSIONALS

Demonstrate how to use and AED on an adult and a
child.*
Describe how to use an AED on an infant.*
Describe when and how to help a choking adult,
child, and infant.*

*Child and infant modules are optional

The Center of Community service and Continuing
Education also offers Instructor course of Basic Life
Support for Healthcare Providers (BLS HCP). The BLS
Instructor Essentials Course is designed to prepare
instructor candidates to teach AHA Instructor-led and
blended learning courses.

Heartsaver ® First Aid, CPR, and AED
Heartsaver courses are intended for anyone with little
or no medical training who need acourse completion
card for their job, regulatory (e.g., OSHA), or other
requirements. These courses can also be taken by
anyone who wants to be prepared for an emergency in
any setting.
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• أساسيات التحكيم التجاري
• التحكيم في المنازعات الهندسية
• التحكيم في المنازعات المالية والمصرفية

92
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• التحكيم في المنازعات البحرية
• تأسيس الشركات والوكاالت التجاري
• تأهيل وإعداد المحكمين الشهادة االحترافية المرحلة األولى
• تأهيل وإعداد المحكمين الشهادة االحترافية المرحلة الثانية

CERTIFICATION
PROGRAMS

شهادة
برنامج

تعد غرفة قطر من أقدم غرف التجارة بدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية ،حيث يرجع تاريخ تأسسيها لعام 1963م بموجب
القانون رقم ( )4لسنة  ،1963وتهدف إلى تنظيم األعمال التجارية
وتمثيل القطاع الخاص ،حيث قدم مركز التعليم المستمر بجامعة
قطر ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر اتفاقية
لتقديم ما يقارب  7برامج تدريبية في مجال القانون واالستثمار
والمصارف والتجارة الدولية من السنة األكاديمية 2019 - 2018م،
بهدف إكساب المشاركين المعارف المهنية وصقل مهاراتهم
القانونية واإللمام بالمسائل القانونية التي تحافظ على حقوق
الشركات التجارية حال تعاقدها مع الشركات األخرى.

• مكافحة غسل األموال

• تأهيل وإعداد المحكمين الشهادة االحترافية المرحلة الثالثة
• تأهيل وإعداد المحكمين الشهادة االحترافية المرحلة الرابعة
•تأهيل وإعداد المحكمين الشهادة االحترافية المرحلة الخامسة
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CERTIFICATION PROGRAM SCHEDULE : 2021 -2022
Program
Code

Program Title

Duration

Hours

Language

Time

Online fees

٢٠٢٢ - ٢٠٢١ برامج الشهادات المهنية المعتمدة
Fees

الرسوم

رسوم الدورة
عبر االنترنت

					
) PMP ( الدورة التحضيرية لبرنامج محترف إدارة المشاريع

Project Management Professional (PMP) Preparation Course			
40

English

5-8pm Sun, Tue, Thur

1000

1000

CE21020E

Project Management
Sept 26 - Oct 24 , 2021
Professional (PMP) Preparation Course

40

English

5-8pm Sun, Tue, Thur

1000

1000

CE21020F

Project Management Professional
(PMP) Preparation Course

Nov 7 - Dec 5 , 2021

40

English

5-8pm Sun, Tue, Thur

1000

CE22020A Project Management
Jan 9 - Feb 6 , 2022
Professional (PMP) Preparation Course

40

English

5-8pm Sun, Tue, Thur

1000

CE22020B Project Management
Feb 27 - March 27 , 2022
Professional (PMP) Preparation Course

40

English

5-8pm Sun, Tue, Thur

1000

CE22020C Project Management
May 15 - June 12 , 2022
Professional (PMP) Preparation Course

40

English

5-8pm Sun, Tue, Thur

1000

CE21291C ISO 9001 Lead Auditor Oct 10 - Oct 19, 2021
8 days English
Quality Management System				

3:00pm - 8: 00pm
( Sun - Thur)

2000

CE22291A ISO 9001 Lead Auditor Quality Management System

8:00 am - 4:00pm

2000

5 days English

CERTIFICATION
PROGRAMS

االنجليزية
 ساعة40 2021  سبتمبر12 -  أغسطس15
الدورة التحضيرية لبرنامج
				) PMP ( محترف إدارة المشاريع

،  مساء األحد8 - 5
االنجليزية
 ساعة40
2021  أكتوبر24 -  سبتمبر26
		
 الخميس،الثالثاء
				

3500

، مساء األحد8 - 5
 الخميس،الثالثاء

االنجليزية

 ساعة40
 ديسمبر5 -  نوفمبر7
				

الدورة التحضيرية لبرنامج
) PMP ( محترف إدارة المشاريع

CE21020F

1000

، مساء األحد8 - 5
 الخميس،الثالثاء

االنجليزية

 ساعة40
2022  يناير6 -  يناير9
				

الدورة التحضيرية لبرنامج
) PMP ( محترف إدارة المشاريع

CE22020A

1000

، مساء األحد8 - 5
 الخميس،الثالثاء

االنجليزية

 ساعة40
2022  مارس27 -  فبراير27
الدورة التحضيرية لبرنامج
				) PMP ( محترف إدارة المشاريع

CE22020B

1000

، مساء األحد8 - 5
 الخميس،الثالثاء

االنجليزية
 ساعة40
2022  يونيو12 -  مايو15
				

2500

CE22294A ISO 27001:2013 Lead Auditor March 20 - March 24 , 2022
Information Security Management System

8:00 am - 4:00pm

2500

 أيام8

2021  أكتوبر19 -  أكتوبر10

رئيس فريق مدققي نظام
9001:2015  أيزو- إدارة الجودة

CE21291C

2000

 مساء4 -  صباحا8

االنجليزية

 أيام5

2025  مارس10 - مارس6

رئيس فريق مدققي نظام
9001:2015  أيزو- إدارة الجودة

CE22291A

 أيام8 *دورات التعلم عن بعد ستكون لمدة
 ساعات في اليوم الواحد5 بمعدل

4,500

2500

 مساء من األحد8- 3
الى الخميس

2500

 مساء4 -  صباحا8

االنجليزية
 أيام8
2021  نوفمبر16 -  نوفمبر7
27001:2013 رئيس فريق مدققي نظام
				
 ايزو- إدارة أمن المعلومات
االنجليزية

 أيام5

2022  مارس24 -  مارس20

ISO 14001 Lead Auditor - Environmental Management System

95

14001:2015  أيزو- رئيس فريق مدققي نظام إدارة البيئة

CE21292A ISO 14001 Lead Auditor Dec 5 - Dec 14, 2021
8 days English
Environmental Management System				

3:00pm - 8: 00pm
( Sun - Thur)

2000

CE22292A ISO 14001 Lead Auditor Environmental Management System

8:00 am - 4:00pm

2000

21
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27001:2013 رئيس فريق مدققي نظام
 ايزو- إدارة أمن المعلومات

		
CE21294C
CE22294A

 أيام8 *دورات التعلم عن بعد ستكون لمدة
 ساعات في اليوم الواحد5 بمعدل

* For Online mode the training will be 8 days , 5 hours per day

* For Online mode the training will be 8 days , 5 hours per day

		

االنجليزية

3500

4500

CE22020C

 مساء من األحد الى الخميس8 - 5

27001:2013  ايزو- رئيس فريق مدققي نظام إدارة أمن المعلومات

3:00pm - 8: 00pm
( Sun - Thur)

March 13 - March 17, 2022

الدورة التحضيرية لبرنامج
) PMP ( محترف إدارة المشاريع

2000

ISO 27001:2013 Lead Auditor - Information Security Management System

5 days English

CE21020E

1000

* For Online mode the training will be 8 days , 5 hours per day

CE21294C ISO 27001:2013 Lead Auditor Nov 7 - Nov 16, 2021
8 days English
Information Security Management System				

CE21020D

الدورة التحضيرية لبرنامج
) PMP ( محترف إدارة المشاريع

9001:2015  أيزو- رئيس فريق مدققي نظام إدارة الجودة

ISO 9001:2015 Lead Auditor - Quality Management System

March 6 - March 10 , 2022

، مساء األحد8 - 5
 الخميس،الثالثاء

		

شهادة
برنامج

Aug 15 - Sept 12, 2021

CE21020D Project Management Professional
(PMP) Preparation Course

الوقت
الساعات لغة البرنامج
الفترة
مسمى البرنامج
رمز البرنامج
							

5 days English

3500

3500

2000

 مساء من األحد3--8
الى الخميس

2000

 مساء4 -  صباحا8

االنجليزية
 أيام8
2021  ديسمبر14 -  ديسمبر5
رئيس فريق مدققي نظام إدارة
				14001:2015  أيزو- البيئة
االنجليزية

 أيام5

2022  مارس17 -  مارس13

رئيس فريق مدققي نظام إدارة
14001:2015  أيزو- البيئة

		
CE21292A
CE22292A

8 *دورات التعلم عن بعد ستكون لمدة
 ساعات في اليوم الواحد5 أيام بمعدل
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الوقت
الساعات لغة البرنامج
الفترة
مسمى البرنامج
رمز البرنامج
							
		

		

CE21293B
CE22293A

رسوم الدورة
عبر االنترنت

الرسوم

Fees

Online fees

رئيس فريق مدققي نظام إدارة الصحة والسالمة أيزو 45001:2018

االنجليزية
 8أيام
 14نوفمبر  23 -نوفمبر 2021
رئيس فريق مدققي نظام
				
إدارة الصحة والسالمة أيزو 45001:2018
رئيس فريق مدققي نظام إدارة
الصحة والسالمة أيزو 45001:2018

 27مارس  31 -مارس 2022

 5أيام

االنجليزية

Language

Time

Hours

Duration

 8 3مساء من األحدالى الخميس

2000

 8صباحا  4 -مساء

2000

3500

3500

2000

3:00pm - 8: 00pm
)( Sun - Thur

CE21293B ISO 45001:2018 Lead Auditor - Occupational Nov 14 - Nov 23 , 2021
8 days English
				Health and Safety Management System

2000

8:00 am - 4:00pm

CE22293A ISO 45001:2018 Lead Auditor - Occupational
Health and Safety Management System

5 days English

March 27 - March 31, 2022

* For Online mode the training will be 8 days , 5 hours per day

ستة سيجما الحزام األخضر

		

 8صباحا  2 -مساء

2000

3500

دعم الحياة األساسي لمقدمي الرعاية الصحية ()BLS HCP

CE21273A

دعم الحياة األساسي لممارسي
المهن الصحية ()BLS HCP

 20نوفمبر 2021

 5ساعات

CE22273A

دعم الحياة األساسي لممارسي
المهن الصحية ()BLS HCP

 5مارس 2022

 5ساعات

		
 8صباحا  1 -مساء
االنجليزية

750

دورة اإلسعافات اإلولية واالنعاش القلبي الرئوي

CE21290D

اإلسعافات اإلولية واالنعاش القلبي الرئوي

 4ديسمبر 2021

 9ساعات

االنجليزية

 8صباحا  5 -مساء 		

1000

CE22290A

اإلسعافات اإلولية واالنعاش القلبي الرئوي

 19فبراير 2022

 9ساعات

االنجليزية

 8صباحا  5 -مساء 		

1000

CE21040B
CE22040A

شهادة خبير مجاز في محاسبة
المؤسسات غير الربحية CNAP

		

* For Online mode the training will be 7 days , 4 hours per day

750

		8:00 am - 1:00pm

English

5

750

		8:00 am - 1:00pm

English

5

 20ساعة
 22أغسطس 26 -
		
أغسطس 2021

االنجليزية

 7 - 3مساء

 20ساعة

االنجليزية

 8صباحا  3 -مساء

2500

 13فبراير  15 -فبراير 2022

March 5, 2022

CE22273A Basic Life Support for
)Healthcare Providers (BLS HCP

1000

		8:00am - 5:00 pm

English

9

December 4, 2021

Heartsaver First Aid with CPR & AED

CE21290D

1000

		8:00am - 5:00 pm

English

9

February 19, 2022

Heartsaver First Aid with CPR & AED

CE22290A

						CNAP Preparation Course
2500

2500

November 20, 2021

CE21273A Basic Life Support for
)Healthcare Providers (BLS HCP

Heartsaver First Aid with CPR & AED

شهادة خبير مجاز في محاسبة المؤسسات غير الربحية CNAP
مارس  2015شهادة خبير مجاز في
محاسبة المؤسسات غير الربحية CNAP

2000

8:00 am - 2:00pm

5 days English

Feb 13 - Feb 17 , 2022

CE22295A Lean Six Sigma Green Belt

)Basic Life Support for Healthcare Providers (BLS HCP

		
 8صباحا  1 -مساء
االنجليزية

		

2000

)3 pm - 7pm ( Mon - Thur

7 days English

Oct 11 - Oct 20 , 2021

Lean Six Sigma Green Belt

3500

750

		

96

 13فبراير  17 -فبراير 2022

 5أيام

االنجليزية

 7 - 3مساء من األثنين
الى الخميس

2000

CE21295F

4000

2500

3 pm - 7pm
8am -3 pm

English
English

20
20

Aug 22 - Aug 26 , 2021

CE21040B CNAP - Certified Non Profit
Accounting Professional

Feb 13 - Feb 15 , 2022

CE22040A CNAP - Certified Non Profit
Accounting Professional

4000

						CMA Preparation Course

اإلعداد الختبار شهادة المحاسبين اإلداريين االمريكية ( )CMA

CE21033B

 -CMAالجزءاألول  -التخطيط
المالي واألداء والتحليل

 5سبتمبر  19 -أكتوبر 2021

 60ساعة

االنجليزية

 5-8أيام األحد  ،الثالثاء  ،السبت

3800

5000

5000

3800

5-8pm, Sun , Tue, Sat

English

60

Sept 5 - Oct 19 , 2021

CE21033B CMA- Part 1 :Financial Planning,
Performance, and Analytics

CE21034B

 -CMAالجزء الثاني -اإلدارة
المالية االستراتيجية

 31اكتوبر  14 -ديسمبر 2021

 60ساعة

االنجليزية

 5-8أيام األحد  ،الثالثاء  ،السبت

3800

5000

5000

3800

5-8pm, Sun , Tue, Sat

English

60

Oct 31 - Dec 14, 2021

CE21034B CMA- Part 2: Strategic Financial
Management

CE22033A

 -CMAالجزءاألول  -التخطيط المالي
واألداء والتحليل

 10يناير  23 -فبراير 2022

 60ساعة

االنجليزية

 8- 5أيام االثنين ،األربعاء ،السبت

3800

5000

5000

3800

5-8pm, Mon,Wed, Sat

English

60

Jan 10 - Feb 23 , 2022

CE22033A CMA- Part 1 :Financial Planning,
Performance, and Analytics

CE22034A

 -CMAالجزء الثاني -اإلدارة
المالية االستراتيجية

 7مارس  20 -ابريل 2022

 60ساعة

االنجليزية

 5-8أيام االثنين ،األربعاء ،السبت

3800

5000

5000

3800

5-8pm, Mon,Wed, Sat

English

60

March 7 - April 20 , 2022

CE22034A CMA- Part 2: Strategic Financial
Management

21
23

CERTIFICATION
PROGRAMS

شهادة
برنامج

االنجليزية
 7أيام
 11أكتوبر  20 -أكتوبر 2021
ستة سيجما الحزام األخضر
CE21295F
					
CE22295A

						Lean Six Sigma Green Belt

						
ستة سيجما الحزام األخضر

*دورات التعلم عن بعد ستكون لمدة  7أيام
بمعدل  4ساعات في اليوم الواحد

Program Title

ISO 45001:2018 Lead Auditor - Occupational Health and Safety Management System

*دورات التعلم عن بعد ستكون لمدة
 8أيام بمعدل  5ساعات في اليوم الواحد

		

Program
Code

21
23

97

Program
Code

Program Title

Duration

Hours

Language

Time

Online fees

Fees

الرسوم

رسوم الدورة
عبر االنترنت

					
)CMA ( اإلعداد الختبار شهادة المحاسبين اإلداريين االمريكية

Sept 12 - Sept 27, 2021

30

Arabic

5-8 pm, Sun , Mon,Tue, Wed

CE21035B CIA - Part 2 :Internal Audit Practice

Oct 10 - Oct 25, 2021

30

Arabic

5-8 pm, Sun , Mon,Tue, Wed 		

CE21035B CIA- Part 3: Internal Audit
Knowledge Elements

Nov 7 - Nov 30, 2021

45

Arabic

5-8 pm, Sun , Mon,Tue, Wed 		

CE22035A CIA- Part 1: Internal Audit Basics

Jan 16 - Jan 31 , 2022

30

Arabic

5-8 pm, Sun , Mon,Tue, Wed

CE22035A CIA - Part 2 :Internal Audit Practice

Feb 13 - Feb 28, 2022

30

Arabic

5-8 pm, Sun , Mon,Tue, Wed 		

CE22035A CIA- Part 3: Internal Audit
Knowledge Elements

March 6 - March 29 , 2022

45

Arabic

5-8 pm, Sun , Mon,Tue, Wed

4500

4500

8000

8000

4500

8000
8000

4500

Certificate in International Public Sector Accounting Standards (Cert IPSAS)		
CE21313D

Certificate in International Public
Sector Accounting Standards (Cert IPSAS) Oct 10 - Oct 26, 2021

24

Arabic

5 - 8 pm Sun , Tue, Thur

2500

CE22313A

Certificate in International Public
Sector Accounting Standards (Cert IPSAS) Feb 13 - March 1, 2022

24

Arabic

5 - 8 pm Sun , Tue, Thur

2500

Certificate in International Financial Reporting (Cert IFR)
CE21307C
CE22307A

Certificate in International
Financial Reporting (Cert IFR)

Nov 14 - Nov 30 , 2021

24

English

5 - 8 pm Sun , Tue, Thur

2500

Certificate in International
Financial Reporting (Cert IFR)

March 20 - April 5 , 2022

24

English

5 - 8 pm Sun , Tue, Thur

2500

Rocheston Certified Cybersecurity Specialist (RCCS) – SecurityOne Certification
CE21329D Rocheston Certified Cybersecurity Specialist
(RCCS) – SecurityOne Certification
Sept 5 – Sept 16 , 2021
CE21329E

Rocheston Certified Cybersecurity Specialist
(RCCS) – SecurityOne Certification
Nov 7 - Nov 18 , 2021

English

3 pm - 8pm

2200

40

English

3 pm - 8pm

2200

CE22329A Rocheston Certified Cybersecurity Specialist
(RCCS) – SecurityOne Certification
Jan 9 - Jan 20 , 2022

40

English

3pm - 7 pm

2200

CE22329B Rocheston Certified Cybersecurity Specialist
(RCCS) – SecurityOne Certification
March 6 - March 17, 2022

40

English

3pm - 7 pm

2200		

* For Online mode the training will be 8 days , 5 hours per day

99

40

21
23

		

، االثنين، أيام األحد8 - 5
 االربعاء،الثالثاء

العربية

 ساعة30
2021  سبتمبر27 -  سبتمبر12
 أساسيات التدقيق الداخلي- الجزء ااألول-CIA
CE21035B
					

، االثنين، أيام األحد8 - 5
 االربعاء،الثالثاء

العربية

 ساعة30
2021  أكتوبر25 -  أكتوبر10
 ممارسات التدقيق الداخلي- الجزء الثاني-CIA
CE21035B
					

، االثنين، أيام األحد8 - 5
 االربعاء،الثالثاء

العربية

 ساعة45
2021  نوفمبر30 -  نوفمبر7
عناصر المعرف-  الجزء الثالث-CIA
				الخاصة بالتدقيق الداخلي

، االثنين، أيام األحد8 - 5
 االربعاء،الثالثاء

العربية

 ساعة30
2022  يناير31 -  يناير16
 أساسيات التدقيق الداخلي-  الجزء األول-CIA
CE22035A
					

، االثنين، أيام األحد8 - 5
 االربعاء،الثالثاء

العربية

 ساعة30
2022  فبراير28 -  فبراير13
 ممارسات التدقيق الداخلي-  الجزء الثاني-CIA
CE22035A
					

، االثنين، أيام األحد8 - 5
 االربعاء،الثالثاء

العربية

 ساعة45
2022  مارس29 -  مارس6
عناصر المعرف-  الجزء الثالث-CIA
				الخاصة بالتدقيق الداخلي

) Cert IPSAS ( شهادة المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام

CE21035B

CE22035A

		

2500

،  مساء األحد8 - 5
 الخميس،الثالثاء

العربية
 ساعة24
2021  أكتوبر26 -  أكتوبر10
شهادة المعايير المحاسبية الدولية
				) Cert IPSAS ( للقطاع العام

CE21313D

2500

،  مساء األحد8 - 5
 الخميس،الثالثاء

العربية
 ساعة24
2022  مارس1 -  فبراير13
شهادة المعايير المحاسبية الدولية
				) Cert IPSAS ( للقطاع العام

CE22313A

)Cert IFR ( شهادة التقارير المالية الدولية

		

2500

، مساء األحد8 - 5
 الخميس،الثالثاء

االنجليزية
 ساعة24
2021  نوفمبر30 -  نوفمبر14
)Cert IFR ( شهادة التقارير المالية الدولية
CE21307C
					

2500

،  مساء األحد8 - 5
 الخميس،الثالثاء

االنجليزية

 ساعة24
2022  ابريل5 -  مارس20
)Cert IFR ( شهادة التقارير المالية الدولية
CE22307A
					

)RCCS( برنامج شهادة أخصائي األمن السيبراني

		

2200

 مساء8 -  مساء3

االنجليزية

 ساعة40

2021  سبتمبر16 -  سبتمبر5

برنامج شهادة أخصائي األمن السيبراني

CE21329D

2200

 مساء8 -  مساء3

االنجليزية

 ساعة40

2021  نوفمبر18 -  نوفمبر7

برنامج شهادة أخصائي األمن السيبراني

CE21329E

2200

 مساء7 -  مساء3

االنجليزية

 ساعة40

2022  يناير20 -  يناير9

برنامج شهادة أخصائي األمن السيبراني

CE22329A

2200

 مساء7 -  مساء3

االنجليزية

 ساعة40

2022  مارس17 -  مارس6

برنامج شهادة أخصائي األمن السيبراني
*دورات التعلم عن بعد ستكون لمدة
 ساعات في اليوم الواحد5  أيام بمعدل8

CE22329B

21
23
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شهادة
برنامج

CERTIFICATION
PROGRAMS

CIA Preparation Course						
CE21035B CIA- Part 1: Internal Audit Basics

الوقت
الساعات لغة البرنامج
الفترة
مسمى البرنامج
رمز البرنامج
							

Program
Code

Program Title

Duration

Hours

Language

Time

Online fees

Fees

الرسوم

رسوم الدورة
عبر االنترنت

الوقت
الساعات لغة البرنامج
الفترة
مسمى البرنامج
رمز البرنامج
							

)RCCE ( برنامج شهادة روتشستون لمهندسي األمن السيبراني

Rocheston Certified Cybersecurity Engineer (RCCE) Certification 			
CE21331D Rocheston Certified Cybersecurity
Engineer (RCCE) Certification
CE21331E

Rocheston Certified Cybersecurity
Engineer (RCCE) Certification (Online)

Oct 10 – Oct 21, 2021

50

English

3 pm - 7pm

2800

Dec 5 - Dec 16 , 2021

50

English

3 pm - 7pm

2800

CE22331A Rocheston Certified Cybersecurity
Engineer (RCCE) Certification (Online) Feb 13 - Feb 24, 2022

50

English

3 pm - 7pm

2800

 مساء7 -  مساء3

االنجليزية

 ساعة50

2021  أكتوبر21 -  أكتوبر10

برنامج شهادة روتشستون لمهندسي
)RCCE ( األمن السيبراني

CE21331D

2800

 مساء7 -  مساء3

االنجليزية

 ساعة50

2021  ديسمبر16 -  ديسمبر5

	)برنامج شهادة روتشستون لمهندسي
RCCE ( األمن السيبراني

CE21331E

2800

 مساء7 -  مساء3

االنجليزية

 ساعة50

2022  فبراير24 -  فبراير13

برنامج شهادة روتشستون لمهندسي األمن
)RCCE ( السيبراني

CE22331A

2800

 أيام8 *دورات التعلم عن بعد ستكون لمدة

					
 ساعات في اليوم الواحد5 بمعدل

Rocheston Certified IoT Engineer (RCIE) Certification
March 27- March 31 , 2022

)RCIE ( برنامج شهادة مهندس انترنت األشياء
40

English

8 am - 4 pm

NA

4500

4500

NA

19,000

July 18 , 25 ,
Aug 1, 8, 15, 22 - 2021

CE21167D Block 2

Sept 19, 26, Oct 3, 10 - 2021			

4.30 – 8.30 Pm 		

CE21167D Block 3
		

Nov 7, 14, 21, 28,
Dec 12, 19, 26 - 2021			

4.30 – 8.30 Pm

63

English

4.30 – 8.30 Pm

19,000

 مساء8:30 - 4:30

40

2022  مارس31 -  مارس27

اإلنجليزية

 ساعة63

،15 ،8 ،1 ،  يوليو25 ،18
2021 ، اغسطس22

CE22336A

CIPD-CPP-Block 1

CE21167D
		

CIPD-CPP-Block 2
CE21167D
		

 مساء8:30 - 4:30

			 ،  نوفمبر28 ،21 ،14 ، 7
2021  ديسمبر26 ،19 ، 12

CIPD-CPP-Block 3

CE21167D
		

CIPD-CPP  المستوى الثالث- شهادة معهد تشارترد لألفراد والتنمية في ممارسات األفراد
19,000

