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دورات اإلعداد الختبار الشهادات المهنية والبرامج المعتمدة 2020 - 2019
رمز البرنامج

CE19091C
CE19091D
CE20091A

M
o
n
t
h

مسمى البرنامج

الفترة

الساعات

لغة البرنامج

الوقت

الرسوم

 8 - 5مساءا أيام األحد  ،الثالثاء ،الخميس
 8 - 5مساءا أيام األحد  ،الثالثاء ،الخميس
 8 - 5مساءا أيام األحد  ،الثالثاء ،الخميس

2200
2200
2200

الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي ( ) ICDL
الدولية لقيادة الحاسب اآللي ( ) ICDL
الرخصة2014
سبتمبر
الدولية لقيادة الحاسب اآللي ( ) ICDL
الرخصة
2014
نوفمبر
الدولية لقيادة الحاسب اآللي ( ) ICDL
الرخصة
2015
يناير

 8سبتمبر  22 -اكتوبر 2019
 17نوفمبر  23 -ديسمبر 2019
 26يناير  10 -مارس 2020

 60ساعة
 60ساعة
 60ساعة

العربية
العربية
العربية

 25اغسطس  22 -سبتمبر 2019
 20اكتوبر  17 -نوفمبر 2019
 8ديسمبر  5 - 2019يناير 2020
 16فبراير  15 -مارس 2020
 24مارس  21 -ابريل 2020

 40ساعة
 40ساعة
 40ساعة
 40ساعة
 40ساعة

االنجليزية
االنجليزية
االنجليزية
االنجليزية
االنجليزية

الدورة التحضيرية لبرنامج محترف إدارة المشاريع ( ) PMP
CE19020D
CE19020E
CE19020F
CE20020A
CE20020B

الدورة
الدورة
الدورة
الدورة
الدورة

التحضيرية لبرنامج
التحضيرية لبرنامج
التحضيرية لبرنامج
التحضيرية لبرنامج
التحضيرية لبرنامج

محترف إدارة المشاريع ( ) PMP
محترف إدارة المشاريع ( ) PMP
محترف إدارة المشاريع ( ) PMP
محترف إدارة المشاريع ( ) PMP
محترف إدارة المشاريع ( ) PMP

 8 - 5مساء األحد ،
 8 - 5مساء األحد ،
 8 - 5مساء األحد ،
 8 - 5مساء األحد ،
 8 - 5مساء األحد ،

الثالثاء ،الخميس
الثالثاء ،الخميس
الثالثاء ،الخميس
الثالثاء ،الخميس
الثالثاء ،الخميس

3,000
3,000
3,000
3,000
3,000

رئيس فريق مدققين لنظام إدارة الجودة أيزو 9001:2015
CE19291C
CE20291A
CE20291B

رئيس فريق مدققين لنظام إدارة الجودة أيزو 9001:2015
رئيس فريق مدققين لنظام إدارة الجودة أيزو 9001:2015
رئيس فريق مدققين لنظام إدارة الجودة أيزو 9001:2015

 13اكتوبر  17 -اكتوبر 2019
 19يناير  23 -يناير 2020
 15مارس  19 -مارس 2020

 5أيام
 5أيام
 5أيام

االنجليزية
االنجليزية
االنجليزية

 8صباحا  4 -مساء
 8صباحا  4 -مساء
 8صباحا  4 -مساء

3500
3500
3500

 10نوفمبر  14 -نوفمبر 2019
 23فبراير  27 -فبراير 2020

 5أيام
 5أيام

االنجليزية
االنجليزية

 8صباحا  4 -مساء
 8صباحا  4 -مساء

3500
3500

 8ديسمبر  12 -ديسمبر 2019
 5ابريل  9 -ابريل 2020

 5أيام
 5أيام

االنجليزية
االنجليزية

 8صباحا  4 -مساء
 8صباحا  4 -مساء

3500
3500

 15سبتمبر  19 -سبتمبر 2019
 17نوفمبر  21 -نوفمبر 2019
 16فبراير  20 -فبراير 2020
 22مارس  30 -مارس 2020

