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ABOUT US

د .رجب عبد اهلل االسماعيل

مدير مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر

Dr.Rajab Abdulla Al-Esmail

Director, Center of Community Service and
Continuing Education

كلمة مدير مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر

Message from Director

تعمــل جامعــة قطــر وهــي الجامعــة الوطنيــة االولــى واالكبــر علــى دعــم وتطويــر وتلبيــة احتياجــات المجتمــع حيــث تســعى الجامعــة
مــع شــركاءها علــى ربــط نفســها بالمجتمــع مــن خــال دراســة احتياجاتــه ،أفــرادا ومؤسســات ،وعلــى الســعي الــى النهــوض بقدراتهــم
العلميــة والتقنيــة ،وتطويــر معارفهــم ومهاراتهــم ،ســواء علــى المســتوى الشــخصي أوالمســتوى المهنــي.

Qatar University, the first and largest National University, supports the individual developmental needs of its community
members. QU, with its organization partners in Qatari society, supports the community’s needs, institutions and
individuals, and is continuously working towards the advancement of their scientific and technical capabilities.

يعــد مركــز خدمــة المجتمــع والتعليــم المســتمر حلقــة ربــط بيــن الجامعــة والمجتمــع مــن خــال اضطالعــه بتوفيــر برامــج تدريبيــة
عامــة ومتخصصــة تلبــي االحتياجــات التدريبيــة الفعليــة للمجتمــع ،باإلضافــة إلــى البرامــج التحضيريــة المتحانــات الشــهادات المهنيــة
والدوليــة وامتحانــات القبــول للجامعــات علــى اختــاف انواعهــا ،وذلــك إلتاحــة الفرصــة ألكبــر عــدد مــن أفــراد المجتمــع لالســتفادة مــن
الخبــرات والتجــارب والمــوارد المتاحــة فــي الجامعــة ،حيــث نســعى مــن خــال البرامــج المهنيــة والعامــة والتعاقديــة التــي نقدمهــا
لتنميــة المهــارات والخبــرات الالزمــة وتوفيــر البيئــة الداعمــة والمشــجعة ســواء مــن حيــث النظريــة والممارســة ،ويتــم تقديــم هــذه
البرامــج باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة وبمــا يتناســب مــع طبيعــة كل دورة بجانــب برامــج اللغــات المختلفــة مثــل برنامــج اللغــة
اإلنجليزيــة العامــة وبرنامــج اللغــة العربيــة واللغــة الفرنســية واللغــة التركيــة واأللمانيــة واللغــة الكوريــة واللغــة االســبانية واللغــة
اليابانيــة واللغــة الصينيــة واللغــة الفارســية.

The Center of Community Service and Continuing Education (CCE) identifies and meets the training needs of the
public through specialized training programs, in addition to preparedness programs for professional and international
certification, enabling the greater community to benefit from the expertise, experience and resources available at the
University. Our programs and training courses are offered in both Arabic and English, depending on the nature and
context of the respective course. CCE offers different language programs: General English, Arabic, French, Turkish,
German, Korean, Spanish, Japanese, Chinese and Farsi.

يمثــل مركــز خدمــة المجتمــع والتعليــم المســتمر جهــة رئيســة فــي تقديــم البرامــج ذات الصفــة غيــر األكاديميــة بالتعــاون مــع أكثــر مــن
 30هيئــة ومؤسســة فــي دولــة قطــر حيــث تــم خــال العــام االكاديمــي  2018 - 2017تقديــم أكثــر مــن  4500ســاعة تدريبيــة ألكثــر مــن
 2400مشــارك مــن خــال أكثــر مــن  160دورة تدريبيــة تضمنــت تســعة عشــر برنامجــا لشــهادات مهنيــة عالميــة.
عمــل مركــز خدمــة المجتمــع والتعليــم المســتمر منــذ انشــائه علــى تصميــم وتنفيــذ البرامــج وورش العمــل التدريبيــة الخاصــة ذات
الجــودة العاليــة وذلــك بالتعــاون مــع مختلــف األقســام األكاديميــة وفقــا لالحتياجــات الفعليــة للمجتمــع ،وقــد اكتســبت هــذه البرامــج
ســمعة كبيــرة انعكســت علــى زيــادة الطلــب مــن قبــل األفــراد والمؤسســات علــى تقديــم المزيــد منهــا.
فــي شــهر ابريــل  2018احتفــل مركــز خدمــة المجتمــع والتعليــم المســتمر بجامعــة قطــر اليــوم بحصولــه علــى شــهادة () ISO 9001
لنظــم إدارة الجــودة تقديــرا اللتزامــه المســتمر بالجــودة والتميــز فــي عمليــات اإلدارة وذلــك بمــا يتماشــى مــع حاجــة الســوق ودعــم رؤيــة
قطــر الوطنيــة  2030االقتصاديــة واالجتماعيــة والبشــرية ،ومتطلبــات التنميــة البيئيــة كجــزء مــن التــزام المركــز بالتعلــم مــدى الحيــاة
والتركيــز علــى العمــاء.
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كلمة مدير المركز

As a leading provider of non-academic programs in Qatar, CCE collaborates with more than 30 organizations in Qatar
and provided more than 4500 training hours to more than 2400 participants in over 160 courses, including nineteen
internationally-accredited professional certification programs during the academic year 2018-2017.
Since its inception, CCE has collaborated with QU academic departments to provide bespoke continuing education
courses and training workshops. These training programs have gained the recognition of the community as reflected by
the growing demand for more course offerings.
In April 2018 the Center of Community Service and Continuing Education celebrated certification of ISO 9001 for quality
management systems in recognition of its continuing commitment to quality and excellence in management operations,
in line with market demand and in support of Qatar National Vision 2030, as a part of CCE’s commitment to lifelong
learning and customer focus.
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Our Vision & Mission
Vision:
The Center of Community Service and Continuing Education is committed to comprehensive learning and civic
engagement opportunities, which will contribute to ensuring a transformative influence on Qatari society.