 مساء8:30 - 4:30

اإلنجليزية

		
 سبتمبر26 ،19

Sept 19, 26, Oct 3, 10 ,
17, 24 - 2021

CE21167E

Block 2

Nov 14, 21, 28, Dec 5 - 2021			

4.30 – 8.30 Pm 		

 مساء8:30 - 4:30

		

CE21167E Block 3
		

Jan 9, 16, 23, 30,
Feb 6, 13,20, 27 - 2022			

4.30 – 8.30 Pm

 مساء8:30 - 4:30

			  يناير9،16،23،30
2022  فبراير6،13،20،27 ،

63

English

4.30 – 8.30 Pm

19,000

	 CIPD Certificate in People Practice (CPP) - Level 3
CE21167F

Block 1 - Face to Face

Sept 19, 26, Oct 3 - 2021

63

English

8 am - 4 pm

CE21167F

Block 1 - Online

Sept 22, 29 , Oct 6 - 2021			

11 am - 1 pm		

CE21167F

Block 2 - face to face

Nov 21, 28 -2021			

8 am - 4 pm		

CE21167F

Block 2 - Online

Nov 24 , Dec 1- 2021			

11 am - 1 pm		

CE21167F

Block 3 - face to face

Jan 9, 16, 23, 30 - 2022			

8 am - 4 pm		

CE21167F

Block 3 - Online

Jan 12, 19, 26 , Feb 2 - 2022			

11 am - 1pm

26,600

		
26,600

		

			 ،  سبتمب26 ، 19
2021  أكتوبر10 ،3

CE21167E Block 1
		

21
23

)RCIE ( برنامج شهادة مهندس انترنت األشياء

 مساء8:30 - 4:30

	 CIPD Certificate in People Practice (CPP) - Level 3

101

االنجليزية

CIPD-CPP -  المستوى الثالث- شهادة معهد تشارترد لألفراد والتنمية في ممارسات األفراد

CIPD Certificate in People Practice (CPP) - Level 3
CE21167D Block 1
		

 مساء4 -  صباحا8

		

شهادة
برنامج

CERTIFICATION
PROGRAMS

* For Online mode the training will be 10 days , 5 hours per day

CE22336A Rocheston Certified IoT Engineer
(RCIE) Certification

		

 نوفمبر28 ،21 ،14
2021  ديسمبر5 ،

CIPD-CPP-Block 1
2021  أكتوبر21 ،17 ،10 ،3 ،
CIPD-CPP-Block 2

CE21167E
		

		

2021  أكتوبر3 ،  سبتمبر26 ،19

CIPD-CPP-Block 1- وجها لوجه

CE21167F

		  مساء1 -  صباحا11

			
2021  أكتوبر6 ، سبتمبر29 ، 22

CIPD-CPP-Block 1- عن بعد

CE21167F

		
 مساء4 -  صباحا8

			 2021  نوفمبر28 ، 21

CIPD-CPP-Block 2- وجها لوجه

CE21167F

		
 مساء1 -  صباحا11

			
2021  ديسمبر1 ،  نوفمبر24

CIPD-CPP-Block 2- عن بعد

CE21167F

		
 مساء4 -  صباحا8

			
2022  يناير30 ،23 ،16 ،9

CIPD-CPP-Block 3- وجها لوجه

CE21167F

			
2022  فبراير1 ،  يناير26 ،19 ،12

CIPD-CPP-Block 3- عن بعد

CE21167F

 مساء1 -  صباحا11

اإلنجليزية

 ساعة63

CE21167E

CIPD-CPP-Block 3
CE21167E
		

CIPD-CPP  المستوى الثالث- شهادة معهد تشارترد لألفراد والتنمية في ممارسات األفراد

		  مساء4 -  صباحا8
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Program
Code

Program Title

Duration

Hours

Language

Time

Online fees

Fees

Aug 2, 9, 16 , 23, 30, Sept 6,
13 , 20, 27 , Oct 4 - 2021

CE21168D Block 2
		

Nov 1, 8 , 15, 22, 29 ,
Dec 6 , 13 , 20 - 2021				

CE21168D Block 3
		

Jan 17, 24 , 31 , Feb 7,
14, 21, 28, March 7 - 2022

91

English

4.30 – 8.30 Pm

23,600

23,600

CE21168E Block 2
		

Oct 18, 25, Nov 1, 8, 15,
22, 29, Dec 6, 13, 20 - 2021

اإلنجليزية

 ساعة91

،6 ،  أغسطس30 ،23 ،16 ،9 ،2
		 2021  أكتوبر4 ، سبتمبر27 ،13 ,20

،14 ،7 ، يناير30 ،24 ،17
2022  مارس7 ، فبراير28 ،21
23,600

91

English

4.30 – 8.30 Pm

CIPD - DOL- Block 1

CE21168D
		

CIPD - DOL- Block 2

CE21168D
		

CIPD - DOL- Block 3

CE21168D
		

CIPD - DOLD -  المستوى الخامس-  دبلوم مشارك في التعلم والتطوير التنظيمي- شهادة معهد تشارترد لألفراد والتنمية
23,600

 مساءا8:30 - 4:30

اإلنجليزية

 ساعة91

29 ،22 ،15 ،8 ،1 ، أكتوبر25 ،18
	
2021  ديسمبر20 ،13 ،6 ،نوفمبر

،14 ،7 ، يناير31 ،24 ،17 ،10
				
2022  فبراير28 ،21

Jan 10, 17, 24, 31,
Feb 7, 14, 21, 28 - 2022				

،18 ،11 ،4 ، مارس28 ، 21
2022  مايو9 ،2 ، ابريل25

CE21168E Block 3
March 21, 28, April 4, 11,
		
18, 25, May 2, 9 - 2022
CIPD Associate Diploma in Organisational Learning & Development (DOLD) - Level 5

		

CIPD-DOL- Block 1

CE21168E
		

CIPD-DOL- Block 2

CE21168E
		

CIPD-DOL- Block 3

CE21168E
		

CIPD - DOLD -  المستوى الخامس-  دبلوم مشارك في التعلم والتطوير التنظيمي- شهادة معهد تشارترد لألفراد والتنمية
35,000

		  مساء4 -  صباحا8

 ساعة91

اإلنجليزية

		

22 ،15 ،8 ، نوفمبر24 ،17
2021 ديسمبر

 وجها لوجه- CIPD- DOL- Block 1

CE21168F
		

 عن بعد- CIPD- DOL - Block 1

CE21168F
		

CE21168F Block 1 - Face to Face
		

Nov 17, 24 , Dec 8 ,
15, 22 - 2021

CE21168F Block 1 - Online
		

Nov 20, 27 , Dec 11,
18 - 2021, Jan 8 - 2022			

11 am - 1pm		

 مساء1 -  صباحا11
			 18 ،11 ، نوفمبر27 ،20
					
2011  يناير8 ،2021 ديسمبر

CE21168F

Block 2 - face to face

Jan 19, 26 , Feb 2 , 9 - 2022			

8am - 4pm		

		  مساء4 -  صباحا8

			
2022  فبراير9 ،2 ، يناير26 ،19

 وجها لوجه- CIPD- DO;-Block 2

CE21168F

CE21168F

Block 2 - Online

Jan 22, 29 , Feb 5, 12 - 2022			

11 am - 1pm		

		  مساء1 -  صباحا11

			
2022  فبراير12 ،5 ، يناير29 ،22

 عن بعد- CIPD- DOL- Block 2

CE21168F

CE21168F

Block 3 - face to face

March 16, 23, 30 , April 6 - 2022			

8am - 4pm

		  مساء4 -  صباحا8

			
2022  ابريل6 ، مارس30 ،23 ،16

 وجها لوجه- CIPD- DOL- Block 3

CE21168F

 مساء1 -  صباحا11

			
2022  ابريل9 ، 2 ،  مارس26 ،19

عن بعد- CIPD-- DOL -Block 3

CE21168F

CE21168F
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English

March 19, 26 , April 2, 9 -2022			
Block 3 - Online
CIPD Associate Diploma in People Management (DPM) - Level 5

8am - 4pm		

CIPD- DPM - المستوى الخامس-  دبلوم مشارك في إدارة األفراد-شهادة معهد تشارترد لألفراد والتنمية
QAR 23,600

CE21169D Block 1
		

Aug 2, 9, 16 , 23, 30, Sept 6,
13 , 20, 27 , Oct 4 - 2021

CE21169D Block 2
		

Nov 1, 8 , 15, 22, 29 ,
Dec 6 , 13 , 20 - 2021					

91

English

4.30 – 8.30 Pm

CE21169E Block 2
		

Jan 10, 17, 24, 31 , Feb 7,
14, 21, 28 - 2022					

CE21169E Block 3
		

March 21, 28, April 4, 11,
18, 25, May 2, 9 - 2022

English

4.30 – 8.30 Pm

23,600

		

 ساعة91 ،13 ،6، أغسطس30 ،23 ،16 ،9 ،2
2021  أكتوبر4 ، سبتمبر27 ،20

CIPD- DPM- Block 1

CE21169D
		

، نوفمبر29 ،22 ،15 ،8 ،1
					
2021  نوفمبر20 ،13 ،6

CIPD- DPM- Block 2

CE21169D
		

،21 ،14 ،7 ، يناير31 ،24 ،17
2022  مارس7 ، فبراير28

CIPD- DPM- Block 3

CE21169D
		

 ساعة91
QAR 23,600

Oct 18, 25, Nov 1, 8, 15, 22,
29, Dec 6, 13, 20 - 2021

91

 مساء8:30 - 4:30

اإلنجليزية

23,600

CE21169E Block 1
		

21
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35,000

11 am - 1pm

CE21169D Block 3
Jan 17, 24 , 31 , Feb 7,
14, 21, 28, March 7 - 2022					
		
CIPD Associate Diploma in People Management (DPM) - Level 5

103

 مساءا8:30 - 4:30

		

شهادة
برنامج

CERTIFICATION
PROGRAMS

Block 1

الوقت
الساعات لغة البرنامج
الفترة
مسمى البرنامج
رمز البرنامج
							
		

، نوفمبر29 ،22 ،15 ،8 ،1
				
2021  ديسمبر20 ،13 ،6

CIPD Associate Diploma in Organisational Learning & Development (DOLD) - Level 5
CE21168E

رسوم الدورة
عبر االنترنت

CIPD - DOLD -  المستوى الخامس-  دبلوم مشارك في التعلم والتطوير التنظيمي- شهادة معهد تشارترد لألفراد والتنمية

CIPD Associate Diploma in Organisational Learning & Development (DOLD) - Level 5		
CE21168D Block 1
		

الرسوم

CIPD- DPM - المستوى الخامس-  دبلوم مشارك في إدارة األفراد-شهادة معهد تشارترد لألفراد والتنمية
 مساء8:30 - 4:30

اإلنجليزية

		 ،29،22 ،15 ،8 ،1 ، أكتوبرK 25 18
2021  ديسمبر20 ،13 ،6 ،نوفمبر

21 ،14 ،7 ،  يناير31 ،24 ،17 ،10
				
2022  فبراير28،
،18 ،11 ،4 ،  مارس28 ،21
2022  مايو9 ،2 ، ابريل25

CIPD- DPM- Block 1

		

CE21169E
		

CIPD- DPM- Block 2

CE21169E
		

CIPD- DPM- Block 3

CE21169E
		

21
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Program
Code

Program Title

Duration

Hours

Language

Time

Online fees

Fees

الرسوم

رسوم الدورة
عبر االنترنت

CIPD- DPM - المستوى الخامس-  دبلوم مشارك في إدارة األفراد-شهادة معهد تشارترد لألفراد والتنمية

CE21169F Block 1 - Face to Face
		

Nov 17, 24 , Dec 8 ,
15, 22 - 2021

CE21169F Block 1 - Online
		

Nov 20, 27 , Dec 11,
18 - 2021, Jan 8 - 2022			

11 am - 1pm		

CE21169F

Block 2 - face to face

Jan 19, 26 , Feb 2 , 9 - 2022			

8am - 4pm		

CE21169F

Block 2 - Online

Jan 22, 29 , Feb 5, 12 - 2022			

11 am - 1pm		

CE21169F Block 3 - face to face
		

March 16, 23, 30 ,
April 6 - 2022			

8am - 4pm		

CE21169F Block 3 - Online
		

March 19, 26 ,
April 2, 9 - 2022			

11 am - 1pm

91

English

8am - 4pm		

35,000

35,000

		
 مساء4 -  صباحا8
اإلنجليزية

42,500

CE21170C Block 1
		
		

Nov 23, 30, Dec 7, 14, 21,
28 - 2021 , Jan 4, 11, 18,
25 , Feb 1, 8 - 2022

CE21170C Block 2
		
		

March 29, April 5, 12, 19,
26 , May 3, 10, 17, 24 , 31
June 7, 14 - 2022					

CE21170C Block 3
		
		

August 2, 9, 16, 23 , 30,
Sept 6, 13, 20, 27,
Oct 4, 11, 18 - 2022					

CE21170C Block 4
		
		

Dec 6, 13, 20, 27 - 2022,
Jan 3, 10, 17, 24, 31,
Feb 7, 14, 21 - 2023					

English

5.30 – 7.45 pm

105

Nov 23, 30, Dec 7, 14, 21,
28 - 2021 , Jan 4, 11, 18,
25 , Feb 1, 8 - 2022

CE21171C Block 2
		
		

March 29, April 5, 12,
19, 26 , May 3, 10, 17,
24 , 31, June 7, 14 - 2022					

CE21171C Block 3
		
		

August 2, 9, 16, 23 , 30,
Sept 6, 13, 20, 27,
Oct 4, 11, 18 - 2022					

CE21171C Block 4
		
		

Dec 6, 13, 20, 27 - 2022 ,
Jan 3, 10, 17, 24, 31,
Feb 7, 14, 21 - 2023

21
23

CE21169F
		

			  ديسمبر18 ،11 ،  نوفمبر27 ،20
			
2022  يناير8 ،2021

 عن بعد- CIPD- DPM- Block 1

		
 مساء4 -  صباحا8

			
202  فبراير9 ،2 ، يناير26 ،19

 وجها لوجه- CIPD- DPM- Block 2

CE21169F

		
 مساء1 -  صباحا11

			
2022  فبراير12 ،5 ،  يناير29 ،22

 عن بعد- CIPD- DPM- Block 2

CE21169F

		  مسا4 -  صباحا8

			
2022  ابريل6 ،  مارس30 ،23 ،16

 وجها لوجهCIPD- DPM- Block 3-

CE21169F

 مساء1 -  صباحا11

			
2022  ابريل9 ،2 ،  مارس26 ،19

 عن بعدCIPD- DPM- Block 3-

CE21169F

 مساء7.45 – 5.30

 ساعة112

28 ،21 ،14 ،7 ،  نوفمبر30 ،23
،18 ،11 ،4 ،2021 ديسمبر
2022  فبراير8 ،1 ، يناير25

42,500

		

CIPD- DSLD- Block 1

CE21170C
		
		

 ابريل26 ،19 ،12 ،5 ، مارس29
7 ،  مايو31 ،24 ،17 ،10 ،3 ،
				
2022  يونيو14 ،

CIPD- DSLD- Block 2

CE21170C
		
		

، اغسطس30 ،23 ،16 ،9 ،2
سبتمبر20،27 ،13 ،6
				
2022  اكتوبر،18 ،11 ،4 ،

CIPD- DSLD- Block 3

CE21170C
		
		

CIPD- DSLD- Block 4

CE21170C
		
		

اإلنجليزية

						

42,500

5.30 – 7.45 pm

CE21169F
		

2022  ديسمبر27 ،20 ،13 ،6
، يناير31 ،24 ،17 ،10 ،3
2023  فبراير21 ،14 ،7

CIPD- DSPM - المستوى السابع- الدبلوم المتقدم في اإلدارة االستراتيجية لألفراد-شهادة معهد تشارترد لألفراد والتنمية

CE21171C Block 1
		
		

English

 وجها لوجه- CIPD- DPM- Block 1

 مساء1 -  صباحا11

42,500

CIPD Advanced Diploma in Strategic People Management (DSPM) - Level 7

112

،15 ،8 ،  نوفمبر24 ،17
	
2021  ديسمبر22

CIPD- DSLD -  المستوى السابع-  الدبلوم المتقدم في التعلم والتطوير االستراتيجي- شهادة معهد تشارترد لألفراد والتنمية

CIPD Advanced Diploma in Strategic Learning & Development(DSLD) - Level 7

112

 ساعة91

		

شهادة
برنامج

CERTIFICATION
PROGRAMS

CIPD Associate Diploma in People Management (DPM) - Level 5

الوقت
الساعات لغة البرنامج
الفترة
مسمى البرنامج
رمز البرنامج
							
		

 مساء7.45 – 5.30

CIPD- DSPM-Block 1

CE21171C
		
		

 ابريل26 ،19 ،12 ،5 ، مارس29
،  مايو31 ،24 ،17 ،10 ،3
				
2022  يونيو14 ،7

CIPD- DSPM-Block 2

CE21171C
		
		

، اغسطس30 ،23 ،16 ،9 ،2
،سبتمبر20،27 ،13 ،6
				
2022  اكتوبر،18 ،11 ،4

CIPD- DSPM-Block 3

CE21171C
		
		

،2022  ديسمبر27 ،20 ،13 ،6
، يناير31 ،24 ،17 ،10 ،3
				
2023  فبراير21 ،14 ،7

CIPD- DSPM-Block 4

CE21171C
		
		

اإلنجليزية

 ساعة112

28 ،21 ،14 ،7 ،  نوفمبر30 ،23
،18 ،11 ،4 ،2021 ديسمبر
2022  فبراير8 ،1 ، يناير25
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Distance
Learning
Courses

دورات التعلم
عن بعد

107
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23

21
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التعلم
عن بعد

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

وال شك ان لهذا النوع من التعليم بعض المزايا والفوائد لعل من أهمها توفير التعليم لألشخاص الذين ال تسمح
لهم طبيعة عملهم وظروفهم الخاصة االلتحاق بالدروس النظامية وتلقي التعليم بالطريقة االعتيادية ،إن دورات
التعلم عن بعد توفر المرونة لتتناسب مع الجدول الزمني المتاح للمتدرب وخارج أوقات العمل الرسمية.
يقدم مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر دورات للتعلم عن بعد ،حيث سيتمكن االفراد من تطوير مهاراتهم
بصوره فعاله وباستخدام عدد من اللغات لتالئم المتعلم المستهدف .وتتضمن هذه البرامج دورات في اإلدارة
والقيادة ،والتطوير والتنمية الشخصية ،والكفاءة المهنية ،وإدارة المشاريع ،والتمويل ،والتسويق واالبتكار ،والمبيعات
والمشتريات.
و يقدم المركز دورات  IELTSو  TOEFLعن بعد بالتعاون مع شركة  EduSynchبأسعار مخفضة للمساعدة في إعداد
الطالب للحصول على درجات جيدة في هذه االختبارات والحصول على القبول في برامج الجامعة والدراسات العليا.
كما يقدم مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر مجموعة واسعة من الدورات التدريبية المسجلة من خالل
منصة التدريب في مجاالت مختلفة مثل اإلدارة ،المحاسبة ،التسويق ،التصميم الجرافيكي ،الهندسة ،البرمجة،
الشبكات،واللغات ،حيث يتيح هذا النوع من الدورات للمتدرب فرصة التدريب وحضور الدورات في أي من هذه المجاالت
وقت ما يريد وفي المكان الذي يريد ،بما يساعد على توفير المرونة لتتناسب مع الجدول الزمني للمتدرب دون االلتزام
بوقت ومكان محدد .فيما يلي ملخص لمجموعة الدورات التدريبية المسجلة.

108
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Distance learning is a method of learning that is based on the delivery of educational content, skills
and concepts to trainees virtually through dedicated programs and applications. Trainees can interact
with the content in the time, place and speed that suits his or her circumstances and ability.
DISTANCE
LEARNING

يمكن اعتبار التعلم عن بعد أسلوبا من أساليب التعليم يعتمد في تقديم المحتوى التعليمي وإيصال المهارات
والمفاهيم للمتدرب على تقنيات المعلومات واالتصاالت ووسائطهما المتعددة بشكل يتيح للمتدرب التفاعل
مع المحتوى في الوقت والمكان والسرعة التي تناسب ظروفه وقدرته ،وإدارة كافة الفعاليات العلمية التعليمية
ومتطلباتها بشكل إلكتروني من خالل البرامج والتطبيقات المخصصة لذلك.

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

DISTANCE
LEARNING

The Community Service and Continuing Education Center ( CCE), offers Instructor- Led online training
courses and certification programs in various disciplines such as, Languages, Business, Leadership,
Human Resources, Management, Finance, Special needs, Law, Accounting and Information Systems.
These programs are delivered via Virtual Learning platforms like Microsoft Teams, WebEx, Zoom or
Blackboard Collaborate.
The Center is also offering IELTS and TOEFL Online courses in collaboration with EduSynch at discounted
prices to help prepare students in obtaining good scores, to seek admission for their undergraduate
and graduate programs.
Additionally, The Community Service and Continuing Education Center offers a wide range of recorded
training courses in various fields such as management, accounting, marketing, graphic design,
engineering, programming, networking, and languages. These courses provide trainees the flexibility
to learn at their convenience without committing to a specific time and place. The course brief for the
recorded training courses that the Center offers is listed below.
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IELTS Reading Practice questions with explanations : 800+
questions.
IELTS Writing Practice questions with sample responses
and explanations : 60 questions.
IELTS Speaking Practice questions with sample responses
and explanations : 120 questions.
Community Service and Continuing Education Center in
collaboration with Edusynch USA is offering IELTS Online
LRW License, IELTS Online Master License, TOEFL Online
Master License at affordable prices. These courses can
help students improve their performance to obtain high
scores in these tests that qualify them for admission to
universities both at the bachelor’s or postgraduate level.

Detailed competency analysis for each skill.

IELTS Online : LRW License

* No Refund after license is assigned.

Features:
DISTANCE
LEARNING

IELTS Reading Practice questions with explanations : 800+
questions.
IELTS Writing Practice questions with sample responses
and explanations : 60 questions.
IELTS Speaking Practice questions with sample responses
and explanations : 120 questions.
Detailed competency analysis for each skill.
1 full- length IELTS Mock Test ( Listening , Reading , Writing
) with projected IELTS band scores.
Writing evaluations and feedback by Certified Professors.
License valid for 1 year.

1 -on- 1 live IELTS Speaking interview with a certified
Professor.
License valid for 1 year.

TOEFL Online : Master License
Features:
TOEFL Reading Practice questions with explanations: 800+
questions.

.سؤال
.تحليل مفصل للكفاءة في كل مهارة على حدة
 المحادثة) مع، الكتابة، القراءة،اختبار تجريبي كامل يشمل (االستماع

 رخصة،  عبر اإلنترنتIELTS Online  رخصة، IELTS Online LRW  رخصةUSA

.التقييم والتغذية الراجعة لإلجابات من قبل أساتذة معتمدين

 وتساعد الطالب على تحسين أدائهم. عبر اإلنترنت بأسعار تنافسيةTOEFL

.مقابلة مباشرة مع أستاذ متخصص

للحصول على درجات عالية في هذه االختبارات والتي تؤهلهم للقبول

.الترخيص ساري المفعول لمدة سنة واحدة فقط
.* ال يمكن استرجاع المبالغ المدفوعة بعد االشتراك

TOFEL ONLINE اإلشتراك لرخصة
:المزايا
. سؤال800+ : في القراءة مع الشرحTOEFL تطبيقات ألسئلة
. سؤال400+ : في االستماع مع الشرحTOEFL تطبيقات ألسئلة

TOEFL Speaking Practice questions with sample responses
and explanations : 120 questions.

60 : في الكتابة مع نموذج اإلجابات والشرحTOEFL تطبيقات ألسئلة

TOEFL Writing Practice questions with sample responses
and explanations : 60 questions.
Detailed competency analysis for each skill.
Complete TOFEL Simulation ( Mock Test ) for 4 hours with
projected TOEFL scores for each discipline.

IELTS Online : Master License

License valid for 1 year.

Features:

* No Refund after license is assigned.

Edusynch يقدم مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالتعاون مع

.توضيح للدرجات المتوقع الحصول عليها

120 : في المحادثة مع نموذج اإلجابات والشرحTOEFL تطبيقات ألسئلة

Speaking and Writing evaluations and feedback by
Certified Professors.

21
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120 : في المحادثة مع نموذج اإلجابات والشرحIELTS تطبيقات ألسئلة

TOEFL Listening Practice questions with explanations :
400+ questions.

* No Refund after license is assigned.

IELTS Listening Practice questions with explanations: 400+
questions.

111

Writing evaluations and feedback by Certified Professors.