 5أيام
 5أيام
 5أيام
 6أيام

االنجليزية
االنجليزية
االنجليزية
االنجليزية

 8صباحا  3 -مساء
 8صباحا  3 -مساء
 8صباحا  3 -مساء
 9 - 5مساء من االحد  -السبت

4000
4000
4000
4000

 9نوفمبر 2019
 7ديسمبر 2019
 22فبراير 2020
 11ابريل 2020

 5ساعات
 5ساعات
 5ساعات
 5ساعات

االنجليزية
االنجليزية
االنجليزية
االنجليزية

 8صباحا  1 -مساءا
 8صباحا  1 -مساءا
 8صباحا  1 -مساءا
 8صباحا  1 -مساءا

500
500
500
500

 6ساعات

االنجليزية

 8صباحا  2 -مساءا

1,500

 9ساعات

العربية

 8صباحا  5 -مساءا

750

رئيس فريق مدققين لنظام إدارة البيئة أيزو 14001:2015
CE19292A
CE20292A

رئيس فريق مدققين لنظام إدارة البيئة أيزو 14001:2015
رئيس فريق مدققين لنظام إدارة البيئة أيزو 14001:2015

رئيس فريق مدققين لنظم إدارة الصحة والسالمة أيزو 45001:2018
CE19293B
CE20293A

رئيس فريق مدققين لنظم إدارة الصحة والسالمة أيزو 45001:2018
رئيس فريق مدققين لنظم إدارة الصحة والسالمة أيزو 45001:2018

ستة سيجما الحزام األخضر
CE19295B
CE19295C
CE20295A
CE20295B

ستة سيجما
ستة سيجما
ستة سيجما
ستة سيجما

الحزام األخضر
الحزام األخضر
الحزام األخضر
الحزام األخضر

دعم الحياة األساسي لمقدمي الرعاية الصحية ()BLS HCP

1

المهن الصحية
المهن الصحية
المهن الصحية
المهن الصحية

CE19273A
CE19273B
CE20273A
CE20273B

دعم الحياة األساسي لممارسي
دعم الحياة األساسي لممارسي
دعم الحياة األساسي لممارسي
دعم الحياة األساسي لممارسي

CE20274A

دورة تدريبية لدعم الحياة االساسي لمقدمي الرعاية الصحية ()BLS HCP
دورة توجيهية لدعم الحياة االساسي لممارسي المهن الصحية ()BLS HCP

 8فبراير 2020

CE19290C

دورة اإلسعافات اإلولية واالنعاش القلبي الرئوي
اإلسعافات اإلولية واالنعاش القلبي الرئوي

 16نوفمبر 2019

()BLS HCP
()BLS HCP
()BLS HCP
()BLS HCP

دورات اإلعداد الختبار الشهادات المهنية والبرامج المعتمدة 2020 - 2019
رمز البرنامج

M
o
n
t
h

لغة البرنامج

الوقت

الرسوم

 9ساعات
 9ساعات
 9ساعات

االنجليزية
العربية
االنجليزية

 8صباحا  5 -مساءا
 8صباحا  5 -مساءا
 8صباحا  5 -مساءا

750
750
750

 1اكتوبر  3 -اكتوبر 2019
 1مارس  3 -مارس 2020

 21ساعة
 21ساعة

االنجليزية
االنجليزية

 8صباحا  3 -مساءا
 8صباحا  3 -مساءا

4000
4,000

 22سبتمبر  10 -نوفمبر 2019
 24نوفمبر  12 -2019يناير 2020
 3فبراير  23 -مارس 2020
 1ابريل  20 -مايو 2020

 66ساعة
 66ساعة
 66ساعة
 66ساعة

االنجليزية
االنجليزية
االنجليزية
االنجليزية

 8 -5أيام األحد ،الثالثاء ،السبت
 8 -5أيام األحد ،الثالثاء ،السبت
 8 -5أيام االثنين ،االربعاء ،السبت
 8 -5أيام االثنين  -االربعاء  -السبت

5,000
5,000
5,000
5,000

 1سبتمبر  17 -سبتمبر 2019
 12اكتوبر  27 -اكتوبر 2019
 12نوفمبر  7 -ديسمبر 2019

 30ساعة
 30ساعة
 45ساعة

العربية
العربية
العربية

 8 -5أيام األحد ،الثالثاء ،االربعاء ،السبت
 8 -5أيام األحد ،الثالثاء ،االربعاء ،السبت
 8 -5أيام األحد ،الثالثاء ،األربعاء  ،السبت