. سؤال60 : في الكتابة مع نموذج اإلجابات والشرحIELTS تطبيقات ألسئلة

.سؤال

.سؤال
.تحليل مفصل للكفاءة لكل مهارة على حدة
 ساعات مع توضيح4  كامل (اختبار تجريبي) لمدةTOEFL محاكاة الختبار
.للدرجات المتوقع الحصول عليها في كل مهارة
التقييم والتغذية الراجعة لمهارات المحادثة والكتابة من قبل أساتذة
.معتمدين

.في الجامعات على مستوى البكالوريوس أو الدراسات العليا

 لإلستماعIELTS ONLINE اإلشتراك لرخصة
و القراءة و الكتابة
:المزايا

التعلم
عن بعد

IELTS Listening Practice questions with explanations: 400+
questions.

1 full- length IELTS Mock Test (Listening , Reading , Writing,
Speaking ) with projected IELTS band scores.

. سؤال800+ : في القراءة مع الشرحIELTS تطبيقات ألسئلة

. سؤال400+ : في االستماع مع الشرحIELTS تطبيقات ألسئلة
.سؤال800+ : في القراءة مع الشرحIELTS تطبيقات ألسئلة
. سؤال60 : في الكتابة مع نموذج اإلجابات والشرحIELTS تطبيقات ألسئلة
120 : في المحادثة مع عينة لإلجابات والشرحIELTS تطبيقات ألسئلة
.سؤال
.تحليل مفصل للكفاءة لكل مهارة على حدة
 الكتابة) مع توضيح، القراءة،اختبار تجريبي كامل يشمل (االستماع
لمجموع الدرجات المتوقع الحصول عليها
التقييم والتغذية الراجعة لإلجابات من قبل أساتذة معتمدين
الترخيص ساري المفعول لمدة سنة واحدة فقط
.* ال يمكن استرجاع المبالغ المدفوعة بعد االشتراك

.الترخيص ساري المفعول لمدة سنة واحدة فقط
.* ال يمكن استرجاع المبالغ المدفوعة بعد االشتراك

IELTS ONLINE اإلشتراك لرخصة
:المزايا
 سؤال400+ : في االستماع مع الشرحIELTS تطبيقات ألسئلة
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Community Service and Continuing Education Center Online Training
Platform
Community Service and Continuing Education Center offers a wide range of training courses through the online training
platform, which stemmed because of the growing need to attend courses remotely during the Corona pandemic.
Our Online catalogue includes courses in Skills development, Human resources, Financial Management & Accounting,
General Administration, Strategic Management & Leadership, Procurement & Supply Chain Management, Project
Management, Journalism & Digital Media, Law, Occupational Health & Safety , Programing, Engineering, Graphic Design,
Marketing and Sales. These courses are offered in Arabic and participants will be able to develop their skills effectively in
a self-paced environment.
The platform is designed in a viable manner to ease the process of registration. Upon registration participant obtains
a license for one year. Participants can register in unlimited number of courses, and monitor their rate of progress. A
certificate is issued upon completion of course.
You can register for the online courses available on the platform through the following link: https://etraining.qu.edu.qa

منصة مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر التدريبية
يقدم مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر مجموعة واسعة من الدورات التدريبية المسجلة من خالل منصة التدريب االلكترونية والتي
 وتغطي المنصة العديد من البرامج التدريبية في.جاءت كنتيجة للحاجة الكبيرة والمتزايدة لحضور الدورات عن بعد اثناء جائحة كورونا
 اإلدارة والقيادة االستراتيجية إدارة المشتريات، اإلدارة العامة، المحاسبة واإلدارة المالية، الموارد البشرية،مجاالت مختلفة مثل تطوير المهارات
، التصميم الجرافيك، ،  الهندسة، البرمجة، السالمة والصحة المهنية، القانون، الصحافة واالعالم الرقمي، إدارة المشاريع،وسالسل التزويد
 حيث يمكن للمشاركين تطوير مهاراتهم بشكل فعال في بيئة ذاتية وبما،  ويتم تقديم هذه الدورات باللغة العربية، التسويق والمبيعات
. يتناسب مع ظروفهم الزمانية والمكانية
 ومن خالل التسجيل في الدورات،. بحيث يستطيع أي مشارك التعامل معها بيسر وسهولة،تم تصميم المنصة بطريقة سهلة االستخدام
، يحصل المشارك على ترخيص لمدة سنة واحدة للتسجيل في عدد ال محدود من الدورات المتنوعة،والبرامج المطروحة على المنصة
 ويتم بناء على ذلك اصدار شهادة إتمام للبرنامج، كما يستطيع المشارك التعرف على نسبة تطوره وانجازه في البرنامج الذي يسجل فيه
.التدريبي
:يمكن التسجيل في البرامج والدورات التدريبية المتاحة على المنصة من خالل الرابط التالي
https://etraining.qu.edu.qa/

Below is a summary of the courses on the platform:

DISTANCE
LEARNING

Recorded ﻣﺴﺠـﻞ

Effective Communication Skills

Effective Communication Skills course is designed to
emphasize the important role of communication in
the process of conveying ideas, exchanging feelings,
reviewing news, transmitting views, correcting situations
and providing information, making the communication
process one of the basics and foundations of life.

Recorded ﻣﺴﺠـﻞ

Work Life Balance

The Work-Life Balance course is designed to influence
effective balance on the professional and personal lives
of individuals and to promote a healthy lifestyle, positive
communication practices and individual self-management.

provide participants with the skills of writing all kinds
of internal and external periodic and annual reports. In
addition to learning how to use visual effects and graphics,
and also at the conclusion of the course, we will discuss
the importance of negotiation language in meetings and
how to learn persuasion skills. This course will be offered in
English and Arabic.

Recorded ﻣﺴﺠـﻞ

Team Building and Leadership Skills course is designed
to contribute to activating the effective understanding of
how to build a cohesive unit and how to become better
than it in results, in addition to developing the skills
needed to lead work teams, whereas the program covers
the most important leadership skills, communication,
righteous parties and motivation.

Recorded ﻣﺴﺠـﻞ

Recorded ﻣﺴﺠـﻞ

Technical Report Writing Skills

The Technical Report Writing Skills course is designed to
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Team Building and Leadership Skill

Teamwork Management

Teamwork Management course is designed to emphasize
the importance of teamwork; Teamwork is the basis for the

.وممارسات التواصل االيجابي واالدارة الذاتية لألفراد
كما وتهدف الدورة الى تطوير مهارات ترتيب األولويات وتحديد
. باإلضافة لمهارات التواصل واالدارة بشكل مرن،األهداف العملية

مهارات إعداد وكتابة التقارير الفنية

Recorded ﻣﺴﺠـﻞ

صممت دورة مهارات اعداد وكتابة التقارير الفنية باللغة العربية
واالنجليزية إلكساب المشاركين المهارات المطلوبة لكتابة كافة
.انواع التقارير الدورية والسنوية الداخلية والخارجية
كما تهدف الدورة الى تعلم كيفية استخدام المؤثرات البصرية
والرسومات البيانية وايض ًا في ختام الدورة سنتطرق الى اهمية لغة
 تقدم هذه.التفاوض في االجتماعات وكيفية تعلم مهارات االقناع
الدورة باللغة العربية واالنجليزية

مهارات بناء وقيادة الفريق

Recorded ﻣﺴﺠـﻞ

صممت دورة مهارات بناء وقيادة الفريق لتساهم في تمكين
المشاركين من فهم كيفية بناء وحدة متماسكة وكيف يصبحون
 باإلضافة إلى تطوير،جزءاً ال يتجزأ منها لتحقيق النتائج المرجوة
 إذ يغطي البرنامج،المهارات الالزمة لقيادة فرق العمل بفعالية
أهم مهارات القيادة واالتصال وتحديد األهداف وإدارة الوقت

مهارات التنمية البشرية وتطوير
)الذات (دورات مسجلة
مهارات االتصال الفعال

التعلم
عن بعد

HUMAN DEVELOPMENT SKILLS
AND SELF-DEVELOPMENT
(RECORDED COURSES)

:فيما يلي مجموعة الدورات التدريبية المسجلة على المنصة

Recorded ﻣﺴﺠـﻞ

صممت دورة مهارات االتصال الفعال للتأكيد على دور االتصال
،الهام في عملية نقل األفكار وتبادل المشاعر واستعراض األخبار
 ما،وتناقل وجهات النظر وتصحيح المواقف وتوفير المعلومات
 تهدف.يجعل العملية اإلتصالية من أساسيات ومقومات الحياة
هذه الدورة إلى تعريف المشاركين بأهم المحاور المتعلقة بمهارات
 وإلمامهم بأهمية االتصال الفعال والتعرف،االتصال والتواصل
 كما تسهم في تمكين,على مقوماته وعناصر العملية اإلتصالية
 والتعرف على،المشاركين من استخدام وسائل وأساليب االتصال
 مما يطور من مهارة المشارك في التحكم،أنماط االتصال ونظرياته
 وإدراك قوة النماذج، لتصحيح األخطاء االتصالية،في عملية اإلتصال
.البشرية في التأثير

التوازن بين العمل والحياة

Recorded ﻣﺴﺠـﻞ

الفعال
صممت دورة التوازن بين العمل والحياة لما لتأثير التوازن
ّ
في الحياة المهنية والشخصية لألفراد وتعزيز أسلوب الحياة الصحي
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ومهارات التحفيز .كما تهدف هذه الدورة إلى تعريف المشاركين
باستراتيجيات إدارة فـرق العمـل واألدوات اإلدارية التي تساهم في
نجاح فريق العمل ،وذلك عن طريق إشراك المشاركين في ممارسـة
األدوات اإلداريـة المستخدمـة فـي أعمـال فـرق العمـل الفعالـة بشكـل
عملـي تطبيقـي يساهـم فـي إكسابهـم المهـارات الالزمـة للقيـادة
اإلداريـة لفريـق العمـل.
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

إدارة فريق العمل

صممت دورة إدارة فريق العمل لتؤكد على أهمية العمل
الجماعي ،حيث توضح للمشاركين دور العمل الجماعي في زيادة
اإلنتاجية .وبما أن العمل الجماعي وبناء الثقة هما الحل لكثير من
مشاكل العمل التي تواجهها المؤسسات والتنظيمات المختلفة،
فستساعد هذه الدورة على إلمام المشاركين بخصائص فريق
العمل الفعالة.

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

إدارة الوقت واألولويات

صممت دورة إدارة الوقت واألولويات لتشمل أهم المحاور التي
تساعد المشاركين على اكتساب أهم مبادئ إدارة الوقت لمساعدتهم
على تنظيم مهامهم وواجبتهم اليومية وتقليل اإلجهاد المرافق
إلنجاز هذه المهام ,باإلضافة إلى تمكينهم من إدارة الوقت بشكل
أكثر فعالية عن طريق تعلم كيفية تخطيط وتنفيذ المهام وخطط
العمل بطرق ذكية سواء في العمل أو في الحياة الشخصية .تحتوي
الدورة على أهم النقاط في عملية إدارة الوقت وأهمية مهارات ادارة
الذات والوقت في الحياة المهنية والحياة الشخصية باإلضافة إلى
استراتيجيات االستثمار في الوقت وتجنب األمور السارقة للوقت والتي
تقلل من اإلنتاجية بوضع الحلول المناسبة لها إلزالة أو التخفيف من
اآلثار السلبية لها وكذلك إعداد وتنفيذ خطة عمل فعالة.
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

حل المشكالت واتخاذ القرار

تم تصميم دورة حل المشكالت واتخاذ القرارات لتغطي المهارات
والمعرفة الكافية إلكساب المشاركين القدرة على تطوير السبل
واالستراتجيات لديهم في اتخاذ القرارات والتفكير الناقد والمهارات
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ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

التنمية الفكرية

صممت دورة التنمية الفكرية لتأخذ المشاركين في رحلة استكشاف
ذاتي ،حيث سيتعلم المشاركون من خاللها مهارات تجعلهم
يتألقون وينجحون في أعمالهم وكذلك في حياتهم الشخصية.
تم تصميم هذه الدورة للمشرفين والمدراء واألفراد من أي مستوى في
المؤسسة الذين يتطلعون إلى صقل قدراتهم القيادية ويطمحون
لمعرفة المزيد عن أنفسهم واستخدام مهارات التأثير لديهم في إدارة
وقيادة اآلخرين بنجاح ،عن طريق إكسابهم مهارة التأثير على اآلخرين
ومساعدتهم على التخطيط وتحديد األهداف الذكية..
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

بناء القدرات

صممت دورة بناء القدرات لتعزيز قدرات المشاركين وتطوير
مهاراتهم وتعريفهم على األدوات والمعدات والمواد األخرى الالزمة
للقيام بالعمل بكفاءة ،حيث يرتبط مفهوم بناء القدرات بفكرة
زيادة أو تطوير المهارات والكفاءات على المستوى الفردي ،أي
تدريب الموظفين ،كما تركز على األداء التنظيمي العام والقدرات
الوظيفية على مستوى المؤسسة ،فض ً
ال عن رفع قدرة المنظمة
على التكيف مع التغيير .في هذه الدورة سيتمكن المشاركون
من تع ّلم كيفية تصميم المنهجيات لبناء القدرات ،كما ستتطور
قدرتهم على قياس نتائج ومخرجات القدرات ،إضافة إلى تطوير
ومراقبة وتقييم العمليات داخل المؤسسة ،حيث سيكتسبون
مهارة تقييم القدرات الحالية في مؤسساتهم ،كما سيكتسبون
القدرة على تحديد االحتياجات لهذه القدرات.

مهارات الحاسوب
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

اكسل المستوى المتقدم

تم تصميم دورة إكسل المتقدم لتمك ّنك من اإللمام بالمهارات
ّ
والتمكن من أدواته
العملية الالزمـة الستخدام برنامج اكسل

Excel Basic and Intermediate

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

Excel is one of Microsoft Office programs and the most
important in the practical field, which creates and
processes electronic tables, in addition to making charts
and drawings. Excel Basic and Intermediate Level course
is designed to include principles for mastering all skills to
carry out various Excel operations and functions.

Excel Advanced

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

Mastering the use of Microsoft Excel is one of the basic
skills that every professional should be familiar with.
Advanced Excel course is designed in a way that enables
participants to familiarize themselves with the practical
skills needed to use the Excel program.

Time Management & Priorities

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

Time Management and Priorities course has been
designed to include the most important axes that help
the participants acquire the most important principles
of time management to help them organize their daily
tasks and duties and reduce the stress associated with
accomplishing these tasks.

Problem Solving and Decision Making

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

Problem-solving and Decision-making course is designed
to cover the skills and knowledge sufficient to give
participants the ability to develop the methods and
strategies they have in making decisions, critical thinking
and creative skills in solving problems.

Development Mindset

DISTANCE
LEARNING

التعلم
عن بعد

إن المتغيرات المتسارعة في حياتنا أصبحت اآلن حتمية ،ولمواكبتها
فإن هذه الدورة ستزود المشاركين بكيفية تطبيق مهارات العمل
وتسهل إدراكهم لضرورة االستغالل األمثل ألهم الموارد
الجماعي،
ّ
وبشكل خاص مورد العنصر البشري.

اإلبداعية في حل المشاكل ،باإلضافة إلى توظيف الطرق المنطقية
واإلبداعية لحل المشكالت واتخاذ القرار عن طريق استخدام األدوات
المختلفة واإلبداعية لتحديد األسباب وإيجاد الحلول ،وكذلك حل
المعوقات والصعوبات التي تواجههم في بيئة العمل وبناء
وكسب ثقة اإلدارة العليا وتطوير استراتيجيات ممنهجة لحل
المشكالت واتخاذ القرارات.

COMPUTER SKILLS

success of various establishments, as it is an integral part of
total quality management based on the collaborative use
of work teams to perform business and develop the talents
and capabilities of all employees to ensure continuous
improvement of productivity and quality.

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

Development Mindset course is designed to take
participants on a journey of self-exploration, during which
participants will learn skills that make them shine and
succeed in their work as well as in their personal lives.

Capacity Building

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

Capacity Building course is designed to enhance the
capabilities of the participants, develop their skills and
introduce them to the tools, equipment and other
materials necessary to do the work efficiently, as the
concept of capacity building is linked to the idea of
increasing or developing skills and competencies at the
individual level.
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المختلفة بما فيها طرق اعداد وبناء المعادالت والمقارنات والجداول
المحورية  pivot tableواستخراج البيانات الالزمة التخاذ القرارات.
كما وتهدف الدورة الى تمكين المشاركين من مهارات الكسل
المتقدم بحيث سنقوم بتحليل البيانات بشكل متقدم و استخراج
النتائج التخاذ القرار السليم و المناسب باستخدام الصيغ الرياضية
المتقدمة و استخدام الخيارات الالزمة لتحليل البيانات واستعراضها..
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

برنامج VISIO

كما تهدف الدورة تمكين المشاركين من االلتقاط االنسيابي
لتصوراتهم في االجتماعات ورسم الخطة وإنشاء رسم بياني
تنظيمي ،باالضافة الى توثيق عملية األعمال و تخطيط شبكة
تكنولوجيا المعلومات.

التسويق والمبيعات
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

التسويق الرقمي

صممت دورة التسويق الرقمي لتمكن المشاركين من
ً
وفقا لألهداف السنوية
تصميم الخطة االستراتيجية عبر اإلنترنت
لألعمال،الوصول إلى المزيد من الجمهور المهتم  B2Bو B2C
في إعالنات جوجل .باالضافة الىالحصول على عمالء محتملين
باستخدام إعالنات ( Googleتسويق محرك البحث).
كما تهدف هذه الدورة الى التعرف على كيفية ربط العمالء
المحتملين الذين تم إنشاؤهم باستخدام HubSpot Marketing
 ،Platformكيفية إعادة استهداف العمالء على إعالنات Google
ومنصات وسائل التواصل االجتماعي (أي الصفحات المقصودة و
 Facebookو  ،)Instagramكيفية تصميم صفحات مقصودة خاصة
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ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

مهارات التسويق والمبيعات المتقدمة

تم تصميم دورة مهارات التسويق والمبيعات المتقدمة لتطوير
المهنيين العاملين في المجاالت المختلفة مثل التسويق,
المبيعات ،العالقات العامة ،والعمليات التشغيلية ،باإلضافة إلى
أولئك الذين يرغبون في معرفة واكتساب المهارات والكفاءات
المتقدمة في عمليات التسويق والبيع والشراء ،بحيث تهدف
الدورة إلى تزويد المشاركين بالمهارات والمعرفة التي تمكنهم
من تحديد أنشطة وممارسات عمليات التسويق والمبيعات وفهم
وظائفها وأهميتهما ،تنفيذ عمليات التدقيق والرقابة ألنشطة
التسويق والمبيعات وكذلك وضع خطط وحمالت تسويقية ناجحة،
تحقيق األهداف التسويقية من خالل تسويق المنتجات ,الخدمات،
والمعلومات عن طريق شبكة اإلنترنت والتقنيات الرقمية .باالضافة
الى إدارة أهم وسائل التواصل االجتماعي لألعمال بطريقة
احترافية ،احتراف عمليات البيع وتطوير خطط فرص البيع لزيادة
نسبة المبيعات والربح ،وتطوير معايير التسويق والمبيعات لقياس
مستوى األداء.
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

احتراف وفنون البيع

صممت دورة احتراف وفنون البيع لتمكين المشاركين من المهارات
واألدوات البيعية المتقدمة وااللمام بالقنوات الرئيسية للمبيعات.
ّ
الفعال ودمج األساليب
تمكنك من اكتساب مهارات االقناع
كما
ّ
النفسية في العملية البيعية وبناء عالقات مؤثرة مع العمالء
والمستهلكين.
كما وتهدف الدورة الى التعرف على أنواع البيع والفروقات الجوهرية
بين التسويق والمبيعات ،باالضافة الى التعرف على أهم المهارات
البيعية سواء في البيع المباشر او البيع الهاتفي كما تكسبك
مهارة دمج العامل النفسي في العملية البيعية ومما يزيد فرصة
انهاء العملية البيعية بشكل ايجابي.

التسويق عبر وسائل التواصل اإلجتماعي
تهدف دورة التسويق عبر وسائل التواصل اإلجتماعية  SMMإلى
مساعدة المتدربين على الوصول إلى العمالء المستهدفين

Professionalism of Sales Art

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

Professionalism of sales art course is designed to enable
participants with advanced sales skills and tools and
familiarity with the main sales channels.

Social Media Marketing

The Art of Marketing & Sales
Digital Marketing

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

Social media marketing is one of the most prominent
marketing platforms at the present time, as many
companies and institutions rely on it in their commercial
activities.

GENERAL ADMINISTRATION
Organizational Loyalty

Microsoft Visio 2019 is a distinguished tool to turn
complex ideas into clear visuals. Microsoft Visio 2019
Training course will introduce the participants step-bystep to Microsoft Visio 2019 program.

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

Digital Marketing course is designed to enable participants
to design their online strategic plan according to their
annual business goals, reaching more interested B2B and
B2C audiences in Google ads.

Advanced Marketing and Sales Skills

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

The Advanced Marketing and Sales Skills course is
DISTANCE
LEARNING

التعلم
عن بعد

صمم البرنامج التدريبي مايكروسوفت  Visioلتمكين المشاركين
من إنشاء رسوم بيانية احترافية سهلة الفهم للعمليات المعقدة إذ
ّ
تمكنك من أداء العديد من المهام ،حيث
تعد أداة سريعة و فعالة
أن استخدام البرنامج في وصف العمليات أو المخططات يساعدك
على توضيح أفكارك بشكل بصري مما يضمن وضوح التصميم
لكافة األطراف المعنية سواء كنت تقدم شرحا لموظيفك أو تقدم
أفكارا لمدريك فإنك تبني فكره واضحة ومشتركة لكفة األفراد مع
إبراز للنقاط المهمة سواء جداول زمنية أو تصميمات هندسية.

لقيادة حركة العمالء المحتملين وجعلها تتحول إلى عمالء
محليين  /دوليين.

designed to develop professionals working in various
fields such as marketing, sales, public relations, and
operations.

VISIO

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

The Organizational Loyalty training course is designed
to develop the participants ’capabilities to activate the
methodology of applying methods to improve job
satisfaction, increase employee loyalty, and simulate the
potential for enhancing organizational loyalty.

The Corporate Communication

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

The Corporate Communication course is designed to
provide participants with full knowledge of the basics,
elements and types of institutional communication, and
acquaint them with the latest technologies and various
tools for effective institutional development.

Stress Management

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

The Stress Management course is designed to develop
participants' creative skills in solving problems, and
to improve their technical, behavioral and intellectual
capabilities to enable them to find innovative solutions that
relieve work stress and help in facing difficult situations.
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من خالل شبكات ووسائل التواصل اإلجتماعية وشبكة االنترنت,

واالنجليزية.

التفاعل المستمر وتحسين التواصل مع العمالء

اإلدارة العامة
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

الوالء المؤسسي

صممت الدورة التدريبية الوالء المؤسسي لتنمية قدرات المشاركين
لتفعيل منهجية تطبيق أساليب تحسين الرضا الوظيفي وزيادة
والء العاملين ومحاكاة ممكنات تعزيز الوالء المؤسسي.
كما تهدف الدورة لتعريف المشاركين بالمفاهيم العلمية والعملية
للرضا الوظيفي والوالء المؤسسي وبحتمية كل منهما لزيادة
القدارت التنافسية للمنظمات المعاصرة وتمكين المشاركين من
الممارسات اإلدارية في التحفيز الوظيفي ..تقدم هذه الدورة باللغة
العربية واالنجليزية.
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

االتصال المؤسسي

كما وتهدف الدورة الى تعزيز مهارات العالقات العامة واإلعالم
للحفاظ على التواصل المستمر وتعزيز الصورة والسمعة االيجابية
للمؤسسات ،مما يؤدي الى المساهمة في التواصل المستدام
كونه أساسي لبناء بيئة مؤسسات سليمة.
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

إدارة الضغط

صممت دورة إدارة الضغط لتنمية المهارات اإلبداعية للمشاركين
في حل المشكالت ،وتحسين قدراتهم الفنية والسلوكية والفكرية
لتمكينهم من إيجاد حلول ابتكارية تخفف من ضغوط العمل
وتساعد في مواجهة المواقف الصعبة.
تهدف هذه الدورة إلى تعريف المشاركين بوظائف الموظف
وعالقاتها بالصحة الفسيولوجية والسيكولوجية ،وربطها بالتفكير
االبتكاري للموظف ،كما وتهدف إلى تعريف الموظف على
المصادر الداخلية والخارجية لضغوط العمل ،و أسبابها و أنواعها و
تطوراتها و كيفية التعامل معها .تقدم هذه الدورة باللغة العربية

118

21
23

صممت دورة األساليب الحديثة في التخطيط والتنفيذ والمتابعة
لتمكين المشاركين من استعراض اهم االسس التي تحكم
عمليات التخطيط والمتابعة ،ومناقشة اساليب وضع الخطط،
حيث تساهم في إدراك أهمية التخطيط للعملية القيادية واإلدارية.
تهدف هذه الدورة إلى تطوير مهارات المشاركين باستخدام مختلف
الوسائل اإلدارية إلعداد الخطط وإكمالها ،كما تركز على أهمية
التخطيط لتسيير األعمال بشكل منتظم ومتناغم ،بما فيه من
استغالل لألموال والموارد ،مما يحفز على اإلبداع في التخطيط
والعمل.
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

تقييم الشركات

صممت دورة تقييم الشركات لتنمية القدرات العملية للمشاركين
في تحديد القيمة السوقية المحتملة للشركات و تقييم مشاريع
االستثمارالخاصة فيها وقدرتها التنافسية مع تقديرالوضعية
الحقيقية للشركة.

Change Responsiveness

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

The Change Responsiveness course is designed to
enhance the importance of positive change management
and to enable the participants to interact with the
changing administrative system.

The Art of Negotiation

Corporate Evaluation
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

The art of negotiation course is designed to develop
participants' skills in the field of the art of negotiation,
starting from the personal level, to developing negotiation
skills at the administrative level.

Stakeholder Relationship Management

Modern methods in planning, implementation and
follow-up course is designed to enable the participants
to review the most important foundations that govern
planning and follow-up processes.

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

The Corporate Evaluation course is designed to develop
the practical capabilities of the participants in determining
the potential market value of companies and evaluating
their investment projects and their competitiveness while
appreciating the true status of the company.

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

DISTANCE
LEARNING

التعلم
عن بعد

تم تصميم دورة االتصال المؤسسي إلكساب المشاركين المعرفة
التامة بأساسيات وعناصر وأنواع التواصل المؤسسي ،واطالعهم
على أحدث التقنيات واألدوات المختلفة للتطوير المؤسسي
الفعال.
ّ

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

األساليب الحديثة في التخطيط والتنفيذ والمتابعة

MIDDLE MANAGEMENT

Modern methods in planning,
implementation and follow-up
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

تهدف هذه الدورة على تعريف المشاركين بأحدث استراتيجيات
التقييم المتميزة في مجال القراءة النقدية للقوائم والبيانات
المالية وتحليل العالقة فيما بينهم التخاذ القرارات المالية و
االستثمارية.

اإلدارة الوسطى
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

االستجابة للتغيير

صممت دورة االستجابة للتغيير لتعزيز أهمية ادارة التغيير
االيجابي وتمكين المشاركين من آلية التفاعل مع المنظومة
االدارية المتغيرة  ،كما سيتم رفع كفاءة المشاركين في تطبيق
الفعالة والتكيف اإلداري مع حاالت
االستراتيجيات الحديثة والقيادة
ّ
مقاومة التغيير.
كما وتهدف الدورة إلى تمكين المشاركين من األدوات والقدرات
االحترافية لتطبيق أفضل الممارسات من خالل دراسات الحالة
والتمارين التفاعلية إلثراء الخبرة العملية للمشاركين .تقدم هذه
الدورة باللغة العربية واالنجليزية.
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ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

فن التفاوض

صممت دورة فن التفاوض لتنمية مهارات المشاركين في مجال
فن التفاوض بدءا بالمستوى الشخصي وصوال إلى تنمية مهارات
التفاوض على المستوى اإلداري ببعديه الداخلي والخارجي ،كما
ّ
تمكن المشارك من صفات المفاوض المتقدم.
كما تهدف الدورة الى المام المشاركين بالنماذج السلوكية ألنماط
المفاوضين والقدرة على تخطيط وتنفيذ وتقديم نتائج التفاوض
الفعال وممارسة أساليب وإستراتيجيات التفاوض الفعالة.
ّ
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

إدارة العالقات مع المعنيين

صممت دورة إدارة عالقات أصحاب المصلحة بمبادئ اإلدارة الفعالة
ألصحاب المصلحة في بيئة عملك .سيتمكن المشارك في هذه
الدورة من التركيز على الجوانب العملية والنظرية للتأثير والتفاوض
والتواصل مع أصحاب المصلحة.

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

مهارات التعامل مع الرؤساء والمرؤوسين

صممت دورة مهارات التعامل مع الرؤساء والمرؤوسين لتشكل
مرجع ًا أساسي ًا لكل موظف مهما كانت فئته الوظيفية.
تساهم هذه الدورة في اإللمام بتنمية معارف ومهارات المشاركين
في مجال العالقات التبادلية ضمن بيئة األعمال اإلدارية لتمكينهم
من اكتساب االستراتيجيات الفعالة في مجال عالقات التواصل
والتفاهم ببين الموظف ورؤسائه من جهة ،والموظف ومرؤوسيه
وزمالئه في العمل من جهة أخرى ،مما يحقق الكفاءة والفعالية
العالية ،حيث سيتمكن المشاركون من تطوير مهاراتهم ورفع
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مستوى إنتاجية العاملين وتحسين بيئة العمل اإلداري ليتمكنوا من
أداء المهام المكلفين بها بجودة عالية ولكافة الفئات الوظيفية.

السكرتاريا التنفيذية وإدارة
المكاتب الحديثة
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

السكرتاريا التنفيذية وإدارة المكاتب الحديثة

صممت دورة السكرتاريا التنفيذية وإدارة المكاتب الحديثة لتزويد
المشاركين باألسس والمفاهيم العلمية الحديثة في مجاالت
عمل السكرتارية وإدارة األعمال المكتبية ومهارات قواعد اإلتيكيت
وكذلك تنمية مهاراتهم بتنظيم االجتماعات وأساليب التعامل مع
اآلخرين والسلوكيات الواجب إتباعها في إدارة المكاتب والسكرتارية
التنفيذية .كما وتهدف الدورة الى تعريف المشاركين بالنظم
االدارية التطبيقية الحديثة واألرشفة الرقمية للملفات ،باإلضافة الى
تعزيز المهارات السلوكية وبروتوكول التعامل مع أنماط المديرين
المتعددة.
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

األرشفة االلكترونية

صممت دورة األرشفة اإللكترونية لتمكين المشاركين من إدارة
الوثائق ،وذلك عبر تزويدهم بالمفاهيم واألسس المبتكرة في مجال
األرشفة وإدارة الوثائق المتكاملة ،حيث تركز على أهميتها ،والتعريف
بتقنياتها في مجال التصنيف ،والحفظ ،والمداولة ،والسرية
كما تهدف هذه الدورة إلى تأهيل المشاركين بمهارات متقدمة
في استخدام الحاسوب والتقنيات اإللكترونية ،وذلك الستحداث
نظم الفهرسة واألرشفة ،باإلضافة إلى إكساب المشاركين مهارات
حمايتها وإتالفها.
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

كتابة االعمال

تم تصميم دورة كتابة األعمال بهدف تزويد المشاركين بأهم
المهارات والممارسات التي يجب أن يمتلكها الموظفون ورجال
األعمال حتى يتمكنوا من كتابة وثائق أعمال واضحة وفعالة
ومحترفة ،بما في ذلك البريد اإللكتروني والمذكرات والخطابات
الداخلية والخارجية والتقارير ،كما تهدف إلى تزويدهم بنهج منظم
للكتابة من شأنه أن يجعل عملية التخاطب والكتابة أسهل وأكثر

Superiors and Subordinates Dealing Skills

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

Superiors and Subordinates Dealing Skills Course is
designed to be a basic reference for every employee,
regardless of his job category. This course contributes to
'the familiarity with the development of the participants
knowledge and skills in the field of reciprocal relations
within the administrative business environment.

Business Writing

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

The Business Writing co urse is designed with the aim of
providing participants with the most important skills and
practices that employees and entrepreneurs must possess
so that they can write clear, effective and professional
business documents, including email, memos, internal
and external letters, and reports.

CUSTOMER SERVICES
Excellence in Customer Service

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

The Excellence in Customer Service course is designed
to familiarize participants with distinguished customer
service standards in a competitive work environment
while finding reliable strategies and effective negotiation
methods to deal with various types of customers in
general and sharp-tempered customers in particular.

Effective Telephone Skills and Call Center
Management
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

EXECUTIVE SECRETARY
AND MODERN OFFICE
ADMINISTRATION

DISTANCE
LEARNING

التعلم
عن بعد

حيث سيتعلم كيفية بناء والحفاظ على عالقة مستمرة مع أصحاب
المصلحة لضمان النجاح في وظيفه .ستساعد دورة إدارة عالقات
أصحاب المصلحة المشاركين على اإللمام بكيفية اإلدارة الفعالة
لمجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة في سياق وظيفته ،سواء
كانت العملية المعتادة أو المشروع .في هذه الدورة التدريبية ،
سيتم تزويد المشاركين بأفضل الممارسات واألدوات والتقنيات
لتحديد أصحاب المصلحة وتحليلهم وتجميعهم  ،وتطوير وتنفيذ
خطة إدارة اتصاالت أصحاب المصلحة لضمان أفضل النتائج من
عملك وتلبية احتياجات وتوقعات ومتطلبات أصحاب المصلحة.

Stakeholder Relationship Management course is designed
with the principles of effective stakeholder management
in your business environment. The participant in this
course will be able to focus on the practical and theoretical
aspects of influencing, negotiating and communicating
with stakeholders.

Executive Secretary and Modern Office
Administration
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

Executive Secretary and Modern Office Administration
course is designed to provide participants with modern
scientific foundations and concepts in the areas of
secretarial work, office business management, etiquette
grammar skills as well as developing their skills by
organizing meetings.

Electronic Archiving

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

The Electronic Archiving course is designed to enable
participants to manage documents, by providing them
with innovative concepts and foundations in the field of
archiving and integrated document management.

The Effective Telephone Skills and Call Center Management
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مهنية وتوجه القارئ من خالل المحتوى.
يركز المساق على قواعد اللغة المناسبة للمستوى ،ويقدم
المفردات الخاصة بمجاالت األعمال المختلفة ،كما يعرّف
المشاركين على النقاط األدق في آداب األعمال والمراسالت
التجارية ،باإلضافة إلى تعزيز المهارات المتعلقة باألساليب الكتابية
وصياغة المواد بحيث تخرج بصورة منتظمة ،وواضحة .تقدم هذه
الدورة باللغة العربية واالنجليزية.

خدمة العمالء
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

التميز في خدمة العمالء

كما وتهدف الدورة الى تعزيز والء ورضا العميل من خالل تمكين
الفعال
المشاركين من المهارات والسلوكيات الالزمة للتعامل
ّ
مع العمالء وكيفية التعامل مع الشكاوي وتحويلها لفرص تنمي
ثقة ووالء العميل ،باالضافة الى تطبيق ممارسات ونماذج جودة
ّ
التمكن من أدوات تحسين جودة الخدمات .تقدم
الخدمة ،وكذلك
هذه الدورة باللغة العربية واالنجليزية.
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

إدارة مراكز االتصال ومهارات الرد على الهاتف

صممت دورة إدارة مراكز االتصال ومهارات الرد على الهاتف للتركيز
على أهمية االتصال وأثره على تبادل المشاعر ،ونقل األفكار،
واستعراض األخبار ،وتناقل وجهات النظر .كما تؤكد على دور
االتصال في توفير المعلومات والبيانات ،ومعرفة كيفية التعامل
وإدارة مراكز االتصال على الوجه الصحيح.
تركز هذه الدورة على احتياجات الراغبين في سوق العمل ،من خالل
جعلهم أكثر قدرة على التأقلم مع متطلبات سوق العمل والدخول
لهذا السوق باستعداد وجاهزية تامة ،وذلك عبر تزويد المشاركين
بالمعلومات والمهارات والتوجهات األساسية لتأهيلهم للتعامل
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مع مراكز االتصال بفاعلية من خالل تنفيذ عملية االتصال وتطبيق
عناصرها ومكوناتها.
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

إسعاد المتعاملين

صممت دورة اسعاد المتعاملين بناء على المبادئ والمرتكزات
األساسية والتي تميز مرحلة اسعاد المتعاملين حيث يتم نستعرض
رحلة العميل وتوقعاته في كل مرحلة من المراحل وعبر القنوات
الرئيسية المختلفة لتقديم الخدمات .سيتم تمكين المشاركين
من االلمام بممكنات السعادة حيث تم تصميمها لتكون
متناغمة تماما مع مكونات معادلة اسعاد المتعاملين ،باإلضافة
لتعريف المشاركين على االرشادات التي يمكن لموظف اسعاد
المتعاملين الرجوع اليها واالستفادة منها في تعامالته اليومية مع
المتعاملين ،كما سيتم تمكين المشاركين من مفهوم تصميم
الخدمات وااللمام بباقة مختارة من األدوات التي يمكن استخدامها
وتطبيقها في المراحل المختلفة من تصميم الخدمات.
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

جودة متميزة في الخدمة

صممت دورة جودة متميزة في الخدمة لتمكين المشاركين من
األدوات التي يمكن استخدامها في المراحل المختلفة من تصميم
الخدمة وتقديمها وتطويرها ،وسيتم التركيز على مواضيع لها عالقة
بأدوات تصميم الخدمة سواء من أدوات االستكشاف او التخيل
او التصميم ،باإلضافة الى انه سيتم تعريف المشاركين بمعايير
التميز في جودة المتعاملين واإلجراءات التصحيحية في الخدمة مع
التركيز على موضوع شكاوى المتعاملين ،وتمكين المشاركين
من التطوير المستمر من خالل معالجة التغذية الراجعة ومن خالل
تحسين الخدمة المستمر باإلضافة الى االبتكار في الخدمة.

التميز في خدمة العمالء باستخدام وسائل
التواصل االجتماعي
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

صممت دورة التميز في خدمة العمالء باستخدام مواقع التواصل
االجتماعي لتعريف المشاركين على أهم األدوات الترويجية التي
تستخدمها الشركات والمنشآت ،ولتزويدهم بالنصائح والمهارات
المناسبة للتميز في خدمة العمالء ،حيث يتمكن المشارك من
تطوير خطط وأدوات للتميز في التواصل وخدمة العمالء عبر

Happiness of Clients

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

The Happiness of Clients course is designed based on the
basic principles and foundations that mark the stage of
customer happiness. Participants will be enabled to be
aware of the happiness potentials, as they are designed to
be fully compatible with the components of the Customer
Happiness Equation.

Excellent Quality of Service

& FINANCIAL MANAGEMENT
ACCOUNTING
Payroll Accounting
The Payroll Accounting course is designed with the aim
of providing participants in the field of human resources
and personnel affairs, as well as accountants and internal
auditors with modern skills in the method of calculating
salaries and wages.

Advanced Budgeting & Forecasting

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

Advanced Budgeting & Forecasting training course
designed to give participants full knowledge of the
budget creation cycle and the importance of the budget in
making administrative decisions and analyzing problems
related to performance and quality measurement.

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

Excellent quality of service course in the service is
designed to enable participants to tools that can be
used in the various stages of service design, delivery
and development, and focus will be on topics related to
service design tools.

DISTANCE
LEARNING

التعلم
عن بعد

صممت دورة التميز في خدمة العمالء الطالع المشاركين على
معايير خدمة العمالء المتميزة في بيئة عمل تنافسية مع ايجاد
فعالة للتعامل مع مختلف
إستراتيجيات موثوقة وأساليب تفاوض ّ
أنماط العمالء بشكل عام والعمالء حادين الطباع بشكل خاص،
حيث تعد خدمة العمالء خط الدفاع الرئیسي للشركات للحفاظ
على عمالئها من المنافسین وهي ضمان إلرضاء العمالء واالستمرار
بالتعامل معهم.

course is designed to focus on the importance of
communication and its effect on exchanging feelings,
conveying ideas, reviewing news, and communicating
views.

Customer Service Excellence using Social
Media
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

The Customer Service Excellence using Social Media
course is designed to familiarize participants with the
most important promotional tools used by companies
and establishments, and to provide them with appropriate
advice and skills for excellence in customer service.

Digital Customer Care

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

The Digital Customer Care course is designed to develop
participants' skills and enable them to engage customer
service with the various departments of the organization
such as the marketing and sales department and integrate
them with social media to enhance the customer
experience.
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مختلف المنصات.
حيث تركز على اتباع أهم الخطوات للحصول على أفضل النتائج
والتمكن من بناء خدمة عمالء متميزة؛ إذ تزود المشارك بأهم
االستراتيجيات التي يجب اتباعها لتحقيق التميز مستخدما وسائل
التواصل االجتماعي.
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

خدمة العمالء الرقمية

صممت دورة خدمة العمالء الرقمية لتطوير مهارات المشاركين
وتمكينهم من اشراك خدمة العمالء مع أقسام المؤسسة
المختلفة مثل قسم التسويق والمبيعات ودمجها مع وسائل
التواصل االجتماعي لتعزيز تجربة العميل وتحسين نتائج خطة
التسويق ونجاح الحمالت التسويقية عبر االتترنت.
كما تهدف الدورة الى تمكين المشاركين من صياغة استراتيجية
رقمية فعالة لخدمة العمالء وتمكينهم من تلبية توقعات العميل
بسرعة وكفاءة عالية لما لتجربة العميل ورضاه من أثر مباشر في
جودة الخدمة.

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

محاسبة الرواتب واألجور

تم تصميم دورة محاسبة الرواتب واالجور بهدف تزويد المشاركين
في مجال الموارد البشرية وشؤون العاملين ،وكذلك المحاسبين
والمدققين الداخليين بالمهارات الحديثة في طريقة حساب الرواتب
واألجور والمعالجات المحاسبية للرواتب والمستحقات المصروفة
زيادة أو نقصان ،كما يهدف ايضا إلى تزويدهم بالمعارف الالزمة
لتصنيف حسابات الرواتب واألجور في القوائم المالية.
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

الموازنات المتقدمة والتنبؤ المالي

صممت دورة الموازنات المتقدمة والتنبؤ المالي الكساب
المشاركين المعرفة التامة بدورة انشاء الموازنة وأهمية الموازنة
في اتخاذ القرارات االدارية وتحليل المشكالت المتصلة بقياس األداء
والجودة ،باالضافة لتمكين المشاركين من كيفية جعل الموازنة
كنشاط ذي قيمة مضافة وآلية تخطي العقبات التي تواجهنا خالل
إنشاء الموازنة.
تمكنك هذه الدورة من المهارات العملية في تطبيق العديد من
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ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

إعداد القوائم المالية وتحليلها

تم تصميم دورة اعداد القوائم المالية وتحليلها لتعزيز معرفة
المشاركين بمفاهيم المحاسبة المالية وأنواع البيانات المالية
ومستخدمي البيانات المالية ومكونات البيانات المالية .تغطي
الدورة التقنيات المختلفة التي تؤكد على األهمية النسبية
للبيانات المقدمة في البيانات المالية األربعة الرئيسية وتقييم
وضع الشركة .تتضمن هذه التقنيات تحليل النسب ،تحليل الحجم
المشترك ،دراسة مكونات البيانات المالية بين الصناعات ،مراجعة
المواد الوصفية ومقارنة النتائج مع أنواع أخرى من البيانات.
مشروعا عمل ًيا يهدف إلى تحليل قدرة الشركة
حيث تتضمن الدورة
ً
على سداد الديون على المدى القصير والطويل ،وربحيتها
وكفاءتها والقيمة السوقية للشركة.
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

التحليل المالي المتقدم

صممت دورة التحليل المالي المتقدم لتأهيل وتنمية قدرات
المشاركين في الجوانب المعرفية بكل ما يتعلق بالتحليل
المالي للقوائم المالية للشركات بمختلف القطاعات المالية
والمدرجة في البورصات العربية والعالمية ،إضافة إلى إكسابهم
المهارات الخاصة بوظيفة المحلل المالي .بحيث ترتكز هذه الدورة
على التدريب العملي باإلضافة الى النظري وعلى أهم االدوات
والتقنيات المستخدمة في التحليل المالي إلعداد المشارك ليصبح
خبير ومحلل مالي معتمد بطريقة تميزه عن المحلل المالي
التقليدي وذلك من خالل تزويده بالمعرفة واألسس واألساليب
الحديثة للتحليل المالي والتطرق إلى الواقع العملي من خالل
األمثلة التطبيقية على الشركات في قطاعات مختلفة وكذلك
إكساب المشاركين مهارة استخدام الحاسوب في التحليل المالي
والموازنات التقديرية ومعايير المحاسبة الدولية المعدلة .IFRS
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

مراقبة المستندات وإدارة السجالت

صممت دورة مراقبة المستندات وإدارة السجالت لتتناول بشكل
رئيسي المعلومات الهامة المتعلقة بإنشاء المستندات ،واالحتفاظ
بها ،والرقابة على المستندات والوثائق والسجالت الرئيسية التي

DISTANCE
LEARNING

التعلم
عن بعد

اإلدارة المالية و المحاسبة

تقنيات التنبؤ وأحدث الممارسات في الموازنة ،كما و تمك ّنك من
تطوير نماذج التنبؤ والقوائم المالية التقديرية.

necessary to implement the international financial
reporting standards IFRS, analyze the real risks facing
businesses and investors, feel more confident in their
ability to comment on business activities and performance,
and analyze its financial status for management.

Document Control and Records
Management
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

Document Control and Records Management course
is designed to deal mainly with important information
related to document creation, maintenance, and control
of documents, papers and main records that support the

Financial Statements Preparation and
Analysis
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

Financial Statements Preparation and Analysis course
is designed to enhance participants' knowledge about
financial accounting concepts, Types of financial
statements, Users of financial statements and components
of financial statements.

Advanced Financial Analysis

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

The Advanced Financial Analysis course is designed
to provide participants with the skills and knowledge
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تؤيد نشاطات المنظمة المختلفة .تهدف هذه الدورة إلى إلمام
المشاركين بمهارات وضع أسس علمية وتخطيط مسبق لعملية
تداول هذه المستندات والتفويضات المناسبة المتعلقة بها ،وفق
تسلسل هرمي مدروس ،كما تهدف الدورة إلى تعريف المشاركين
بكيفية تحديد المخاطر المرتبطة بها تاريخيا ،وماليا ،وإداريا ،كما
تقدم الدورة توجيهات إلى المشاركين المراقبين والمدققين حول
كيفية الحفاظ على هذه المستندات والسجالت من االحتيال وسوء
االستخدام.
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

التدقيق الخارجي

تم تصميم دورة التدقيق الخارجي لتعريف المشاركين باألساسيات
العامة لعملية التدقيق الخارجي وفق ًا لمتطلبات المعايير الدولية
للتدقيق ،حيث تهدف هذه الدورة إلى تعريف المشاركين بالمبادئ
العامة والمسؤوليات والمخاطر المتعلقة بالتدقيق ،مما يؤهلهم
لتدقيق األرصدة االفتتاحية وإجراء تقييم استمرارية المنشأة.

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

تأهيل المحاسبين لسوق العمل

تم تصميم دورة تأهيل المحاسبين لسوق العمل بهدف إعداد
وتأهيل خريجي المحاسبة للدخول إلى سوق العمل ،وذلك من
خالل تعريفهم ﺑﻤتطلبات سوق العمل وتطوير مهاراتهم الفنية
لمواكبة التطورات الحديثة في مهنة المحاسبة ،كما تهدف ايضا
الى إكساب المشاركين العديد من المهارات المالية والفنية وتعزيز
قدراتهم على استخدام التقنيات الحديثة للحصول على وظيفة
عصرية متميزة ،بحيث تقدم الدورة تطبيقات وحاالت عملية لتسجيل
العمليات المالية وإعداد القوائم المالية باستخدام الحاسوب من
قبل المشاركين ومناقشتها باستخدام أسلوب العصف الذهني .
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

المحاسبة لغير المحاسبين

صممت دورة المحاسبة لغير المحاسبين لتزود المشاركين بأهم
أساسيات المحاسبة وقراءة وتحليل البيانات المالية وكذلك العالقة
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ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

صكوك االستثمار االسالمية

صممت دورة صكوك االستثمار االسالمية لتعرف المشاركين على
الجانبين النظري والعملي للصكوك ،مفهوم الصكوك والفرق
بين االسهم والصكوك .باإلضافة الى مسار الصكوك ومشاريعها.
كما تهدف هذه الدورة الى تعريف المشاركين على الجهات
المصدرة للصكوك ،وهياكل الصكوك المختلفة .باإلضافة الى
مراحل اصدار الصكوك.
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

إدارة األصول

صممت دورة إدارة األصول لمواكبة المتطلبات التنظيمية
والتشريعات الدولية التي تواجه تطورا مستمرا من شأنه أن يؤثر
بشكل واضح في إدارة األصول ،وذلك عبر تعريف المشاركين بأفضل
الممارسات في إدارة األصول واالستثمار ،وتمكينهم من تطبيق
قرارات وإجراءات م ّتسقة ،لضمان الحصول على نتائج منظمة قابلة
للتكرار والتدقيق.
حيث تهدف هذه الدورة إلى تعزيز معرفة المشاركين في المجاالت
الرئيسية؛ مثل إدارة مخاطر األصول ،مما يساهم في إكسابهم
مهارات تحديد الخطط واألهداف ،وتعريفهم بشروط االعتراف
باألصول وكيفية حسابها ،مما يساهم في تمكينهم من االنتقال
من األدوار الوظيفية إلى أدوار صناعة القرار.
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

إدارة المخاطر المالية

صممت دورة إدارة المخاطر المالية لتمكين المشاركين من مهارات
إدارة مخاطر األنشطة ومراقبة ادائها ومتابعة نتائجها ،ورفع قدراتهم
في توظيف مجموعة االستراتيجيات والنماذج واألساليب ذات
الطابع الدولي وذلك في قياس وادارة وتقييم المخاطر.
كما وتهدف الدورة الى رفع كفاءة المشاركين وإلمامهم بأهم
المعايير المرتبطة بمتطلبات ادارة المخاطر والالزمة لتعزيز أمن

Islamic Investment Bonds

External Auditing
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

The Islamic Investment bonds course is designed to
introduce participants to the theoretical and practical
aspects of the bonds, the concept of bonds and the
difference between shares and bonds.