8000

CE20035A
CE20035A
CE20035A

 -CIAالجزء األول  -أساسيات التدقيق الداخلي
 -CIAالجزء الثاني  -ممارسات التدقيق الداخلي
 -CIAالجزء الثالث -عناصر المعرف الخاصة بالتدقيق الداخلي

 2فبراير  19 -فبراير 2020
 22مارس  7 -ابريل 2020
 2يونيو  26 -يونيو 2020

 30ساعة
 30ساعة
 45ساعة

العربية
العربية
العربية

 8 -5أيام األحد ،الثالثاء ،االربعاء ،السبت
 8 -5أيام األحد ،الثالثاء ،االربعاء ،السبت
 8 -5أيام األحد ،الثالثاء ،االربعاء ،السبت

8000

CE19328A
CE20328A

برنامج شهادة سلسلة المكعبات اإللكترونية ( ) RCBE
برنامج شهادة سلسلة المكعبات اإللكترونية ( ) RCBE
برنامج شهادة سلسلة المكعبات اإللكترونية ( ) RCBE

 10نوفمبر  14 -نوفمبر 2019
 23فبراير  27 -فبراير 2020

 40ساعة
 40ساعة

االنجليزية
االنجليزية

 8صباحا  4 -مساءا
 8صباحا  4 -مساءا

6000
6,000

 3نوفمبر  7 -نوفمبر 2019
 16فبراير  20 -فبراير 2020

 40ساعة
 40ساعة

االنجليزية
االنجليزية

 8صباحا  4 -مساءا
 8صباحا  4 -مساءا

3,000
3,000

CE19330A
CE20330A

برنامج شهادة رئيس قسم اإلبتكار
برنامج شهادة رئيس قسم اإلبتكار

 8ديسمبر  10 -ديسمبر 2019
 29مارس 31 -مارس 2020

 24ساعة
 24ساعة

االنجليزية
االنجليزية

 8صباحا  4 -مساءا
 8صباحا  4 -مساءا

4,000
4,000

CE19331A
CE20331A

برنامج شهادة مسؤول تدقيق األمن السيبراني ( ) RCCO
برنامج شهادة مسؤول تدقيق األمن السيبراني ( ) RCCO
برنامج شهادة مسؤول تدقيق األمن السيبراني ( ) RCCO

 1ديسمبر  5 -ديسمبر 2019
 22مارس 26 -مارس 2020

 40ساعة
 40ساعة

االنجليزية
االنجليزية

 8صباحا  4 -مساءا
 8صباحا  4 -مساءا

6000
6,000

 6اكتوبر  6 -نوفمبر 2019

 45ساعة

االنجليزية

 8 - 5مساء األحد  ،الثالثاء ،االربعاء

4000

CE19290D
CE20290A
CE20290B

مسمى البرنامج

 14ديسمبر 2019
 29فبراير 2020
 25ابريل 2020

اإلسعافات اإلولية واالنعاش القلبي الرئوي
اإلسعافات اإلولية واالنعاش القلبي الرئوي
اإلسعافات اإلولية واالنعاش القلبي الرئوي

شهادة خبير مجاز في محاسبة المؤسسات غير الربحية
CE19040A
CE20040A

CE19033B
CE19034B
CE20033A
CE20034A

الفترة

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

CNAP
CNAP
CNAP

اإلعداد الختبار شهادة المحاسبين اإلداريين االمريكية ( )CMA
 -CMAالجزءاألول  -التخطيط المالي واألداء والتحليل
الجزء الثاني -اإلدارة المالية االستراتيجية
2014-CMA
اكتوبر
 -CMAالجزءاألول  -التخطيط المالي واألداء والتحليل
 -CMAالجزء الثاني -اإلدارة المالية االستراتيجية

الساعات

اإلعداد الختبار شهادة مدقق داخلي ( )CIA
CE19035B
CE19035B
CE19035B

 2014ااألول -أساسيات التدقيق الداخلي
اكتوبر الجزء
-CIA
 2014الثاني -ممارسات التدقيق الداخلي
نوفمبر الجزء
-CIA
2014الثالث -عناصر المعرف الخاصة بالتدقيق الداخلي
ديسمبر الجزء
-CIA