Asset Management

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

The Financial Risk Management course is designed
to enable participants to manage activities risk skills,
monitor their performance and follow up on their results,
and raise their capabilities in employing a range of
strategies, models and methods of an international nature
in measuring, managing and evaluating risks.

Anti - Money Laundering

The External Audit course is designed to familiarize
participants with the general fundamentals of the external
audit process in accordance with the requirements of
international auditing standards, as this course aims
to familiarize participants with the general principles,
responsibilities and risks related to auditing.

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

The Asset Management course is designed to keep pace
with the regulatory requirements and international
legislation facing a continuous development that will
have a clear impact on asset management.

Financial Risk Management

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

Qualifying Accountants to the Market

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

Qualifying Accountants to the Market course is designed
with the aim of preparing and qualifying accounting
graduates to enter the labor market, by introducing them
to the requirements of the labor market and developing
their technical skills.

Accounting for Non-Accountants

DISTANCE
LEARNING

التعلم
عن بعد

مما يمكن المشاركين الراغبين بالبدء بوظيفة في مجال التدقيق
الخارجي من الحصول على المعلومات األساسية ألعمال التدقيق
الخارجي ،وتطوير مهاراتهم في فحص ومعاينة القوائم المالية
والسجالت المحاسبية من أجل ضمان صحتها ومدى التزامها
بالمعايير الدولية.

بين المحاسبة والمالية واستخدامات المصطلحات المحاسبية
المدينة والدائنة  .كما تهدف هذه الدورة إلى تمكين المشاركين
من تسجيل المعامالت المالية وتلخيصها في البيانات المالية,
تحديد القواعد والمبادئ المحاسبية الرئيسية في إطار معايير
التقارير المالية الدولية  ,IFRSدراسة أنظمة المحاسبة الجديدة,
وعمل القيود المالية.

finance and the uses of accounting terms receivable and
payables.

various activities of the organization.

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

The accounting course for non-accountants course is
designed to provide participants with the most important
basics of accounting, reading and analyzing financial
data as well as the relationship between accounting and

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

The Anti-Money Laundering course is designed to
familiarize the participants with the concepts and
elements of money laundering operations, the methods
and patterns used in them, and the local and international
efforts to combat them.

HUMAN RESOURCES AND
TRAINING MANAGEMENT
Basics of Human Resources Management

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

Basics of Human Resources Management course is
designed to emphasize the importance of human
resources management, as it is one of the main pillars
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وسالمة النظام المالي والتشغيلي والصادرة عن منظمات دولية
مثل لجنة بازل ،بحيث تغطي الدورة أحدث األساليب الخاصة
بتعزيز الرقابة المالية والتدقيق والضبط الداخلى والمرتبطة بادارة
المخاطر.
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

مكافحة غسل األموال

صممت دورة مكافحة غسل األموال بهدف اطالع المشاركين
على مفاهيم وعناصر عمليات غسل األموال واألساليب واألنماط
المستخدمة فيها والجهود المحلية والدولية لمكافحتها.
كما سيكتسب المشاركون المعرفة التامة بالمتطلبات
والتوجيهات الدولية لمكافحة عمليات غسل األموال ،حيث تؤهل
هذه الدورة المشاركين وتكسبهم الخبرة التي تعينهم على
تحديد العمليات ذات العالقة بغسل األموال ووقوفهم على أحدث
األساليب في هذا المجال وكيفية مواجهتها مصرفي ًا وتشريعي ًا
للحد من خطورتها وانتشارها.

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

أساسيات ادارة الموارد البشرية

صممت دورة أساسيات إدارة الموارد البشرية للتأكيد على أهمية
إدارة الموارد البشرية ،حيث تعد من الركائز األساسية التي تعتمد
عليها المؤسسات في صناعة القدرة التنافسية ومواكبة تغيرات
العالم المعاصر من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من األهداف
المعتمدة على تلبية متطلبات العمالء و التفوق على المنافسين.
حيث تركز هذه الدورة على إبراز دور إدارة الموارد البشرية في
المؤسسة لالستفادة من الطاقات البشرية المتاحة في عدة نواحٍ ،
كالتخطيط ،والتحفيز ،والتنظيم ،والتشجيع على االبتكار ،والتدريب
و التطوير و تقييم األداء .تهدف هذه الدورة إلى مساعدة المشاركين
العاملين في حقل الموارد البشرية في التعرف على أهمية إدارة
الموارد البشرية في المؤسسات ،وتزويدهم باألساليب الحديثة في
إدارة العنصر البشري داخل المؤسسة.
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

تحديد االحتياجات التدريبية

صممت دورة تحديد االحتياجات التدريبية لتطوير األداء الوظيفي
ورفع الكفاءة االنتاجية لدى موظفي المؤسسات المختلفة من
خالل اكساب المشاركين تقنيات تحليل اإلحتياجات المؤسسية
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ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

إعداد الخطط التدريبية

صممت دورة أعداد الخطط التدريبية لتمكين المشاركين من وضع
خطط تدريبية شاملة للبرامج التدريبية ،حيث تمثل هذه المرحلة
التفكير التي يسبق التنفيذ ألي برنامج تدريبي ناجح ،اذ ال يمكن
ان ينجح التدريب بدون وضع خطة تدريبية شاملة ويعد غياب هذه
الخطة سبب ًا في إهدار الموارد المالية وارهاق الطاقات البشرية.
كما تهدف الدورة إلى تمكينهم من تحديد االحتياجات التدريبية
وكذلك تحديد الفجوات التدريبية وتحديد طرق التدريب ووضع جدول
زمني للخطة ،باإلضافة الى تقييم فعالية التدريب لضمان نتائج لها
تأثير على تطور المؤسسات واالفراد.
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

العائد على االستثمار من التدريب

صممت دورة العائد على االستثمار من التدريب للتأكيد على أهمية
التدريب كونه أحد أهم عناصر التطوير الفردي والمؤسسي وتنمية
الموارد البشرية ،حيث يسهم بشكل رئيسي في تحقيق الكفاءة
والفاعلية .كما سيتم تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات
والخبرات الالزمة لتحسين أدائهم وتعديل سلوكهم ،بما يحقق
مستوى أفضل من اإلنتاجية والجودة الشاملة ،وللتعرّف على
الوسائل والتقنيات المستخدمة في تحديد مدى ما تحققه البرامج
التدريبية من فوائد ومنافع مالية وغير مالية جراء االستثمار في
التدريب .كما سيزداد وعي المشاركين وإداركهم بأن األموال التي
يتم تخصيصها للتدريب ستترجم إلى نتائج حقيقية ،وأنها ستكون
ذات مردود إيجابى للمؤسسة ،مما سيؤكد للمشاركين على ضرورة
توفير مقياس دقيق للعائد من االستثمار في التدريب لدراسة مدى
انعكاسه على أوجه االستثمار األخرى للمؤسسة وبخاصة االستثمار
في الموارد البشرية التي هي رأسمالها الحقيقي.
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

مؤشرات قياس األداء

صممت دورة مؤشرات قياس األداء بهدف إكساب المشاركين
المهارات والخبرات العملية حول مؤشرات ومقاييس الموارد

to emphasize the importance of training as one of the
most important elements of individual and institutional
development and human resource development.

Key performance Indicators KPIs

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

The KPIs course is designed to provide participants with
practical skills and experiences about human resources
indicators and measures. Participants also learn
about the importance of measuring key performance
indicators.

Methods of Job Motivation and
Evaluation of Individual Performance
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

The Methods of job motivation and evaluation of individual
performance course is designed for job motivation and
performance evaluation to analyze the employees from a
vital and fundamental role in the employee's performance
and efficiency.

DISTANCE
LEARNING

التعلم
عن بعد

الموارد البشرية وادارة التدريب

وتزويدهم بمهارات تحديد هذه االحتياجات بدقة ليتم تصميم برامج
تدريبية مخصصة لسد فجوات االحتياج التدريبي للوظفين .اذ تعد
عملية تحديد االحتياجات التدريبية العنصر الرئيسي والهيكلي
في صناعة و نجاح التدريب ،حيث تقوم عليه جميع دعائم العملية
التدريبية وتنمية الموارد البشرية .

on which organizations depend in the manufacture of
competitiveness.

Training Needs Analysis

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

Training Needs Analysis course is designed to develop
job performance and raise production efficiency
among employees of different institutions by providing
participants with techniques of analyzing institutional
needs.

Training Plans Preparations

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

The Training Plans Preparations course is designed to
enable participants to develop comprehensive training
plans for training programs, as this stage represents
the thinking that precedes the implementation of any
successful training program.

Return on Investment in Training

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

The Return on Investment in Training course is designed
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البشرية ،كما يتعرف المشاركون على أهمية قياس مؤشرات
األداء الرئيسية وأنواع هذه المؤشرات واستخداماتها وكيف يمكن
قياسها .كما سيتعرف المشارك على أهم األخطاء التي يقع فيها
مدير الموارد البشرية أثناء قياس مؤشرات األداء.
تهدف هذه الدورة إلى تعريف المشاركين على سمات بيئة العمل
التي تدعم استخدام مؤشرات األداء الرئيسية ،ومعرفة العوائد من
استخدامها .كما سيتمكن من استخدام برنامج مايكروسوفت
بروجيكت عند رفع تقرير حول أداء المشروع واتخاذ اإلجراءات
التصحيحية والوقائية.
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

أساليب التحفيز الوظيفي وتقييم أداء االفراد

صممت الدورة التدريبية أساليب التحفيز الوظيفي وتقييم أداء
األفراد لما لتحفيز الموظفين من دور حيوي وأساسي في أداء
الموظف وكفاءته حيث يرتكز على أداءه عنصرين أساسيين وهما
قدرته على العمل ورغبته فيه.

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

التقييم والتوجيه الوظيفي

صممت دورة التقييم والتوجيه الوظيفي لتكون واحدة من أهم
العمليات المتعلقة بالتطوير الوظيفي ،ومن خالل هذه العملية
يتم تعريف المشاركين على ما بذله الموظف من جهد لتحقيق
أهداف المنشأة وزيادة انتاجيتها وأرباحها ،ولكي تتم هذه العملية
بنجاح فإن المشارك يحتاج إلى اإللمام بكل ما يتعلق بالقوى العاملة
الموجودة داخل المنشأة مثل السلوك التنظيمي واإلنجازات التي
قاموا بتحقيقها ،وكذلك التعرف نقاط القوة والضعف .وألن هذه
العملية ال يمكن أن تتم دون وضع نظام تقييم وتوجيه فعال فيتم
تجهيز المشاركين وفق افضل الممارسات العالمية التي تضمن
قياس اداء الموظف بطرق منهجية وواضحة .كما تؤكد هذه الدورة
على ضرورة التحلي باليقظة الدائمة واستخدام الحوار االجتماعي
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صممت دورة السعادة وجودة الحياة المهنية لتحويل الرؤية الى
واقع ملموس في بيئات العمل ،وجعل السعادة وجودة الحياة
أولوية رئيسية لدى الجهات الحكومية ،سيتم استعراض النظريات
والنماذج الحديثة في مجاالت علم النفس االيجابي والعلوم
العصبية والنظريات الحديثة في مجاالت االدارة والقيادة حيث
أحدثت تحوال جذريا في بيئات العمل في القطاعين العام والخاص
على مستوى العالم.

& STRATEGIC MANAGEMENT
LEADERSHIP

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

السعادة وجودة الحياة المهنية

كما وتهدف الدورة الى تمكين المشاركين من على كيفية تهيئة
البيئة المناسبة الزدهار الموظفين في عملهم ومساعدتهم لبلوغ
أعلى مراتب السعادة وجودة الحياة.
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

العمل وقيادة الفريق عن بعد بنجاح

صممت دورة العمل وقيادة الفريق عن بعد بنجاح لتمكن
المشاركين من اإللمام بمهارات قائد الفرق عن بعد وتصميم خطة
عمل لتحسين فعالية الفريق ،باإلضافة إلى الحفاظ على أداء الفريق
من خالل العالقات التعاونية الرئيسية.
كما تهدف هذه الدورة إلى تعلم كيفية تسهيل الفرق باستخدام
تقنيات االتصال الفعالة وتمكين المشاركين من ادارة اجتماعات
فريق العمل عن بعد بفعالية والمامهم بالتطبيقات واألدوات
والبرامج إلنجاح منظومة العمل عن بعد.

القياده واإلدارة االستراتيجية
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

التخطيط االستراتيجي

صممت دورة التخطيط االستراتيجي لتغطي أهم المفاهيم
التقليدية والحديثة وكذلك المحاور األساسية في التخطيط
االستراتيجي والتنسيق بين االستراتيجيات والمستويات اإلدارية
وكذلك خطوات التخطيط االستراتيجي وإدارته بما يتوافق مع أهداف
ورسالة المؤسسة باإلضافة إلى تحديد ماهية العالقة بين الرسالة
والحضارة االستراتيجية لتمكين المشاركين من تطبيق المهارات
اإلدارية العليا بمعايير احترافية والوصول الى التطور المتنوع في

Strategic Planning

Evaluation and Mentoring course is designed to be
one of the most important processes related to career
development, and through this process the participants
are introduced to the efforts made by the employee to
achieve the objectives of the establishment and increase
its productivity and profits.

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

The Strategic Planning course is designed to cover the
most important traditional and modern concepts as well
as the main topics in strategic planning and coordination
between strategies and administrative levels as well as
steps for strategic planning and management.

Situational Leadership

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

Happiness and quality of professional life

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

The happiness and quality of life course is designed
to transform vision into a tangible reality in work
environments, and make happiness and quality of life a
major priority for government agencies.

Working & Leading Virtual Teams
Successfully
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

The Situational Leadership course is designed to
enable participants to define the concept of leadership,
management and different types of leadership,
understand the necessary leadership skills. In addition to
defining and applying the most appropriate leadership
style based on many factors and situations.

DISTANCE
LEARNING

التعلم
عن بعد

وتتمثل مقدرته على العمل فيما يمتلكه الموظف من قدرات
ومهارات ومعارف يكتسبها بالتعلم والتدريب خالل سنوات العمل،
أما الرغبة في العمل فتعتمد على الحوافز التي تدفع سلوكه في
االتجاه الذي يحقق أهداف المنظمة التي يعمل بها .وتتمثل الحوافز
في العوامل والمؤثرات والمغريات الخارجية التي تشجع الموظف
على زيادة أدائه وتميزه ،وهذا التميز في األداء يؤدي إلى زيادة الرضا
والوالء للمنظمة التي يعمل بها.

كأداة فعالة في تحقيق االنسجام والموائمة بين استراتيجية
المنظمة وأهداف العاملين.

virtual teams for success, design an action plan to improve
team effectiveness, as well as maintain team performance
through key collaborative relationships.

Evaluation and Mentoring

Working & Leading Virtual Teams Successfully course is
designed to enable participants to build and maintain

Administrative Leadership
- Planning and Organization
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

Administrative Leadership - Planning and Organizing
course is designed to introduce participants to the
concept of leadership, management, and administrative
leadership, the difference between leadership and
management.

Balanced Scorecard Professional

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

The Balanced Scorecard Professional course, which is
considered one of the most important and most recent
strategy assessment tools, is designed as it leads the
organization to analyze its performance.
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إدارة المعرفة واالقتصاديات الصناعية والتوجه التسويقي وهندسة
اإلدارة وتكنولوجيا المعلومات والتمييز بين التخطيط االستراتيجي
واالستراتيجية الكلية (المؤسسية) واستراتيجية األعمال ومن ثم
تكوين وتنفيذ االستراتيجيات.
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

القيادة الظرفية

صممت دورة القيادة الظرفية لتمكين المشاركين من تحديد
مفهوم القيادة واالدارة وانواع القيادة المختلفة ،فهم مهارات
القيادة الالزمة .باإلضافة إلى تحديد وتطبيق اسلوب القيادة االنسب
بناء على العديد من العوامل والمواقف.
كما تهدف الدورة الى تعريف المشاركين بأهم المفاهيم ونظريات
القيادة ،نظرية القيادة الظرفية وتطبيقها العملي .باإلضافة إلى
فهم متى واين يتم استخدام االنماط البديلة لالدارة والقيادة.
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

القيادة االدارية  -التخطيط والتنظيم

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

بطاقة األداء المتوازن اإلحترافية

صممت دورة بطاقة األداء المتوازن احدى أهم وأحدث أدوات تقييم
االستراتيجية لتمكين المشاركين من تحليل أداء المؤسسة استنادا
على رؤيتها وأهدافها االستراتيجية ،وتوجيهها الى اتجاه جديد يدعم
األداء العام للمؤسسة والتي تمثل إطار عمل تطبيق االستراتيجية.
سيتمكن المشاركين من بناء بطاقات األداء المتوازن باالستناد
إلى استراتيجية المؤسسة وترجمة االستراتيجية إلى نتائج ملموسة
يمكن قياسها ورصدها .تستخدم هذه الدورة مزيج من تقنيات
التدريب التفاعلية والعملية باإلضافة إلى العروض التقديمية
القصيرة.
سيتم التركيز على تطوير جميع عناصر بطاقة األداء المتوازن
لمؤسسة افتراضية وسيكون هناك أيض ًا العديد من التدريبات
الجماعية.
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صممت دورة ادارة األزمات لتزود المشاركين بالمعلومات المتعمقة،
المهارات وكيفية تطبيقها في الحياة العملية .باإلضافة إلى
تعريفهم على ادارة األزمات والمخاطر وأزمات األعمال .كما تهدف
هذه الدورة الى تعريف المشاركين على خطوات ادارة األزمات ،انواع
االزمات ،ودور القيادة في وقت األزمات والتفاعل معها.
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

مهارات إدارة التغيير

صممت دورة مهارات إدارة التغيير لتعريف المشاركين حول مفهوم
التغيير وأهميته في المؤسسات ،ودورة حياة التغيير ،حيث سيتمكن
المشارك من تعلم كيفية تقبل األشخاص للتغيير بطرق وسرعات
مختلفة ،كما سيتعلم كيفية التكيف مع التغيير ،مما سيقوي من
مهاراته في التعامل مع ممانعة التغيير .في هذه الدورة ،سيتعلم
المشارك التطبيق األمثل الذي يأتي نتيجة تهيئة هذه البيئة
بالشكل الصحيح ،من خالل اتباع استراتيجيات التغيير التي تساعد
في النهاية على تكييف بيئة العمل مع هذا التغيير وتقبله.
وتعد مهارات إدارة التغيير حاجة أساسية وملحّ ة لمواجهة كافة
التحديات والظروف التي تطرأ على العمل ،باإلضافة إلى الحاجة
لالرتقاء بالعمل والموظفين ومواكبة التطور السريع في
التكنولوجيا.
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

إدارة المخاطر

صممت
نظ ًرا ألهم ّية ما يُسمى بإدراة المخاطر ألي منشأة كانت؛ ُ
بمفهوم المخاطر وكيفية
دورة إدارة المخاطر لتعريف المشترك
ِ
إدراتها؛ بما يشمل ذلك توضيحً ا الستراتيجية التعامل معها وكيفية
حساب قيم المخاطر بأنواعها وآلية احتوائها والتقييم الذاتي
للمخاطر ً
وفقا للضوابط الرقابية ومؤشرات المخاطر ،كما تحتوي
ً
تعريفا لمختلف مفاهيم األنشطة الرقابية الخارجية والداخلية

إدارة المشتريات وسالسل التزويد
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

إدارة المستودعات والمخازن

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

Given the importance of the so-called risk management
for any facility; The Risk Management course is designed
to introduce the participant to the concept of risk and
how to manage it. Which includes an explanation of the
risk management strategy, how to calculate the values of
all kinds of risks.

PROCUREMENT & SUPPLY CHAIN
MANAGEMENT
Warehousing and Inventory Management

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

The Crisis Management course is designed to provide
participants with in-depth information, skills and how
to apply them in practical life. In addition to introducing
them to crisis management, risks and business crises.
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

Change Management Skills

Change Management Skills course is designed to define
the concept of change and its importance in organizations,
and the life cycle of change, where the participant will
learn how people accept change in different ways and
speeds.

The Warehousing and Inventory Management course
is designed to provide a broad description of the role of
warehouse management in managing supply chains.
The course also aims to enrich the technical knowledge
of the participants in the management of supply chains
and stores as well as familiarize them with warehouse
operations and methods of classification, storage, profiling
of materials, management of warehouse operations and
inventory planning.

DISTANCE
LEARNING

التعلم
عن بعد

صممت دورة القيادة اإلدارية  -التخطيط والتنظيم لتعرف
المشاركين على مفهوم القيادة ،اإلدارة ،والقيادة اإلدارية ،الفرق بين
القيادة واإلدارة .باإلضافة الى أهمية القيادة اإلدارية ووظائفها .كما
تهدف هذه الدورة الى تعريف المشاركين على التفكير اإلبداعي ،دور
قائد فريق العمل ،وأنماط الشخصية.

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

إدارة االزمات

Risk Management

Crisis Management

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

Modern Systems in Procurement
Management
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

The modern systems in procurement management
training course is designed to enable participants to
apply the latest innovative technologies in procurement
management, evaluate the overall performance of
the procurement department and learn about the
developments that accompanied procurement systems,
tenders and contracts.

تم تصميم دورة إدارة المستودعات والمخازن لتقدم وصف ًا واسع ًا
لدور إدارة المخازن في إدارة سالسل اإلمداد والتوريد ،وذلك لما إلدارة
المخازن من أهمية في تعزيز األداء التشغيلي والمالي للتخزين،
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واإلمداد بالموارد ،مع تحقيق التوازن بين تكاليف مستويات الخدمة
المطلوبة .كما تهدف الدورة إلى إثراء المعرفة التقنية لدى
المشاركين في إدارة سالسل اإلمداد والمخازن ،وكذلك إطالعهم
على عمليات المخازن وطرق تصنيف ،وتخزين ،وتنميط المواد،
وإدارة عمليات المستودع والتخطيط للمخزون لتمكينهم من
االرتقاء بمستوى أداءهم في إدارة المستودعات وزيادة دقة العمل
من خالل زيادة المخزون المعرفي بمهام إدارة المخزون وبالتالي
تخفيض تكاليف العمليات من خالل فهم وإتقان إجراءات عمليات
المستودعات واالرتقاء بمستوى المنظمة من خالل زيادة مهنية
العاملين في هذا المجال.
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

النظم الحديثة في إدارة المشتريات

صممت دورة النظم الحديثة في إدارة المشتريات لتمكين
المشاركين من تطبيق أحدث التقنيات المبتكرة في إدارة
المشتريات وتقييم األداء الشامل لقسم المشتريات والتعرف على
التطورات التي صاحبت نظم المشتريات والمناقصات والعقود.

إدارة المشاريع
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

أساسيات ادارة المشاريع

صممت دورة اساسيات ادارة المشاريع بهدف تمكين المشاركين
من أسس ومهارات إدارة المشاريع وتعريفهم بالمتطلبات الالزمة
لتلبية الجداول الزمنية ومعايير الجودة وحدود الميزانية وغيرها من
المتطلبات المحددة للمشاريع المختلفة.
كما تهدف الدورة ايضا الى اكسابهم المواضيع والمراحل
المختلفة إلدارة المشاريع بما في ذلك تطوير خطة المشروع،
التحكم ومراقبة المشروع إنهاء المشروع،باالضافة الى تغطية
معرفية شاملة لكافة مواضيع إدارة المشاريع وااللمام بالمعرفة
والمهارات واألدوات والتقنيات على أنشطة المشروع لتلبية
متطلبات المشاريع المختلفة.
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Fundamentals of Project Management

صممت دورة تخطيط نطاق عمل المشروع لتنمية معارف ومهارات
المشاركين في مجال إدارة نطاق المشروع وضبط وهيكلة تجزئة
العمل حيث يتم تمكين المشاركين من آلية وضع خطة توثق من
خاللها كيفية عمل المشروع بما في ذلك هيكلة تجزئة األعمال
وتحديدها.

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

إدارة المشاريع المتعددة  -المستوى المتقدم

صممت دورة إدارة المشاريع المتعددة لتقدم للمشاركين
وبالممارسة والتطبيق العملي كيفية إدارة المشاريع المتعددة
كمستوى متقدم ،والمهام والمسؤوليات والمهارات المطلوبة
للنجاح في إدارة المشاريع المتعددة بكفاءة وفاعلية.
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

Project Scope Planning

إدارة المشاريع المتعددة  -المستوى األساسي

صممت دورة إدارة المشاريع المتعددة لتعرف المشاركين
بالممارسة والتطبيق العملي على كيفية إدارة المشاريع المتعددة
كمستوى أساسي ،حيث تمكن المشارك من أداء المهام
والمسؤوليات والمهارات المطلوبة للنجاح في إدارة المشاريع
المتعددة بكفاءة وفاعلية.

مدخل الى ادارة المشاريع الرشيقة

صممت دورة ادارة المشاريع الرشيقة لتمكين المشاركين من
تحديد أطر إدارة المشاريع الرشيقة والعمليات والمنهجيات
وفهم العقلية الرشيقة  ،باالضافة للتمكن من تطبيق منهجية
تطوير المنتج من خالل دراسات الحالة والعروض التقديمية تليها
مناقشات المجموعات .كما تهدف الدورة الى تمكين المشاركين
من تنفيذ التخطيط التكيفي على المشروع الرشيق  ،وااللمام
بالمنهجيات الرشيقة  Scrumو  KANBANوتطبيق أفضل الممارسات
المرنة وكيفية تنفيذها في مشاريعك المستقبلية.

مدخل الى ادارة المشاريع االحترافية

صممت دورة مدخل إلى إدارة المشاريع االحترافية لتعريف المشاركين

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

The Fundamentals of project management course is
designed with the aim of empowering the participants
with the foundations and skills of project management
and introducing them to the necessary requirements to
meet timelines, quality standards, budget limits and other
specific requirements for various projects.

كما وتهدف الدورة الى تمكين المشارك من إعداد بيان مفصل عن
المشروع ويتم اتخاذه كأساس لما هو قادم مستقبال من قرارات
وخطط وأعمال للمشاريع وهذا يتم بالطبع بعد إضفاء الصفة
الرسمية والقانونية للمشروع حتى يكتمل بنجاح.

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded
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تخطيط نطاق عمل المشروع

efficiently and effectively.

Introduction to Agile Practices

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

The Agile Project Management course is designed to
enable participants to define lean project management
frameworks, processes, methodologies, and an
understanding of the agile mindset, in addition to
being able to apply product development methodology
through case studies and presentations followed by
group discussions.

Introduction to Professional Project
Management
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

Introduction to professional project management
course is designed to introduce participants to the basic
concepts of project management. Where the participant
will be provided with the basic information he needs to
understand his project and start projects in the right way,
thus, obtaining the best project results.

Project Management Processes

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

The Project Scope Planning course is designed to develop
participants’ knowledge and skills in the field of project
scope management and control and structuring of
work fragmentation. Participants are empowered to
develop a plan that documents how the project will
operate, including structuring and defining the business
segmentation.

DISTANCE
LEARNING

التعلم
عن بعد

كما وتهدف الدورة الى إلمام المشاركين بالدور االستراتيجي الذي
يلعبه قسم المشتريات للمؤسسة بأكملها ،وسيتم اكسابهم
مهارات استخدام أساليب التفاوض وتقييم المورّدين لتفعيل
مساهمات قسم المشتريات ،كما تتناول الدورة التدريبية التقنيات
المبتكرة في إجراء التحسينات المستمرة لقسم المشتريات.

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

PROJECT MANAGEMENT

Multiple Projects Management - Basic
Level
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

Multiple Project Management course is designed to
acquaint participants with the practice and practical
application of how to manage multiple projects as a
basic level, enabling the participant to perform the tasks,
responsibilities and skills required to succeed in managing
multiple projects efficiently and effectively.

Multiple Projects
Management - Advanced Level
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

Multiple Project Management course is designed
to provide participants with practice and practical
application of how to manage multiple projects at an
advanced level, and the tasks, responsibilities and skills
required to succeed in managing multiple projects

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded
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بالمفاهيم األساسية إلدارة المشاريع .حيث سيتم تزويد المشارك
بالمعلومات األساسية التي يحتاجها لفهم مشروعه وبدء المشاريع
بالطريقة الصحيحة  ،وبالتالي ،الحصول على أفضل نتائج المشروع.
في هذه الدورة ،سيتم تعريف المشارك بإدارة المشاريع التنظيمية،
وحوكمة المشروع ،وكما سيتعرف عل الفرق بين إدارة المحافظ
وإدارة البرامج وإدارة المشاريع .كما وتغطي هذه الدورة موضوعات
مهمة من شأنها أن تساعد المشارك على التحضير المتحان إدارة
المشاريع االحترافية.

إدارة المشاريع االحترافية  -عمليات ادارة
المشاريع وتصنيفها
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

تم تصميم دورة إدارة المشاريع االحترافية  -عمليات إدارة المشاريع
وتصنيفها لرفع كفاءة المشارك على فهم كيفية تنفيذ إدارة
المشروع وتخطيطه بشكل احترافي.

إدارة المشاريع االحترافية  -تخطيط ادارة الجودة
والمخاطر والتكاليف
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

صممت دورة ادارة المشاريع االحترافية – تخطيط ادارة الجودة
والمخاطر والتكاليف لتمكن المشارك من الخطوات والعمليات
الالزمة لضمان تحقيق الجودة الشاملة ومن األدوات والتقنيات
الخاصة إلدارة المخاطر المتوقعة للمشروع.
كما تهدف الدورة الى تمكين المشاركين من استخدام أفضل
الممارسات لتقليل التكاليف واآلثار السلبية إلى الحد األدنى ومراقبة
التكلفة ونفقات المشروع وحدود الميزانية المتاحة لتحقيق كافة
توقعات العميل.

إدارة المشاريع االحترافية  -عمليات التنفيذ
والمراقبة والتحكم واالغالق
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

تم تصميم دورة إدارة المشاريع االحترافية  -عمليات التنفيذ
ّ
والتحكم واإلغالق في المشروع لرصد ومراقبة الجدول
والمراقبة
الزمني للمشروع والميزانية والتأكد من توافق تنفيذ المشروع مع

136

21
23

حيث يشكل تنفيذ المشروع ومراقبته والتحكم فيه الجزء األكبر
من دورة حياة إدارة المشروع ،كما سيتمكن المشاركين من تنفيذ
اإلجراءات الوقائية والتصحيحية.

إدارة المشاريع االحترافية  -تخطيط ادارة الوقت
والموارد

JOURNALISM & DIGITAL MEDIA

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

صممت دورة إدارة المشاريع االحترافية  -تخطيط إدارة الوقت والموارد
لتعريف المشاركين بأهمية تطوير الجدولة الزمنية للمشروع وفقا
الفضل الممارسات ،وتمكينهم من تطبيق العمليات واألدوات
لتطوير الجداول الزمنية للمشروع ،باإلضافة إلى تحديد جميع أنشطة
المشروع و تسلسل تلك األنشطة .كما تهدف هذه الدورة إلى تمكين
المشاركين من تقدير موارد أنشطة المشروع ،و ُمددها ،وتكاليفها
ّ
تمكنهم من تطبيق تقنيات ضغط جدول المشروع.
بكفاءة ،وكما
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

إدارة المشاريع الرشيقة بالتطبيق العملي

صممت دورة إدارة المشاريع الرشيقة بالتطبيق العملي لتمكن
المشاركين من فهم كيفية عمل العملية الرشيقة والتدرب عليها،
وتعريف المشاركين على كيفية تكييف نهج إدارة المشاريع الرشيقة
ومنهجية تطوير المنتج ،وذلك من خالل دراسة حالة حقيقية.
في هذه الدورة سيتم تزويد المشاركين بالعديد من األساليب
الرشيقة مثل  Scrumو  KANBANو  .XPوعالوة على ذلك ،سيتعلم
المشارك في هذه الدورة أفضل ممارسات وتقنيات التخطيط
السريع ومهارة التقدير ،إضافة إلى تعلم كيفية تنفيذها في
مشاريعهم وتطوير خطة إطالق ناجحة.

الصحافة واالعالم الرقمي
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

فن التعامل مع الكاميرا في غياب المخرج

تم تصميم دورة فن التعامل مع الكاميرا في غياب المخرج لتمكين
المشاركين من أساسيات التعامل مع الكاميرا في ظل غياب مخرج
والمامه بتقنيات التصوير األساسية والتعامل مع الكاميرا باحترافية،
باإلضافة آللية ادارة الجلسة التصوير بفعالية.
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

ادارة الحمالت االعالمية

صممت دورة إدارة الحمالت االعالمیة لتزوید المشاركین بأهم

The Art of Dealing with Camera
with the Absence of the Director
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

The art of dealing with the camera in the absence of the
director course is designed to enable the participants to
the basics of dealing with the camera in the absence of an
exit and familiarity with the basic photography techniques
and dealing with the camera professionally, in addition to
the mechanism of managing the photography effectively.

Media Campaigns Management
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

Media Campaigns Management course is designed to
provide participants with the most important scientific
and methodological foundations, as well as applied
and practical skills for preparing and managing media
campaigns in various fields and sectors of work.

Project Risk, Cost, and Quality

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

Project Risk, Cost and Quality course is designed to enable
the participant to complete the necessary steps and
processes to ensure the achievement of overall quality
and the special tools and techniques for managing
projected risks.

Project Execution, Monitoring,
Controlling, and Closing
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

Project Execution, Monitoring & Controlling, and
Closing Course is designed to monitor and control the
project schedule and budget and ensure that project
implementation aligns with the project management
plan and expectations of strategic partners.

DISTANCE
LEARNING

التعلم
عن بعد

حيث يرتبط نجاح تسليم مشروع ناجح في البداية الصحيحة
المحترفة والتي يمكن تنفيذها لتحقيق مخرجات المشروع حيث
يشمل العمل على تحديد وتوحيد وتنسيق أنشطة إدارة المشروع
المختلفة ودمج العمليات ،من أجل استكمال المشروع بنجاح.

خطة إدارة المشروع وتوقعات الشركاء االستراتيجيين.

to understand and train how the agile process works, and
to introduce participants to how to adapt the agile project
management approach and product development
methodology, through a real case study.

Project Management Processes Course is designed to raise
the participant's competence in understanding how to
professionally implement and plan project management.
Where the success of the successful delivery of a project
is linked to the right professional start that can be
implemented to achieve the project outputs.

Project Time and Resources PlanningScheduling
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

The Project Time and Resources Planning- Scheduling
course is designed to familiarize participants with
the importance of developing project scheduling in
accordance with best practices, and enabling them to
apply processes and tools to develop project timelines, in
addition to defining all project activities and the sequence
of those activities.

Agile Practices
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

Agile Practices course is designed to enable participants
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DIGITAL EDUCATION
TECHNOLOGY
Classroom Management
Recorded ﻣﺴﺠـﻞ

The Classroom Management course is designed to include
several topics, the most important of which are the skills of
classroom management, as it aims to raise the awareness
of the participating teachers and introduce them to the
styles of classroom management, and it will introduce the
participants to how to reach the preferred style among
these styles in classroom management.

Using Zoom for Online Learning
Recorded ﻣﺴﺠـﻞ

DISTANCE
LEARNING

OCCUPATIONAL HEALTH &
SAFETY

GRAPHIC & ARCHITECTURAL
DESIGN
Adobe Photoshop - Basic and Intermediate
Recorded ﻣﺴﺠـﻞ

Adobe Photoshop - Basic And Intermediate course is
designed to enable participants, step-by-step, to use the
best graphic design program, as the course aims to enable
them to use Photoshop program and familiarize with how
to create a new document from scratch to digital printing.

Adobe Photoshop – Advanced

Electrical Safety
The Electrical Safety course is designed to give the
participants full knowledge of the dangers of electricity
and the extent of their impact on the human body, as
the use of electricity must be done on a daily basis,
whether in the residential, commercial, industrial or even
construction sectors.

Road Safety in Construction
Recorded ﻣﺴﺠـﻞ

Road Safety in Construction course is designed to
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السالمة الكهربائية

Recorded ﻣﺴﺠـﻞ

صممت دورة السالمة الكهربائية الكساب المشاركين المعرفة
التامة بمخاطر الكهرباء ومدى تأثيرها على جسم االنسان حيث أن
استخدام الكهرباء ال بد أن يتم بشكل يومي سواء في القطاعات
 الصناعية أو حتى اإلنشائية، التجارية،السكنية

سالمة الطريق في االنشاءات

Recorded ﻣﺴﺠـﻞ

صممت دورة سالمة الطريق في اإلنشاءات لتعريف المشارك على
أبرز السياسات والتعليمات الخاصة بالسالمة والصحة المهنية
 والتي من شأنها تعريف المشاركين،لقطاع اإلنشاءات خالل الطرق
بأبرز المخاطر المحيطة بهم أثناء عملهم إضافة إلى كيفية حماية
أنفسهم منها

التصميم الجرافيكي و المعماري
PHOTOSHOP CC 2021 NEW FEATURES

Recorded ﻣﺴﺠـﻞ

Recorded ﻣﺴﺠـﻞ

Adobe Photoshop advanced level course is designed to
include step-by-step instructions to enable participants
to become a professional Photoshop program user and
focus on advanced features in it, as well as learning about
all the program's tools.

AutoCAD 2D
Recorded ﻣﺴﺠـﻞ

Recorded ﻣﺴﺠـﻞ

السالمة والصحة المهنية

Control the progress of your projects from initial
conceptualization to full implementation with powerful
documentation tools through AutoCAD software
that match your business needs. AutoCAD 2D course
is designed to enable participants to use the most
widespread engineering design program, issued and
developed by Autodesk.

AutoCAD 3D
Recorded ﻣﺴﺠـﻞ

AutoCAD 3D course is designed to enable participants to

 تحويل خيالك إلى واقع؛ خاصةAdobe Photoshop CC 2021 يتيح لك
مع الميزات واألدوات الجديدة التي تأتي مع هذا اإلصدار الجديد
وبناء عليه تم تصميم دورة أدوبي
،Adobe Photoshop CCمن
ً
 لتعريف المشارك بمجموعةAdobe Photoshop CC 2021 فوتوشوب
الميزات الجديدة

 المستوى األساسي والمتوسط- أدوبي فوتوشوب

Recorded ﻣﺴﺠـﻞ

 بمستوييها المبتدئ والمتوسطAdobe Photoshop صممت دورة
لتمكين المشاركين خطوة بخطوة من استخدام أفضل برنامج
 حيث تهدف الدورة إلى تمكينهم من،للتصميم الجرافيكي
 لتعريف المشارك بكيفية إنشاء مستندPhotoshop استخدام برنامج
.جديد من الصفر إلى الطباعة الرقمية

 المستوى المتقدم- أدوبي فوتوشوب

Recorded ﻣﺴﺠـﻞ

 التي، المستوى المتقدم- Adobe Photoshop صممت دورة
تتضمن تعليمات خطوة بخطوة بهدف تمكين المشاركين
.للوصول الى اإلحتراف في استخدام برنامج الفوتوشوب

األسس العلمیة والمنهجیة والمهارات التطبیقیة والعملیة إلعداد
.وادارة الحمالت اإلعالمیة في مجاالت وقطاعات العمل المختلفة
تسعى هذه الدورة لتمكین المشاركین من إعداد وتخطیط وتنفیذ
 حيث تساهم في تزوید المشاركين،وإدارة حملة إعالمیة متكاملة
 كما تساهم في تطویر مهاراتهم في،بالمهارات الالزمة لذلك
 إذ تعنى بتطویر استراتیجیة اتصالیة،تقییم وتقویم أداء الحمالت
 من خالل إلمام،مناسبة للحملة في ضوء العدید من المتغیرات
المشاركين بكيفية استخدام االستراتیجات واألدوات المناسبة
.لتحدید الداعمین والفئات المستهدفة بدقة عالیة
تعد هذه الدورة نقطة البدایة والتأسیس الحتراف العمل في مجال
الحمالت اإلعالمیة والعدید من المجاالت المرتبطة بها والتي سیتم
.مناقشتها خالل الدورة

تكنولوجيا التعليم الرقمي
اإلدارة الصفية

Recorded ﻣﺴﺠـﻞ

صممت دورة اإلدارة الصفية لتتضمن عدة مواضيع أهمها المهارات
 حيث تهدف إلى رفع وعي المعلمين،الخاصة باإلدارة الصفية
 كما سيتم فيها،المشاركين وتعريفهم بأنماط اإلدارة الصفية
تعريف المشاركين بكيفية الوصول إلى النمط المفضل من بين
 كما تهدف هذه الدورة إلى تأهيل.هذه األنماط في اإلدارة الصفية
المعلمين من المشاركين وزيادة وعيهم بصفات المعلمين
 حيث يتم ذلك بالتوازي مع التعرف على،المقدرين من قبل الطلبة
كيفية تنشيط الغرفة الصفية كإحدى الوسائل الفعالة في إدارة
 باإلضافة إلى تنفيذ،الغرفة الصفية وزيادة فرص التعلم لدى الطلبة
.الدورة بأسلوب التدريب والتطبيق المباشر مع المدرب

 للتعليم عن بعدZOOM استخدام منصة

التعلم
عن بعد

Using Zoom for Online Learning course is designed
to introduce participants to how to use the Zoom
platform in distance learning, as the program provides
a variety of educational services that accompany
ongoing technological changes, in order to facilitate the
educational process and enable participants with the
necessary tools and capabilities in order to develop their
skills and develop their levels.

familiarize the participant with the most important
policies and instructions related to occupational safety
and health for the construction sector on the roads, which
would introduce participants to the most prominent risks
surrounding them during their work in addition to how to
protect themselves from them.

Recorded ﻣﺴﺠـﻞ

 للتعليم عن بعد لتعريفZoom صممت دورة استخدام منصة
، في التعلم عن بعدZoom المشاركين بكيفية استخدام منصة
حيث يتيح البرنامج مجموعة متنوعة من الخدمات التعليمية التي
 وذلك من أجل تسهيل،تجاري التغيرات التكنولوجية المستمرة
،العملية التعليمية وتزويد المشاركين باألدوات واإلمكانيات الالزمة
ّ
.ويطور مستوياته
مما ينمي مهاراتهم
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do the 3D modeling process, by developing their skills in
converting two-dimensional graphs to three-dimensional
models, by integrating basic shapes to create more
complex objects.

Recorded ﻣﺴﺠـﻞ

3Ds Max - Level 1

DISTANCE
LEARNING

Recorded ﻣﺴﺠـﻞ

3Ds Max - Level 2

3Ds Max - Second Level is designed to include the principles
of external and internal lighting design. The participant
will learn about the methods of light beams propagation
and the method of scene calculating shadows, in addition
to a general introduction to the use of v-ray light sources
and the use of its own camera.

The fourth level of 3Ds Max course focuses on the
participants’ familiarity with the general principles of
animation and directing, through visualizing motion with
video scenes, doing animation techniques and Corona
Renderer to follow the action scenes.

Recorded ﻣﺴﺠـﻞ

3Ds Max - Level 3

Through the third level of the 3Ds Max course, the
participant will learn advanced tools in the V-Ray plugin
and the design of outdoor scenes (trees, grass, large green
spaces), also develop lighting practices skills, materials,
and the advanced methods in designing geometric
shapes, simulating levels and contour lines, and create 360
degree virtual reality scenes, as well as all the necessary
tools for this system.
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Revit Architecture - Level 1, Level 2, Level 3

Architecture Autodesk Revit is a BIM program for
architects, structural engineers, MEP engineers, designers
and contractors from Autodesk version, the software
allows the design process to become semi-automatic,
which means that as the designer creates 2D plans, it will
automatically generate 3D designs and presentations.

Recorded ﻣﺴﺠـﻞ

Adobe InDesign CC

 والرسوم المتحركة بشكل، وتطوير األلعاب،من تجسيد التصاميم
مرئي

2  مستوى- الرسم ثالثي األبعاد

Recorded ﻣﺴﺠـﻞ

3Ds Max يكتسب المشارك خالل دورة الرسم ثالثي األبعاد
، المستوى الثاني مبادئ تصميم اإلضاءة الخارجية والداخليةكما سيتعرف المشارك على طرق انتشار الحزم الضوئية وطريقة
 باإلضافة إلى مقدمة عامة في استخدام،احتساب الظالل بالمشهد
 واستخدام الكاميرا الخاصه بهv- ray المصادر الضوئية

3 مستوى- الرسم ثالثي األبعاد

Recorded ﻣﺴﺠـﻞ

3Ds Max خالل المستوى الثالث من دورة الرسم ثالثي األبعاد
) باإلضافة الىv-ray( سيتعلم المشارك أدوات متقدمة في مقبس
، العشب،اكتساب المعرفة في تصميم المشاهد الخارجية (األشجار
 كما سيتم تطوير مهارات المشارك،)المساحات الكبيرة الخضراء
 وطرق متقدمة في تصميم األشكال،في ممارسات اإلضاءة والمواد

) للرسم ثالثي االبعاد3D( اوتوكاد

Recorded ﻣﺴﺠـﻞ

 لتمكين المشاركين من القيام بعمليةAutoCAD 3D صممت دورة
 من خالل تطوير مهاراتهم في تحويل،النمذجة ثالثية األبعاد
 وذلك عن،الرسوم البيانية ثنائية األبعاد إلى نماذج ثالثية األبعاد
طريق دمج األشكال األساسية إلنشاء كائنات أكثر تعقيدا

) للرسم ثنائي االبعاد2D( اوتوكاد

Recorded ﻣﺴﺠـﻞ

 لتمكين المشاركين من استخدامAutoCAD 2D صممت دورة
 من إصدار وتطوير شركة،برنامج التصميم الهندسي األكثر انتشارا
 حيث يوفر البرنامج جميع األدوات والتقنيات،Autodesk أوتوديسك
إلنتاج رسومات وتصاميم هندسية في العديد من المجاالت والمهن
.والصناعات

1  مستوى- الرسم ثالثي األبعاد

Recorded ﻣﺴﺠـﻞ

 لتمكين المشاركين من استخدام برنامج3Ds MAX صممت دورة
ّ
للتمكن
، الخاص بإعداد النماذج والتصاميم ثالثية األبعاد3Ds MAX

Adobe InDesign CC course is designed to develop
participants ’skills related to the program’s functions,
including creating and displaying documents, managing
pages and books, working with printed texts and adding
graphics, in addition to working with layers, managing
colors, applying fills and effects, as well as working with
points, paths, tables, finalizing documents and export
them.

Recorded ﻣﺴﺠـﻞ

Recorded ﻣﺴﺠـﻞ

3Ds Max - Level 4

التعلم
عن بعد

The 3Ds MAX course is designed to enable participants
to use the 3Ds MAX software for creating 3D models and
designs, to visually render designs, game development
and animation. During this course, participants will be
able to create a model that includes the smallest details
and the most complex models to achieve their vision
with high quality, through the use of multi-functional
tools that are easy to use, as the accuracy and ease of this
program also helps to design architectural models, and
it can be used in many fields, Where it can also be used
to simulate the physical scenarios and the dynamics of
liquids movement, gases and solids.

Recorded ﻣﺴﺠـﻞ

Photoshop CC 2021

Adobe Photoshop CC 2021 enables you to convert your
imagination into reality, especially with the new features
and tools that comes with this new version of Adobe
Photoshop CC, accordingly Adobe Photoshop CC 2021
course is designed to introduce the participant to the new
set of features.

Recorded ﻣﺴﺠـﻞ

Lumion

Now you can be a professional user of Lumion Architectural
Software through Lumion Course which will enables the
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الهندسية.
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

الرسم ثالثي األبعاد -مستوى 4

خالل المستوى الرابع من دورة  3d maxيكتسب المشترك مبادئ
عامة في التحريك (أنيميشن) ،مبادئ عامة في اإلخراج ،استعراض
الحركة بمشاهد فيديو ،التصوير المتحرك وريندر الكرونا لمتابعة
المشاهد المتحركة.
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

ريفيت المعماري – مستوى  ،1مستوى 2

ريفيت المعماري  Architecture Autodesk Revitهو برنامج
لتصميم ونمذجة معلومات البناء  BIMللمهندسين المعماريين
والمهندسين اإلنشائيين ومهندسي  MEPوالمصممين
والمقاولين ,من إصدار شركة أوتوديسك  ,Autodeskيسمح البرنامج
لعملية التصميم أن تصبح شبه أوتوماتيكية.
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

أدوبي انديزاين

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

ADOBE PHOTOSHOP CC 2021

يتيح لك  Adobe Photoshop CC 2021تحويل خيالك إلى واقع؛ خاصة
مع الميزات واألدوات الجديدة التي تأتي مع هذا اإلصدار الجديد
وبناء عليه تم تصميم دورة أدوبي
من،Adobe Photoshop CC
ً
فوتوشوب  Adobe Photoshop CC 2021لتعريف المشارك بمجموعة
الميزات الجديدة ،والتي تشمل على سبيل المثال ال الحصر؛ ميزة
 Neural Filtersالتي تحتوي على مجموعة كبيرة من الفلترات التي
يتم تشغيلها بواسطة Adobe Sensei؛ مثل Skin Smoothing، Style
 .Transfer ، Depth Hazeباإلضافة إلى األداة األكثر إثارة لإلعجاب
" ،”Smart Portraitوالتي تكتشف تلقائ ًيا الوجوه في الصور وتوفر
مجموعة من األدوات لضبط التعبيرات .من ناحية أخرى ،هناك ً
أيضا
فلتر  Colorizeالذي يضيف اللون تلقائ ًيا إلى الصور باألبيض واألسود،
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لوميون
يمكنك اآلن أن تكون مستخدمً ا محتر ًفا لبرنامج التصميم المعماري
ّ
ستمكن المشارك من
 Lumionمن خالل دورة  ،Lumionالتي
ً
ً
متميزة على
جمالية
االستفادة من ميزات وأدوات  Lumionإلضفاء
تصميما.

البرمجة
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

ادارة قواعد البيانات  - ORACLE DBAمستوى 1

ّ
لتمكنك من
صممت دورة إدارة قواعد البيانات  -المستوى االول
االلمام بالمعلومات التفصيلية حول بنية نسخة قاعدة بيانات
أوراكل ،مما يتيح لك إدارة موارد قاعدة البيانات الخاصة بك بفعالية.
حيث ستتمكن من إنشاء هياكل تخزين قاعدة البيانات المناسبة
لتطبيقات األعمال التي تدعمها قاعدة البيانات باإلضافة إلى ذلك،
ستتمكن من آلية مراقبة قاعدة البيانات وإدارة األداء.
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

Oracle DBA - level 2

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

The intermediate-level database management course
is designed to enable you to create the appropriate
database storage structures for the business applications
supported by your database.