اإلعداد الختبار شهادة مدقق داخلي ( )CIA

برنامج شهادة أخصائي األمن السيبراني
CE19329A
CE20329A

برنامج شهادة أخصائي األمن السيبراني
برنامج شهادة أخصائي األمن السيبراني

برنامج شهادة رئيس قسم اإلبتكار

دورة االعداد لشهادة المدقق للنظم و المعلومات ( ) CISA
CE19182A

دورة االعداد لشهادة المدقق للنظم و المعلومات ( ) CISA
دورة اإلعداد لشهادة مدير معتمد ألمن المعلومات CISM

2

دورات اإلعداد الختبار الشهادات المهنية والبرامج المعتمدة 2020 - 2019
رمز البرنامج

M
o
n
t
h

لغة البرنامج

الوقت

الرسوم

دورة اإلعداد لشهادة مدير معتمد ألمن المعلومات CISM

 16فبراير  18 -مارس 2020

 45ساعة

االنجليزية

 8 - 5مساء األحد  ،الثالثاء ،االربعاء

4000

كابالن  -نورتون لشهادات بطاقة األداء المتوازن Palladium Kaplan -Norton -
دورة تدريب كابالن  -نورتون لشهادات بطاقة األداء المتوازن
دورة تدريب كابالن  -نورتون لشهادات بطاقة األداء المتوازن

 10نوفمبر  13 -نوفمبر 2019
 15مارس  18 -مارس 2020

 4ايام
 4ايام

االنجليزية
االنجليزية

 8صباحا  5 -مساء
 8صباحا  5 -مساء

16,000
16,000

شهادة اعتماد في بناء النماذج المالية والتحليل المالي

 16سبتمبر  18 -سبتمبر 2019

 6ساعة

االنجليزية

 8 - 5مساء االثنين واالربعاء

2800

شهادة اعتماد في بناء النماذج المالية والتحليل المالي
شهادة اعتماد في بناء النماذج المالية والتحليل المالي

 18نوفمبر  20 -نوفمبر 2019
 24فبراير  26 -فبراير 2020

 6ساعة
 6ساعة

االنجليزية
االنجليزية

 8 - 5مساء االثنين واالربعاء
 8 - 5مساء االثنين واالربعاء

2,800
2,800

CE19017C
CE19017C
CE19017C
CE19017C

2014تشارترد
سبتمبر معهد
شهادة
2014تشارترد
شهادة معهد
اكتةبر
2014تشارترد
نوفمبر معهد
شهادة
2014تشارترد
ديسمبر معهد
شهادة

لألفراد والتنمية  -دبلوم ممارس الموارد
لألفراد والتنمية  -دبلوم ممارس الموارد
لألفراد والتنمية  -دبلوم ممارس الموارد
لألفراد والتنمية  -دبلوم ممارس الموارد

البشرية
البشرية
البشرية
البشرية

CIPD- DHRP - Block 1
CIPD- DHRP - Block 2
CIPD- DHRP - Block 3
CIPD- DHRP - Block 4

 29سبتمبر  1 -اكتوبر 2019
 3نوفمبر  5 -نوفمبر 2019
 8ديسمبر  11 -ديسمبر 2019
 5يناير  8 -يناير 2020

 32ساعة
 24ساعة
 32ساعة
 32ساعة

االنجليزية
االنجليزية
االنجليزية
االنجليزية

 8صباحا  4 -مساءا
 8صباحا  4 -مساءا
 8صباحا  4 -مساءا
 8صباحا  4 -مساءا

35,000

CE20017A
CE20017A
CE20017A
CE20017A

شهادة معهد تشارترد
شهادة معهد تشارترد
شهادة معهد تشارترد
شهادة معهد تشارترد

لألفراد والتنمية  -دبلوم ممارس الموارد
لألفراد والتنمية  -دبلوم ممارس الموارد
لألفراد والتنمية  -دبلوم ممارس الموارد
لألفراد والتنمية  -دبلوم ممارس الموارد

البشرية
البشرية
البشرية
البشرية

CIPD- DHRP - Block 1
CIPD- DHRP - Block 2
CIPD- DHRP - Block 3
CIPD- DHRP - Block 4

 19يناير  21 -يناير 2020
 23فبراير  25 -فبراير 2020
 22مارس  25 -مارس 2020
 5مايو  8 -مايو 2020