Oracle DBA - level 3

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

The advanced level database management course is
designed to enable you to use how to use professional
Oracle tools, how to manage all tools related to backup
types, how to check if a backup is working, and how to

PROGRAMING
Oracle DBA - level 1

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

The Oracle DBA course - level 1 is designed to enable
you to be familiar with detailed information about the

DISTANCE
LEARNING

التعلم
عن بعد

صممت دورة  Adobe InDesign CCلتطوير مهارات المشاركين
بكافة وظائف البرنامج لتشمل إنشاء وعرض المستندات ،وإدارة
الصفحات والكتب ،والعمل على النصوص المطبوعة وإضافة
الرسومات ،إضافة إلى العمل مع الطبقات وإدارة األلوان ،وتطبيق
التعبئات والتأثيرات ،كما تشمل العمل مع النقاط والمسارات
والجداول ،ووضع اللمسات األخيرة على الوثائق والمستندات
وتصديرها.

باستخدام الذكاء االصطناعي لتفسير المشهد وإضافة األلوان
بناء عليه .عالوة على ذلك ،سيتم تعريف المشارك بـ Sky
المناسبة
ً
 Replacement Photoshopوخصائصه الجديدة.

structure of the Oracle database version, allowing you to
effectively manage your database resources.

participant to take an advantage of Lumion’s features
and tools to elevate the beauty of his/ her designs, using
such software as a tool to convert architecture to nature
bringing your vision to life. This course will give the
participant the opportunity to finish 3D rendering job in
half a day as it takes less than a minute to finish full HD of
photorealistic rendering using Lumion.

إدارة قواعد البيانات  - ORACLE DBAمستوى 2

ّ
لتمكنك
صممت دورة إدارة قواعد البيانات المستوى المتوسط
من كيفية إنشاء هياكل تخزين قاعدة البيانات المناسبة لتطبيقات
األعمال التي تدعمها قاعدة البيانات الخاصة بك .كما وتهدف الدورة
الى تمكينك من كيفية التعامل مع جميع اللوحات االساسية
باختالف جميع أحجامها حيث ستتمكن من إنشاء هياكل تخزين
قاعدة البيانات المناسبة لتطبيقات األعمال التي تدعمها قاعدة
البيانات باإلضافة إلى ذلك ،ستتمكن من آلية مراقبة قاعدة البيانات
وإدارة األداء.
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

إدارة قواعد البيانات  - ORACLE DBAمستوى 3

صممت دورة إدارة قواعد البيانات المستوى المتقدم لتمكنك من
آلية استخدام أدوات أوراكل االحترافية وكيفية إدارة جميع األدوات
ذات الصلة بأنواع النسخ االحتياطي وكيفية التحقق مما إذا كان
فعال و كيفية استعادة النسخة االحتياطية في
النسخ االحتياطي ّ
حالة الحاجة لها .صفحات الخادم النشط  - ASP.net -مستوى 1
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صممت دورة  - ASP.NETالمستوى األول لتمكين المشاركين من
إنشاء العديد من أنواع التطبيقات المختلفة باستخدام نظام أساسي
للمطورين يتكون من أدوات ولغات برمجة ومكتبات ،حيث يعمل ASP.
 NETبشكل أسرع من أي إطار عمل ويب معروف ،إذ يدعم بروتوكوالت
المصادقة القياسية في الصناعة .في هذا الدورة سيتمكن المشارك
من تطوير  #Cباستخدام  ASP.NET MVCوذلك عن طريق استخدامVisual
ّ
 ، Studioإضافة إلى
التمكن من إنشاء تطبيق ويب ، C# ASP.NET MVC
ّ
سيتمكن من استكشاف بعض ميزات ، IDE
وإجراء تغييرات عليه ،كما
قبل التمكن من تشغيل التطبيق .كما تهدف هذه الدورة إلى تعريف
المشارك بلغة البرمجة الستخدام التقنيات الرئيسية المستخدمة في
البرمجة كائنية التوجه  ،OOPإضافة إلى إلمام المشاركين بمفاهيم
تعريفية وتطبيقية لـ  HTMLو ،CSSو .MVC
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

صفحات الخادم النشط  - ASP.NET -مستوى 2

.Windows Azure

سيتمكن المشارك باستخدام نمط  MVCلمواقع الويب من توجيه
الطلبات إلى وحدة تحكم مسؤولة عن العمل ( )controllerمع
النموذج لتنفيذ اإلجراءات واسترداد البيانات ،كما يختار controller
طريقة العرض التي سيتم عرضها ،ويزودها بالنموذج ،ليتم العرض
بناء على البيانات الموجودة في النموذج.
في الصفحة األخيرة ً

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

صفحات الخادم النشط  - ASP.NET -مستوى 3

صممت دورة  ASP.NETبمستواها الثالث المتقدم لتمكين
المشاركين الذين يرغبون في عرض بياناتهم وخدماتهم من بناء
واجهات برمجة تطبيقات الويب على إطار عمل  ،.NETحيث أن ASP.
 NETعبارة عن إطار عمل ويب حديث مفتوح المصدر إلنشاء مواقع
وتطبيقات ويب وتطبيقات هاتفية ثابتة ،وديناميكية ،ومباشرة،
باستخدام  CSSو  JavaScriptوغيرها.
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ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

LEARN PROGRAMMING WITH JAVA

صممت دورة  Learn Programming with JAVAلتمكين المشاركين
من تعلم البرمجة باستخدام  ،JAVAحيث تكون كمقدمة لحل
المشكالت وتعلم كتابة البرامج في  .Javaحيث تعد عملية البرمجة
أكثر بكثير من مجرد كتابة التعليمات البرمجية ،إذ إن هذا البرنامج
ينطوي على تحليل المشكلة المطروحة ،وتصميم حل ،وتنفيذ
واختبار هذا الحل .في هذه الدورة ،سيتمكن المشاركين من تطبيق
التقنيات لحل المشكالت بشكل فعال وتطوير المهارات التقنية
باستخدام  JAVAكلغة تنفيذ.
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

ASP.net MVC - Level 3

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

The ASP.NET course is designed to enable participants
who want to display their data and services to build
web application programming interfaces on the .NET
framework. ASP.NET is a modern open source web
framework for creating static, dynamic websites, web
applications and mobile applications. And directly, using
CSS, JavaScript, and more.

Learn Programming with Java

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

Learn Programming with JAVA course is designed to
enable participants to learn programming in JAVA, as an
introduction to problem solving and learning to write
programs in Java. Where the programming process is
much more than just writing code, this program involves
analyzing the problem in question, designing a solution,

ASP.net MVC - Level 1
ASP.NET - Level 1 course is designed to enable participants
to create many different types of applications using a
developer platform consisting of tools, programming
languages, and libraries. ASP.NET runs faster than any
known web framework, as it supports industry standard
authentication protocols.

ASP.net MVC - Level 2

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

In ASP.net MVC course - second level, participants will be
able to create dynamic websites and learn how to control
and develop them, so that ASP.net MVC includes many
features that enable the user to develop these sites and
create advanced applications that use the latest web
standards, in addition to developing and publishing
services In mixed environments including Windows Azure

DISTANCE
LEARNING

التعلم
عن بعد

في دورة  ASP.net MVCبمستواها الثاني سيتم تمكين المشاركين
من إنشاء مواقع ديناميكية وتع ّلم كيفية التحكم بها وتطويرها،
بحيث يتضمن  ASP.net MVCالعديد من الميزات التي تمكن
المستخدم من تطوير هذه المواقع وإنشاء تطبيقات متطورة
تستخدم أحدث معايير الويب ،باإلضافة إلى تطوير الخدمات
ونشرها في البيئات المختلطة بما في ذلك الخوادم المحلية

سيتعرّف المشاركون خالل هذه الدورة على  ، jQueryوهي
المكتبة الخاصة بـ  JavaScriptوالتي قد تم تطويرها لتبسيط برمجة
 ،JavaScriptحيث تشمل على تشغيل الكود على كل متصفح
متاح ،إذ يمكن للمشارك من خاللها عمل معظم رموز ،JavaScript
حيث تستخدم  jQueryآلية تسلسلية أثناء كتابة التعليمات
ّ
سيتمكن
البرمجية مما يجعل الكتابة والفهم أكثر سهولة .كما
المشاركون خالل هذه الدورة من استخدام تطبيقات الويب في
سيطور من مهاراتهم
 Azureلنشر موقع الويب الخاص بهم ،مما
ّ
في إدارته بسهولة دون الحاجة إلى العمل مع الخوادم األساسية،
أو وحدات التخزين ،أو أصول الشبكة ،وعوضا عن ذلك؛ يمكنهم
التركيز على ميزات موقع الويب الخاص بهم واالعتماد على نظام
 Azureاألساسي لتوفير وصول آمن إلى موقعهم ،باإلضافة إلى
تعريف المشاركين بكيفية تنفيذ ميزات األمان في التطبيق.

On-Premises.

restore the backup in case it is needed.

OBJECT ORIENTED PROGRAMMING IN JAVA

صممت دورة  Object Oriented Programming with JAVAلتقدم
مقدمة لحل المشكالت وتعلم كتابة البرامج بلغة  ،JAVAحيث تتيح
للمشاركين الفرصة لحل المشكالت وبناء التطبيقات باستخدام
مفهوم  .OOPفي هذه الدورة سيتم تزويد المشاركين بأساسيات
التصميم الموجه للكائنات (أي التجريد وإخفاء المعلومات
(التغليف) والوراثة وتعدد األشكال) ،كما سيتم اإللمام بمهارات
تحديد الفئات وكيفية التعامل مع الكائنات.

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

بي إتش بي  - PHP -األساسي والمتوسط
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صممت دورة PHPبمستواها األول لتمكين المشاركين من
استخدام لغة البرمجة النصية األشهر في العالم إلنشاء مواقع
إلكترونية ديناميكية ،حيث تهدف هذه الدورة إلى تطوير مهارات
المشارك في العامل مع برمجة تطبيقات الويب ،وإنتاج برامج قائمة
بذاتها ،لتكن أكثر لغات البرمجة استخدامً ا ،بحيث تُستخدم في
العديد من المواقع الشهيرة مثل ،Facebook :و  ،Appleو،Wikipedia
إذ تدعم العديد من قواعد البيانات مثل أوراكل  ،Oracleخوادم ،SQL
 ...إلخ .كما سيتعلم المشارك في هذه الدورة كيفية استخدام إدارة
المحتوى الديناميكي ،وقواعد البيانات ،وتتبع الجلسات ،وحتى
إنشاء مواقع التجارة اإللكترونية بالكامل.
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

بي إتش بي  – PHP -المتقدم

تشمل دورة بي اتش بي  PHPالمستوى الثالث (المتقدم)
المعلومات الكافية التي يحتاجها المتدربون إلنشاء تقنيات
متقدمة لعمل صفحات ويب تفاعلية ( Jqueryو  .)AJAXكما
سيتمكن المتدربون من عملية نشر موقع الويب .PHP

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

آندرويد باستخدام لغة كوتلن  -مستوى 1

صممت دورة  Android - Basic Levelلتعليم المشاركين كيفية
إنشاء تطبيقات  Androidبسيطة ،إضافة إلى تعريفهم على
أساسيات البرمجة وأساسيات لغة برمجة  ،Kotlinوبما أن لغة
 Kotlinلغة برمجة كائنية التوجه ( )OOPفإنها تتيح للمشاركين حل
المشاكل المعقدة باستخدام الكائنات .كما تهدف هذه الدورة إلى
إلمام المشاركين بكيفية إعالن طلب إذن في حال احتاج التطبيق
إلى استخدام موارد أو معلومات خارج نطاق الحماية الخاص به،
باإلضافة إلى إشراكهم بممارسات ضبط الموارد الخاصة باللغة
بناء على إعداد لغة النظام ،حيث يمكنهم تقديم الدعم
والثقافة
ً
لإلعدادات المحلية المختلفة باستخدام دليل الموارد في مشروع
 Androidالخاص بهم ،وتقييم هذا التطبيق عند استكماله.
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

آندرويد باستخدام لغة كوتلن  -مستوى 2

يهدف المستوى الثاني إلى تدريب المتدربين لبناء التطبيقات
الديناميكية ،إرسال واستقبال الرسائل القصيرة ,واالتصال بقاعدة
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ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

آندرويد باستخدام لغة كوتلن  -مستوى 3

المستوى الثالث يهدف إلى تمكين المتدربين من تطبيق أحدث
تقنيات اآلندرويد بإستخدام منصة الفايربيس  Firebaseوالتي
تحتوي على العديد من األدوات و APIالتي تساعد على بناء
وإنشاء تطبيقات أنظمة اآلندرويد وتطويرها ,وكذلك سيتعلم
المتدربون قواعد البيانات الفعلية ,إعالنات جوجل ,Googleوكيفية
تحميل التطبيقات إلى متجر جوجل بالي  .Google Playومن أجل
ضمان تحقيق المتدربين لهذه األهداف ،يجب عليهم إعداد مشروع
نهائي يتضمن نظام تحديد الموقع ،GPSتصميم المواد ،وأجهزة
االستشعار .

الهندسة
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

الجودة في قطاع البناء

Android Using Kotlin Programming
Language – Basic
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

The Android - Basic Level course is designed to teach
participants how to create simple Android applications, in
addition to introducing them to the basics of programming
and the basics of the Kotlin programming language, and
since Kotlin is an Object Oriented Programming Language
(OOP), it allows participants to solve complex problems
using objects.

Android Using Kotlin Programming
Language – Intermediate

Object Oriented Programming in Java

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

Object Oriented Programming with JAVA course is
designed to provide an introduction to problem solving
and learning to write programs in JAVA, in which
participants have the opportunity to solve problems and
build applications using the OOP concept.

PHP Hypertext Preprocessor - Php - Basic
& Intermediate Level
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

The PHP course - Basic & Intermediate Level is designed
to enable participants to use the most popular scripting
language in the world to create dynamic websites, as this
course aims to develop the participant’s skills in working
with web application programming.

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

Android Intermediate Level Course takes the trainee to an
advanced level which includes step by step instructions,

 PHP Hypertext Preprocessor - PhpAdvanced Level

DISTANCE
LEARNING

التعلم
عن بعد

ومن أجل ضمان تحقيق المتدربين لهذه األهداف ،يتوجب عليهم
إعداد مشروع نهائي.

بيانات الخادم باستخدام تقنيات خدمات الويب المختلفة ,وبناء
تطبيقات سحابة التراسل من جوجل  GCMإلرسال واستقبال
الرسائل من وإلى أجهزة اآلندرويد ودفع اإلشعارات .ومن أجل ضمان
تحقيق المتدربين لهذه األهداف ،يتعين عليهم إعداد مشروع
نهائي يتضمن قاعدة بيانات الخادم ،خدمات الويب ,وإشعارات
المستخدمين.

PHP level 3 course includes step by step instructions,
classroom exercises and discussions for creating advanced
techniques which will make interactive web pages (Jquery
and AJAX).Also this course will illustrate the process of
publishing PHP web site.

implementing and testing that solution.

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

صممت دورة الجودة في قطاع البناء لتمكين المشاركين من
التمييز بين أنواع المسميات المختلفة المرتبطة بفعاليات الجودة
مع ذكر المرجعيات العلمية للمادة النظرية التي ُذكرت في الدورة،
باإلضافة الى نشر ثقافة تطبيق الجودة في كافة أنواع المشاريع
اإلنشائية ،مما يسهل على المهندسين المشاركين ضبط وتحقيق
الجودة والقدرة على حل المشكالت على نحو فعالX§X .
كما تحتوي الدورة على بيان تفصيلي وتوضيح شامل فيما يتعلق
بمفهوم الجودة في المشاريع اإلنشائية ،مدعما باألمثلة في العديد
من المشاريع االنشائية .تقدم الدورة باللغة العربية واالنجليزية.
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

التحليل اإلنشائي باستخدام برنامج ROBOT

صممت دورة التحليل اإلنشائي باستخدام برنامج  ،Robotمن
إصدار شركة أوتوديسك  ،Autodeskليوفرالبرنامج التقنيات الالزمة
لتزويد المشاركين بمهارات تصميم المباني الخرسانية والهياكل
الفوالذية ،وتصميم القواعد واألساسات واألسقف واألعمدة،
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وإنشاء مخططات هيكلية ،وتحليل المنشآت الخرسانية والحديدية
والمعدنية.
تهدف دورة التحليل اإلنشائي باسخدام برنامج  Robotإلى تزويد
المشاركين بالتعليمات خطوة بخطوة ،وإشراكهم بتمارين
ومناقشات ،وذلك لتمكينهم من اإللمام بالمعرفة والمهارات
الالزمة ألداء جميع مهام التصميم الهيكلي والتحليل اإلنشائي،
ً
وفقا للمعايير
باإلضافة إلى إجراء العمليات الحسابية للخرسانة
الوطنية والدولية والتي تشمل؛ الكود األردني ،الكود البريطاني،
كود ،ACIوكود .UBC
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

 SKETCHUPانظمة الطاقة الكهروضوئية

صممت دورة  SketchUpأنظمة الطاقة الكهروضوئية لتمكين
المشاركين من أساسيات احتراف العمل بالبرنامج وبتصميمات
بسيطة لننتقل بعدها بتصميمات الطاقة الشمسية بداية من
تحويل الرسم اليدوي المسبق إعداده من زيارة الموقع ورفع المبنى
بشكل ثالثي األبعاد.

على األدوات المساندة بالتصميم مثل  ،Skelion Pluginومحاكاة
الظالل والتوصيات في التصميم ،كما سيتمكن من استخدام
اإلظهار المعماري  Renderingمن خالل  V-ray Next pluginللحصول
على المزيد من الواقعية ولغايات التسويق.

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

INTRODUCTION TO VEX IQ PLATFORM

صممت دورة  Introduction to VEX IQ platformلتكسبك المعرفة
بالمجاالت والتطبيقات العديدة للربوتات ورفع كفاءتك بالمهارات
البرمجية ومهارات التصميم المتعلقة بالروبوتات.
حيث تعتبر هذه الدورة بمثابة ورشة تعريفية وتدريبية باستخدام
نظام  VEX IQ Platformوتهيئة البيئة البرمجية المناسبة التي
تساعدك على فهم وبناء االستراتيجيات البرمجية المتقدمة الحقا.
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

بريمافيرا  - P6مستوى 1

حيث تتضمن الدورة تمكين المتدربين من استخدام البرنامج
بطريقة احترافية ،وتسهم في تأهيلهم الستخدام الخيارات واألدوات
المتقدمة تحت إشراف مهندس متخصص ،والعمل على إضافة
أنشطة والتعرف على عالقاتها المنطقية ،كما سيتم تعليم
المشاركين تخصيص الموارد وقراءة التدفق النقدي للمشروع،
باالضافة الى مراقبة سير العمل لضبط التأخيرات الحاصلة في
المشروع خالل مرحلة تنفيذه.
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

بريمافيرا  - P6مستوى 2

صممت دورة  Primavera P6بمستواها الثاني لتغطي العديد من
األدوات المتقدمة التي يوفرها البرنامج لمستخدميه ،من خالل
إكساب المشاركين أهم المهارات إلدارة الموارد المتقدمة وإدارة
المشاريع.

Robot Structural Analysis

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

The Robot Structural Analysis course is designed, issued by
Autodesk, to equip participants with the skills of designing
concrete buildings and steel structures, designing bases,
foundations, roofs and columns, creating structural plans,
and analyzing concrete, iron and metal structures.

SketchUp PV Systems

Android Using Kotlin Programming
Language – Advanced
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

The SketchUp PV systems course is designed to enable the
participants to master the basics of professional work in
the program and with simple designs, to then move on

Android Advanced Level Course includes step by step
instructions, classroom exercises and discussions for
implementing advanced and latest android technology
in the field of location services, material design, Firebase
authentication, real time database, Google Ads and lastly
how to upload application to Google Play store.

ENGINEERING
Quality in the Construction
Sector
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

DISTANCE
LEARNING

التعلم
عن بعد

كما تتضمن هذه الدورة نصب وتوزيع النظام الكهروضوئي مروراً
ً
اضافة الى التعرف
برسم الهياكل المعدنية لتكن أكثر واقعية،

إصدار شركة أوراكل ،Oracle-ليتم استخدامه في إدارة المشاريع،
حيث يوفر البرنامج التقنيات الالزمة لمساعدة مديري المشاريع
ومهندسي التخطيط في إدارة وتخطيط مشاريعهم بطريقة
مثالية ودقيقة.

The Quality in the construction sector course is designed
to enable the participants to distinguish between the
different types of designations associated with quality
activities while mentioning the scientific references of the
theoretical material mentioned in the course.

classroom exercises and discussions for building dynamic
applications that use background services and broadcast
receivers, sending and receiving SMS, connecting to server
side database using different techniques of web services.

حيث تقدم الدورة للمشاركين ولمهندسي التخطيط
بشكل متخصص العديد من الخيارات في ما يتعلق بالمراقبة
والضبط خالل مرحلة التنفيذ ،كما تسهم في تطوير دراسة
وتحليل دورة حياة المشروع ابتداء من التخطيط والبدء
بالمشروع ،ووصوال إلى التنفيذ والرصد والمراقبة واإلغالق،
باإلضافة إلى توفير التدريب العملي على كيفية إدارة
المشروع أثناء التنفيذ.
كما تهدف هذه الدورة إلى تأهيل المشاركين في إدارة الموارد
ّ
وتمكنهم من إعداد تقارير مؤشرات
وحساب التكاليف الحقيقية،
األداء باستخدام .Earned Value Management
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

حساب الكميات

تم تصميم دورة حساب الكميات بهدف تمكين المشاركين
من القيام بمختلف عمليات حساب كميات المواد وأعمال
المشاريع ،حساب تكاليف البناء وتقييم المشاريع ،تعزيز معرفتهم
بالمواصفات الدولية ،كما تهدف ايضا الى تمكينهم من قراءة

صممت دورة  Primavera P6للتعامل مع برنامج حاسوبي من
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وفهم وإنشاء المخططات المعمارية واإلنشائية لألبنية ،تحضير
جداول الكميات ،إدارة المباني وتكلفة التصميم ،وإدارة العقود
والمشتريات .بالإلضافة إلى تغطية المفاهيم اإلدارية األساسية
التي ينبغي أن تكون معروفة للمهندسين المدنيين ،وخاصة
أولئك الذين يعملون كمهندسين للموقع.
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

التصميم اإلنشائي اليدوي للمباني الخرسانية

تم تصميم دورة التصميم اإلنشائي اليدوي للمباني الخرسانية
بهدف تزويد المشاركين بأهم المهارات الالزمة إلجراء مختلف
عمليات تصميم جميع العناصر الهيكلية واإلنشائية وتحليلها
ورسمها يدو ًيا ،باإلضافة إلى تزويدهم بأهم النظم التقليدية
والحديثة إلنشاء المباني الخرسانية المسلحة واألبنية المقاومة
للزالزل وكذلك نظم المباني الجاهزة وكيفية إختيار موقع البناء
والعوامل المؤثرة على عملية التصميم اإلنشائي والمعماري.

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

إدارة النفايات المستدامة

م تصميم دورة إدارة النفايات المستدامة لتمكين المشاركين
الذين يتعاملون مع النفايات الستخدام المعلومات المكتسبة
لتطويراالستدامة والفعالية من حيث التكلفة إلدارة النفايات في
سياق محلي ودولي وتعزيز الممارسات الجيدة في مجال إدارة
النفايات بطريقة تجعلها مصدر ،األمر الذي يساعد في حماية البيئة
وتحقيق االستفادة القصوى منها.
تتناول هذه الدورة التدريبية كيفية استخدام مجموعة من األدوات
الستكشاف الفرص المتاحة في منع النفايات وإعادة التدوير
واالستخدام؛ وبالتالي خفض تكاليف اإلدارة وزيادة الفرص التجارية.
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

اوتوكاد CIVIL 3D

صممت دورة  AutoCAD Civil 3Dلتمكين المشاركين من تصميم
طرق وحساب كميات الحفر والردم وكميات الطبقات حسب
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في هذه الدورة سوف يتمكن المشاركون من التعامل مع صور
فضائية ملتقطة من برنامج  ،Google earthوإدخالها على برنامج
 ،AutoCADوكما يستطيع أيضا التعامل مع نقاط الرفع المساحي.
إضافة إلى التركيزعلى كيفية عمل مقاطع طولية وعرضية
للطريق ،والتعرف على كيفية تعريف نظام اإلحداثيات ،وكيفية
طباعة نتائج الكميات على شكل جداول ،وإخراجها وتصديرها.
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

نظم المعلومات الجغرافية GIS

صممت دورة نظم المعلومات الجغرافية  GISوبناء قواعد البيانات
المكانية بهدف تزويد المشاركين بأهم المعلومات والمهارات
الالزمة للتعامل مع أهم برامج نظم المعلومات الجغرافية وآخر
إصدارات شركة .Esri
تغطي هذه الدورة محاور أنواع االحداثيات ,المعلومات الوصفية
والمعلومات المكانية ,وكيفية انتاج الخرائط من خالل التعامل مع
صور فضائية او صور جوية ,ويعد التعامل مع لوحات االراضي من
اهم االمور التي سوف يتقنها المشاركين بحيث سيتمكنون من
ادخال المعلومات الوصفية على المعلومات المكانية باإلضافة
الى عمل نماذج ثالثية األبعاد للمنطقة بعد التعلم على انتاج
الخرائط الطبوغرافية وخطوط الكنتور.
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

االستشعار عن بعد

صممت دورة االستشعار عن بعد لتعريف المشاركين على أهمية
الحصول على المعلومات وتسجيلها من خالل االستشعار عن
بعد التي تعني بجمع المعلومات والبيانات من مسافة وكذلك
اكسابهم القدرة على التقاط الصور الفضائية من أحدث المواقع
وبدقة عالية.
كما تهدف الدورة الى اكساب المشاركين مهارات التعامل مع
أحدث البرامج المستخدمة في تصنيف الصور الموجهة والغير
موجهة والذي يساعد متخذي القرار في اتخاذ قراراتهم ،باإلضافة إلى
إدخال االحداثيات المساحية على البرامج بهدف عمل تمثيل ثالثي
األبعاد.

Sustainable Waste Management

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

The Sustainable Waste Management course is designed
to enable participants who deal with waste to use the
information gained to develop sustainability and costeffectiveness for waste management in a local and
international context and to promote good practices in
the field of waste management.

AutoCAD Civil 3D

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

The AutoCAD Civil 3D course is designed to enable
the participants to design methods and calculate the
quantities of excavation and backfilling and the quantities
of layers according to the engineering specifications,
so that the course aims to provide the participants with
the most important skills and knowledge needed to
professionally.

ArcGIS & Building Geodatabases

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

ArcGIS & Building Geodatabases course is designed to
provide participants with the basics and principles of the
geographic information system GIS, what it can do, and
why so many organizations are using it.

Remote Sensing

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

The Remote Sensing course is designed to familiarize
participants with the importance of obtaining and
recording information through remote sensing, which
means collecting information and data from a distance
as well as providing them with the ability to take satellite
images from the most recent locations with high
accuracy.

Introduction to VEX IQ platform

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

The Introduction to VEX IQ platform course is designed to
provide you with knowledge of the fields and applications
of robotics and to increase your competence with
programming and design skills related to robots.

Primavera P6 - Level 1

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

The Primavera P6 course is designed to deal with a
computer program issued by Oracle, to be used in project
management, as the program provides the necessary
technologies to assist project managers and planning
engineers in managing and planning their projects in an
ideal and accurate manner.

Primavera P6 - Level 2

DISTANCE
LEARNING

التعلم
عن بعد

تم تصميم الدورة لتكريس الحس الهندسي للمشاركين عن طريق
تزويدهم بمهارات التحقق من النتائج المأخوذة من برامج التصميم
اإلنشائي .باإلضافة إلى ذلك ،تم تصميمها لتوسيع أفق ومدى فهم
المشاركين ألهم مبادئ وعناصر تصميم المباني الخرسانية عن
طريق الممارسة اليدوية.

المواصفات الهندسية ،بحيث تهدف الدورة إلى تزويد المشاركين
بأهم المهارات والمعرفة الالزمة الحتراف استخدام برنامج األوتوكاد
ومعرفة جميع أدواته ،ومن ثم التعرف على المواصفات األساسية
للتصميم.

is aimed at providing attendees with the necessary skills
and knowledge to enable them to design, analyze, and
draw all of the structural elements manually.

with solar energy designs starting from converting the
pre-prepared manual drawing from visiting the site and
raising the building in 3D.

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

Primavera P6 level 2 course is designed to cover many
of the advanced tools that the program provides to its
users, by providing participants with the most important
skills for advanced resource management and project
management.

Quantity Surveying

ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

The Quantity Surveying course is designed to enable
participants to perform various calculations of quantities
of materials and project work, calculate construction
costs and evaluate projects, enhance their knowledge of
international specifications.

Manual Design for Reinforced Concrete
Buildings
ﻣﺴﺠـﻞ Recorded

Manual design for reinforced concrete buildings course
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COMMUNITY
SERVICE

COMMUNITY
SERVICE

Community service at the Center for Community Service
and Continuing Education aims to find ways to cooperate
with government and private non-profit agencies, to
seek the distinguished competencies and experiences of
faculty members in academic departments inside Qatar
University, to seek help from distinguished individuals in
the fields of community service inside and outside the
State of Qatar, and to adapt these experiences and transfer
them to individuals in the society.

The scope of community service work includes
the following:

•
•
•
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Strengthening Qatar University's relationship with
the community through communication with various
social strata.
Finding and creating opportunities for participation
through academic curricula, and communicating with
schools and social institutions.
Cooperating with the relevant authorities in developing
training and education programs for students and
workers in schools and centers specialized in caring for
special groups.
21
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خدمة
المجتمع

•
•

Providing training courses and workshops in the field
of basic general skills for the public.
Designing and providing programs for people with
special needs.

During the year 2020-2021, several courses were offered in the
field of community service targeting individuals with special
needs, their families and the groups working with them.
Community service and Continuing Education Center
in collaboration with Motif Consulting organized
several courses, including the International License as a
Registered Behavior Technician (RBT) course, which aimed
to empower the specialists in this field. This course also
provided knowledge and prepared parents, teachers and
workers to follow and exercise duties and responsibilities
according to internationally recognized scientific principles
for individuals with special needs.
In addition to organizing a course in development of
effective communication skills, which aims to enable
parents, teachers and workers in the care of special groups
to acquire basic skills for dealing and communicating with

 تم تقديم عدة دورات في مجال خدمة2021 – 2020 خالل عام
المجتمع استهدفت األفراد من ذوي االحتياجات الخاصة
 حيث تم تجديد التعاقد،وعائالتهم والفئة العاملة معهم
مع شركة موتيف لالستشارات لتنظيم عدة دورات منها دورة
) والتي تهدفRBT( الرخصة الدولية كفني سلوكي مسجل
الى تمكين أصحاب االختصاص من أولياء األمور والمدرسين
والعاملين في مجال ذوي اإلعاقة من اكتساب المعرفة
وتهيئتهم على أتباع وممارسة الواجبات والمسئوليات حسب
األسس العلمية المحكمة دولي ًا للتعامل مع األفراد من ذوي
.االحتياج
إضافة إلى تنظيم برنامج تنمية مهارات التواصل الوظيفي
والذي يهدف الى تمكين أولياء األمور والمدرسين والعاملين
برعاية الفئات الخاصة من اكتساب المهارات األساسية للتعامل
والتواصل مع األفراد المصابين بالتوحد ووضع خطة لدعمهم
.لتحقيق استقالليتهم
كما تم طرح ورشة اإلعاقة الذهنية وطيف التوحد وكيفية
ادماجهم في المجتمع وهو برنامج من مجموعة برامج مجانية
تقدم بالتعاون مع مركز الشفلح حيث تستهدف هذه البرامج
 وهو ما يقع ضمن،التوعوية الطالب وعوائلهم والمجتمع
أهداف ورؤية خدمة المجتمع في جامعة قطر في خدمة

تهدف خدمة المجتمع في مركز خدمة المجتمع والتعليم
سبل التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة
ُ المستمر الى إيجاد
غير الربحية واالستعانة بالكفاءات والخبرات المتميزة من
أعضاء هيئة التدريس في األقسام األكاديمية داخل جامعة قطر
واالستعانة باألفراد المتميزين في مجاالت الخدمة المجتمعية
داخل وخارج دولة قطر وتطويع تلك الخبرات ونقلها إلى افراد
.المجتمع

:ويشمل نطاق عمل خدمة المجتمع فيما يلي
تعزيز عالقة جامعة قطر مع المجتمع من خالل التواصل مع
.مختلف الشرائح االجتماعية
،إيجــاد وخلــق فــرص المشــاركة مــن خالل المناهــج األكاديميــة
.والتواصــل مــع المــدارس والمؤسســات االجتماعيــة
التعاون مع الجهات ذات الصلة في تطوير برامج التدريب
والتعليم للطالب والعاملين في المدارس والمراكز المتخصصة
.في مجال رعاية الفئات الخاصة
تقديم الدورات التدريبية وورش العمل في مجال المهارات
.العامة االساسية للجمهور
.تصميم وتقديم برامج لذوي االحتياجات الخاصة
21
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individuals with autism and developing a plan to support
them to achieve their independence.
Community Service and Continuing Education Center
(CCE) delivers free awareness courses on monthly basis,
in collaboration with Al Shafallah Center, for people with
disability targeting both individuals and families.
CCE collaborates with the
Regional Network for Social
Responsibility to deliver
courses in the area of
sustainable development
and how it can be applied professionally in the institutions.
Courses aiming to raise the awareness of digital community
initiatives in the field of social responsibilities will also be
offered through this collaboration. .
Cybersecurity Initiative

COMMUNITY
SERVICE
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نظراً إلى التحول الرقمي والذي يشهده
العالم في جميع تعامالت الحياة اليومية
العملية والشخصية وايمان ًا من مركز خدمة
المجتمع والتعليم المستمر في تقديم ما يحافظ على أمن
 ومن منطلق الخدمة المجتمعية،وسالمة األفراد والمؤسسات
فقد قام المركز بالتعاون مع مركز رواد في الشروع في تقديم
مبادرة ( عيالها تحميها ) وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز أمن
وحماية المعلومات في دولة قطر وتوفير بيئة آمنة لجميع
 وسيتم تنفيذ،أفراد المجتمع ومؤسساته العامة والخاصة
المبادرة بأعلى معايير الجودة وباالستعانة بعدد من الخبراء
والمدربين المعتمدين في تدريب وتأهيل األفراد على أساسيات
 وتتضمن المبادرة التعريف باألمن السيبراني،األمن السيبراني
وأساسيات وتهديدات أمان أجهزة الحاسوب واألجهزة المحمولة
وتعلم وفهم عمليات سرقة الهوية واالحتيال المالي باإلضافة
الى معرفة البرامج الضارة ومكافحة الفيروسات وتأمين األجهزة
. المحمولة وأمن الشبكات ونقاط عديدة أخرى

 وتقديم البرامج المجانية ودورات منخفضة،المجتمع وتوعيته
.التكلفة
ويقدم مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالتعاون مع
مركز الشفلح دورات توعية مجانية وبشكل شهري تستهدف
.األفراد وأهالي ذوي االحتياجات الخاصة

الشبكة االقليمية
للمسؤولية المجتمعية
حرص ًا من مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر في االستمرار
لتقديم الفائدة للمجتمع فقد قام المركز بالتعاون مع الشبكة
االقليمية للمسؤولية المجتمعية لتقديم مجموعة من الدورات
المجتمعية في مجال التنمية المستدامة وذلك لتأهيل
كوادر قادرة على فهم أهداف التنمية المستدامة وتطبيقاتها
االحترافية في المؤسسات باإلضافة إلى دورة اختصاصي
مبادرات مجتمعية رقمية في مجال المسؤولية المجتمعية
بهدف التوعية بأهمية المواءمة بين المبادرات المجتمعية
.الرقمية والحاجات المجتمعية عبر اعتماد أدوات مهنية معتبرة

خدمة
المجتمع

Due to the global digital transformation in
all aspects of life, the CCE now offers training
courses designed to protect the safety and
security of individuals and institutions. CCE
collaborates with Rowad Center in launching a cybersecurity
initiative which provides tools to safeguard information
for all individuals and institutions in the community in the
public and private sectors in the State of Qatar. The initiative
is implemented using the best quality of standards and with
the assistance of expertise and professional trainers to train
individuals on the basics of the cyber security. The initiative
introduces participants to cybersecurity, basics threats
to exposed computer and mobile devices, learning and
understanding the process of identity theft and financial
fraud. Moreover, the course introducing participants to
identify programs that may contain viruses as well as how
to use anti-virus programs and how to secure networks and
mobile devices.

مبادرة عيالها تحميها
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TRAINING CENTERS
AT QATAR
UNIVERSITY

Colleges and Centers at Qatar University offer a broad range
of continuing education courses to enhance the professional
and personal development of the community. The continuing
education units at Qatar University are:

• College of Education
- National Center for Educator Development (NCED)
• College of Engineering
- Qatar Transportation and Traffic Safety Center
• Center for Advanced Materials (CAM)
• Social & Economics Survey Research Institute (SESRI)
OTHER TRAINING
CENTERS

• Gas Processing Center (GPC)
• Environmental Studies Center (ESC)
• College of Business & Economics
- Center For Entrepreneurship
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مراكز التدريب
بجامعة قطر

THE CENTER FOR EXCELLENCE IN TEACHING
AND LEARNING
The Center for Excellence in Teaching and Learning (CETL)
promotes pedagogies and classroom-tested teaching
techniques to enhance student engagement, learning, and
success. The Center emphasizes professional development
of faculty at each stage of their careers and across the entire
academic spectrum by offering workshops and seminars
in various instructional areas. This partnership with the
faculty members aims to improve the students’ learning
experience and create conditions that help produce
highly engaged learners. CETL provides and academic
orientation program for newly joined faculty members
in order to ease their transition into the university and
ensure assimilation into the exiting culture of pedagogical
excellence at Qatar University. Furthermore, CETL is
committed to faculty’s continuous development by
offering peer-visitation services. The Center aspires to be
a conduit for implementing the University’s Teaching and
Learning Strategy, Student Experience Strategy, and the
Digital Transformation Initiative.

واألكاديمية أجمع وذلك من خالل تقديم ورش عمل تدريبية
 وتهدف الشراكة.وندوات تتطرق لمختلف النواحي التعليمية
مع أعضاء هيئة التدريس إلى تحسين تجربة التعلم لدى الطلبة
 برنامج، ويوفر المركز أيض ًا.وخلق بيئة تساعد على دمج المتعلمين
تعريفي أكاديمي ألعضاء هيئة التدريس الجدد لتسهيل عملية
انتقالهم إلى الجامعة واستيعابهم لثقافة التميز التربوي الحالية
 وكما يلتزم المركز بالتطوير المستمر ألعضاء الهيئة.بجامعة قطر
 ويسعى المركز إلى.التدريسية عن طريق تقديم خدمات زيارة األقران
 واستراتيجية تجربة،تنفيذ استراتيجية الجامعة للتدريس والتعلم
. ومبادرة التحول الرقمي،الطلبة

تقدم الكليات والمراكز في جامعة قطر مجموعة واسعة من
برامج التعليم المستمر التي تهدف الى تعزيز التطوير الشخصي
: وهذه الوحدات هي.والمهني ألفراد المجتمع
)NCED( • كلية التربية – المركز الوطني لتطوير التربويين

 مركز قطر للنقل والسالمة المرورية- • كلية الهندسة
)CAM( • مركز المواد المتقدمة
)SESRI( • معهد البحوث االجتماعية المسحية
)GPC( • مركز ابحاث معالجة الغاز
)ESC( • مركز الدراسات البيئية

 مركز ريادة األعمال- • كلية اإلدارة واالقتصاد

مركز التميز في التعليم والتعلم
يشجع مركز التميز في التعليم والتعلم
األساليب التربوية وتقنيات التعليم من واقع
الصفوف الدراسية وذلك لتعزيز عملية انخراط
 وكما يركز.الطلبة وتعلمهم ونجاحهم
المركز على التطوير المهني ألعضاء هيئة
التدريس خالل كل مرحلة من حياتهم المهنية
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Innovation, Pitching Ideas, Financial Planning and others.
Please check our website for updates about upcoming
professional training programs.

Biomedical Research Center (BRC) established on
September 2014 to Improve Qatar Health by focusing
on research, training and services in applied and basic
research fields within three major areas: Metabolic
Disorders; Infectious Disease; Genomics.
BRC has implemented its strategy by working internally with
Qatar University colleges such as Health Sciences (CHS),
Arts & Sciences (CAS), Medicine (CMED), Pharmacy, College
of Engineering, Center of Advance Material (CLU) as well
as the Environmental Science Center (ESC), also BRC has
successfully collaborated with external stakeholders either
by joined research projects or MOUs or organizing workshops
& conferences like with; HMC, SIDRA, HBKU, Ministry of
Municipally & Environment (MME), and Ministry of Public
Health (MoPH) in addition to the Industrial sector i.e.;

•

Principles of Mammalian Cell Culture Workshop.

•

Principles of Food Science and Food Safety Training
Course.

•

Workshop on Next Generation Sequencing Data
Analysis.

•

QSBD - Qatar Scientists in Biological Diversity Program.

•

Current and Emerging Trends in Zebrafish Research.

•

Bioinformatics and Laboratory investigations of
emerging pathogens and epidemics.

Center for Entrepreneurship
The Center for Entrepreneurship at the College of Business
and Economics offers a variety of training programs,
including seminars and workshops covering general
and specialized topics in entrepreneurship, as well as
training programs designed for the benefit of external
institutions engaged in the field of entrepreneurship.
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Entrepreneurship programs are divided into three groups:
(i) General Programs, (ii) Professional programs, and (iii)
Custom Programs

Established in September 2012, QTTSC is the leading
national center contributing to advancing transportation
and traffic safety studies through research, innovation,
development, consulting, education, and community
engagement.

1ST GENERAL TRAINING PROGRAMS
ERADA Entrepreneurship Training Series:
ERADA is a series of inspiring entrepreneurship stories
shared by entrepreneurs in Qatar for the purpose of
inspiring and connecting with the QU community. The
stories shared in ERADA highlight engaging themes
on various topics to appeal to a wide range of audience
such as health, technology, innovation, failure, social
entrepreneurship and others as well as to learn the
challenges faced by entrepreneurs and how to overcome
them.. What makes ERADA unique is the focus on telling
human stories that connect with the audience, which in
time could become QU’s platform for sharing ideas and
experiences openly. The guest speakers invited to speak
are passionate individuals with unique stories and a strong
desire to give back to the community.

2nd Professional Training Programs
Professional training programs are advanced workshops
focused on specific topics aiming to educate and support
entrepreneurs. Some of the topics covered are LEGO
Serious Play, Ideation, Business Model Design, Marketing,

KINDI Center for Computing Research
The KINDI Center for Computing Research is a research
institute under the college of Engineering at Qatar
University. The prime focus of the center since its
foundation more than five years ago is cyber security.
It focuses on cutting-edge technologies, studies
and research in cybersecurity, backed by a team of
international experts in secure software engineering,
system security, wireless security, big data analytics for
security and cryptography.
KINDI is an acronym for Knowledge Intelligence,
Networked Data and Interdisciplinary research, which
are supporting our focus research themes. KINDI is
also the name of a renowned Muslim Scientist (أبو
 ) يوسف يعقوب إبن إسحاق الكنديwho is known for his
pioneering work in cryptography, which is a backbone
of modern computer security. KINDI facilitates and
supports cybersecurity research at Qatar University
(QU) by capitalizing on the existing critical mass of
research work in this important field and by leveraging
existing local and international partnerships. On top of
the world-class research activities, KINDI is also aiming
at providing training in cybersecurity at all levels to
IT professionals and employees working in either
governmental institutions or the private sector as well
as to the community at large.

The Center’s objective is to foster local and international
collaborative and multidisciplinary transportation
and traffic safety research by providing guidance and
consultation to improve the safety, efficiency, and
sustainability of transportation in Qatar. The courses
offered by the center will be as follows:

KINDI is also collaborating with some of the best cyber
security institutes, such as Cybersecurity- Malaysia and
TUBITAK-Bilgem, to deliver high quality training that meets
the country’s demands. Some of the offered courses have
different alternatives, which provides diversity to meet the
stakeholder demands.

Introduction to Road Safety Audits
Traffic Safety in Work Zones

For details, regarding the computing research and training
courses offered by KINDI

Safe Urban Street Design for Vulnerable Road User Safety

please contact 4403-6600 or email kindi@qu.edu.qa.
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مراكز
تدريب أخرى

OTHER TRAINING
CENTERS

ExxonMobil & other organizations like Katara. The courses
offered by the center will be as follows:

Qatar Transportation and Traffic Safety Center
(QTTSC)

من نحن

Biomedical Research Center -BRC
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Online Registration
The Service and Continuing Education Center offers Online
Payment Service.
It is a fast, easy and secure method of payment.
To enroll, kindly visit our website on http://www.qu.edu.
qa/cce.
• 10% discount for Qatar University employees, and
students.

In Person Registration
To submit your application and to make a payment,
please visit our Office. We are conveniently located on
QU campus, Operating hours: 7:30 am - 2:30 pm, Sunday
through Thursday.
•

Download and complete our registration form http://
www.qu.edu.qa/cce/registration

•

Payment can be done at CE-Office using your ATM or
Credit card.

•

10% discount for Qatar University employees, Qatar
University students (Dosen’t apply for Distance
Learning Courses).

• 	 15% discount for registeration and online payments, 4
or more nominated participants from an organization
(Doesn’t apply for Distance Learning Courses).

ll courses are subject to sufficient enrollment of
A
participants.

• 	 Certificate of attendance will be provided on the last day
of the course, subject to 80% class attendance.
• 	 For refund requests, kindly fill in the Refund form
(available at www.qu.edu.qa/cce/registration/termsand-conditions-cec) and submit along with a copy of
your Qatari ID and registration confirmation email. Any
refund applicable as per the refund policy will be made to
the concerned credit card only.
•

No refund for distance learning courses.

•

In the event of course cancellation, you will receive an
email notification and your course fee will be refunded to
your credit card.
Qatar University will not collect or store any credit/debit
card numbers or expiry dates.

•

Visa and Master Card accepted.

General Terms and Conditions

•

All e-commerce stores will adhere to Qatar University’s
terms and conditions.

•  Upon successful completion of online payment, you will

•

All transactions will be processed in Qatari Riyals.

20% discount for QU Alumni Association (Doesn’t apply
for Distance Learning Courses).

receive an email confirming your registration.
•

Joining instructions will be e-mailed to you by the Program
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سوف يحصل جميع المشاركين على شهادات حضور للدورات
 من أيام%80 التدريبية بشرط أن ال تقل نسبة الحضور عن
.التدريب

•

 يجب تعبئة طلب االنسحاب المتوفرة عبر:لالنسحاب
www.qu.edu.qa/cce/registration/terms-and-الموقع
 مع إرفاق صورة من البطاقة الشخصية وconditions-cec
.استمارة التسجيل الواردة عبر البريد اإللكتروني

•

غير مسموح عند بدء الدورة االنسحاب من دورات التعلم عن
. بعد

•

:التسجيل الشخصي

في حالة الغاء الدورة التدريبية ألي سبب سيتم أشعاركم بذلك
عن طريق البريد االلكتروني وسيتم استرجاع رسوم الدورة عن
.طريق البطاقة االئتمانية للمسجلين إلكتروني ًا

•

يمكنك تعبئة إستمارة التسجيل والدفع من خالل زيارة مركز خدمة
المجتمع والتعليم المستمر في جامعة قطر وذلك خالل الدوام
. من األحد إلى الخميس،مساء
2:30  صباح ًا حتي7:30 الرسمي من
ً

جامعة قطر ال تحتفظ بأرقام أو تاريخ الصالحية للبطاقات
.االئتمانية

.يتم التسجيل عن طريق الموقع اإللكتروني أو بشكل شخصي

:التسجيل االلكتروني
يقدم مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر خدمة التسجيل
.والدفع اإللكتروني من خالل و هو نظام آمن وسهل وسريع
http://www.qu.edu.qa/ للتسجيل يرجى زيارة الموقع االلكتروني
.cce
 خصم للتسجيل والدفع عبر اإلنترنت أو خصم خاص%15 *
.للمؤسسات التي ترشح أربعة أشخاص أو أكثر

•

•

 من موقع مركز خدمة المجتمع،يمكن تحميل استمارة التسجيل
http://www.qu.edu.qa/cce/registration والتعليم المستمر

•

.يتم قبول بطاقات الفيزا والماستر كارد االئتمانية فقط

•

 أو البطاقاتATM يتم الدفع بواسطة بطاقات الصراف اآللي
.االئتمانية

تخضع عملية التسجيل والدفع االلكتروني لشروط وسياسات
.جامعة قطر

•

 خصم على رسوم الدورات للمشاركين من موظفي وطالب%10
.)جامعة قطر (ال يشمل دورات التعلم عن بعد

•

.جميع العمليات تتم بالريال القطري

•

 خصم للتسجيل والدفع عبر اإلنترنت أو خصم خاص%15
للمؤسسات التي ترشح أربعة أشخاص أو أكثر (ال يشمل دورات
.)التعلم عن بعد

•

 خصم على رسوم الدورات للمشاركين من أعضاء رابطة%20 •
.)خريجي جامعة قطر (ال يشمل دورات التعلم عن بعد

الشروط والقواعد العامة
عند إتمام عملية التسجيل في الدورة التدريبية سوف تصلك
.رسالة بالبريد اإللكتروني

•

سوف يتم ابالغ المشاركين بمكان التدريب ووقت التدريب عبر
.اإللكتروني أو عبر الرسائل القصيرة قبل ثالثة أيام على األقل

•
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التسجيل

REGISTRATION

•

•

•
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Coordinator within three days prior to course start date.

يتم عقد جميع الدورات عند توفر العدد المطلوب من
.المشاركين

من نحن

Registration can be done online or in person.
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