 32ساعة
 24ساعة
 32ساعة
 32ساعة

االنجليزية
االنجليزية
االنجليزية
االنجليزية

 8صباحا  4 -مساءا
 8صباحا  4 -مساءا
 8صباحا  4 -مساءا
 8صباحا  4 -مساءا

35,000

CE20017B
CE20017B
CE20017B
CE20017B

شهادة معهد تشارترد
شهادة معهد تشارترد
شهادة معهد تشارترد
شهادة معهد تشارترد

لألفراد والتنمية  -دبلوم ممارس الموارد
لألفراد والتنمية  -دبلوم ممارس الموارد
لألفراد والتنمية  -دبلوم ممارس الموارد
لألفراد والتنمية  -دبلوم ممارس الموارد

البشرية
البشرية
البشرية
البشرية

CIPD- DHRP - Block 1
CIPD- DHRP - Block 2
CIPD- DHRP - Block 3
CIPD- DHRP - Block 4

 12ابريل  14 -ابريل 2020
 14يونيو  16 -يونيو 2020
 12يوليو  15 -يوليو 2020
 13سبتمبر  17 -سبتمبر 2020

 32ساعة
 24ساعة
 32ساعة
 32ساعة

االنجليزية
االنجليزية
االنجليزية
االنجليزية

 8صباحا  4 -مساءا
 8صباحا  4 -مساءا
 8صباحا  4 -مساءا
 8صباحا  4 -مساءا

35,000

CIPD-FDLD - Block 1
CIPD-FDLD - Block 2
CIPD-FDLD - Block 3
CIPD-FDLD - Block 4

 13اكتوبر  15 -اكتوبر 2019
 17نوفمبر  19 -نوفمبر 2019
 12يناير  15 -يناير 2020
 16فبراير  20 -فبراير 2020

 24ساعة
 24ساعة
 32ساعة
 40ساعة

االنجليزية
االنجليزية
االنجليزية
االنجليزية

 8صباحا  4 -مساءا
 8صباحا  4 -مساءا
 8صباحا  4 -مساءا
 8صباحا  4 -مساءا

35,000

CIPD- DHRM - Block 1
CIPD- DHRM - Block 2
CIPD- DHRM - Block 3
CIPD- DHRM - Block 4

 24نوفمبر  27 -نوفمبر 2019
 5يناير  8 -يناير 2020
 2فبراير  5 -فبراير 2020
 8مارس  11 -مارس 2020

 32ساعة
 32ساعة
 32ساعة
 32ساعة

االنجليزية
االنجليزية
االنجليزية
االنجليزية

 8صباحا  4 -مساءا
 8صباحا  4 -مساءا
 8صباحا  4 -مساءا
 8صباحا  4 -مساءا

CE19205A

CE19094A
CE20094A

الفترة

مسمى البرنامج

الساعات

شهادة اعتماد بناء النماذج المالية والتحليل المالي ( ) FMVA
CE19318B
CE19318C
CE20318A

شهادة معهد تشارترد لألفراد والتنمية  -دبلوم ممارس الموارد البشرية

CIPD - DHRP

شهادة معهد تشارترد لألفراد والتنمية  -الدبلوم التأسيسي في التعليم والتطوير
CE20150A
CE20150A
CE20150A
CE20150A

2014تشارترد
سبتمبر معهد
شهادة
2014تشارترد
اكتوبر معهد
شهادة
2014تشارترد
نوفمبر معهد
شهادة
معهد تشارترد
شهادة2015
يناير

لألفراد والتنمية  -الدبلوم التأسيسي في
لألفراد والتنمية  -الدبلوم التأسيسي في
لألفراد والتنمية  -الدبلوم التأسيسي في
لألفراد والتنمية  -الدبلوم التأسيسي في

التعليم والتطوير
التعليم والتطوير
التعليم والتطوير
التعليم والتطوير

شهادة معهد تشارترد لألفراد والتنمية  -دبلوم إدارة الموارد البشرية
CE19026B
CE19026B
CE19026B
CE19026B

3

شهادة معهد تشارترد
شهادة معهد تشارترد
شهادة معهد تشارترد
شهادة معهد تشارترد

لألفراد والتنمية  -دبلوم إدارة
لألفراد والتنمية  -دبلوم إدارة
لألفراد والتنمية  -دبلوم إدارة
لألفراد والتنمية  -دبلوم إدارة

الموارد
الموارد
الموارد
الموارد

البشرية
البشرية
البشرية
البشرية

CIPD-FDLD

CIPD- DHRM
45000