رؤيتنا ورسالتنا
:الرؤية
 ممــا ســيؤدي إلــى التأثيــر،يلتــزم مركــز خدمــة المجتمــع والتعليــم المســتمر بتوفيــر فــرص التعليــم الشــامل والشــراكة المجتمعيــة
.والتحــول فــي المجتمــع القطــري

Mission:
To cultivate a culture of lifelong learning by providing educational opportunities geared towards the professional and
personal development needs of 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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:الرسالة
ترســيخ ثقافــة التعليــم التعلــم مــدى الحيــاة مــن خــال توفيــر الفــرص التعليميــة الملبيــة الحتياجــات المجتمــع القطــري مــن حيــث
 التطــوع، والتأثيــر إيجابيــ ًا علــى المجتمــع مــن خــال المشــاركة الهادفــة إلــى تعزيــز التعلــم الخدمــي،التنميــة المهنيــة والذاتيــة
. وذلــك مــن خــال تطويــر الشــراكات المســتدامة بيــن جامعــة قطــر وقطــاع الصناعــة والمجتمــع،والتعليــم التعاونــي

2019/2018 دليــــل الــــــدورات

رؤيتنا ورسالتنا
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شهادة األيزو ISO 9001

لمركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر
حصل المركز على شهادة ( ) ISO 9001لنظم إدارة الجودة تقديرا اللتزامه المستمر بالجودة والتميز في عمليات اإلدارة.

ISO 9001: 2015 certification
For The Center for Community Service and Continuing Education
The Center was awarded ISO 9001 for quality management systems certification, in recognition of its continuing commitment
to quality and excellence in management operations.

وقــد تــم تقديــم الشــهادة إلــى مديــر مركــز خدمــة المجتمــع والتعليــم المســتمر الدكتــور رجــب عبــد اهلل اإلســماعيل مــن قبــل الســيد
ســليم كســيب ،المديــر التنفيــذي لشــركة بيــرو فريتــاس ،بحضــور ســعادة رئيــس جامعــة قطــر الدكتــور حســن بــن راشــد الدرهــم،
وســعادة الســفير الفرنســي فــي قطــر الســيد اريــك شــيفالييه  ،وفــي كلمتــه بالمناســبة ،قــال رئيــس الجامعــة " :تســعى جامعــة قطــر
لتحقيــق أهدافهــا بأعلــى معاييــر الجــودة ،وقــال إن التميــز هــو قيمــة مهمــة يجــب أن ننشــرها بيننــا وفــي حياتنــا اليوميــة ،وإنــه مــن خــال
هــذه الشــهادات تهــدف الجامعــة إلــى الحفــاظ علــى معاييــر الجــودة لديهــا كمؤسســة للتعليــم العالــي"

This was presented to Center of Community Service and Continuing Education Director Dr Rajab Abdulla Al-Esmail by
Mr. Salim Kseib, Executive Director of Bureau Veritas, in the presence of the President of Qatar University Dr. Hassan bin Rashid
Al Derham, and the French Ambassador to Qatar Mr. Eric Chevalier. In his remarks Dr. Al Derham said: “Qatar University strives
to achieve its highest standards of quality, and excellence is an important value that we must spread among us and in our
daily life”.

مــن جانبــه أشــار الدكتــور رجــب عبــداهلل اإلســماعيل مديــر المركــز" :إن مركــز خدمــة المجتمــع والتعليــم المســتمر ملتــزم بتوفيــر برامــج
تعليــم مســتمر عاليــة الجــودة للمتعلميــن مــن جميــع األعمــار ،بمــا يتماشــى مــع حاجــة الســوق ودعــم رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030
االقتصاديــة واالجتماعيــة والبشــرية ،ومتطلبــات التنميــة البيئيــة".

In his remarks, Dr. Rajab Abdulla Al-Esmail said: “The Center of Community Service and Continuing Education is committed
to providing high quality continuing education programs to learners of all ages, aligned with market demand and in support of
”Qatar National Vision 2030 economic, social, human, and environmental development pillars.
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Programs and Courses
The Center of Community Service and Continuing Education (CCE) offers a variety of programs and training courses designed
to fulfil the needs of the Qatari 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
Government Auditing Professional (CGAP), Certified Non Profit Accounting Professional (CNAP), 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. Certified Information Security Manager (CISM) and CISCO
Certification Programs is offered In the field of Information technology.
CCE provides certification programs such as the Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) in Human Resources,
Internet Computer Driving License (ICDL), Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages:
(CELTA), ISO 2015 :9001 Lead Auditor, ISO 14001:2015 Lead Auditor, ISO 45001:2018 Lead Auditor, Lean Six Sigma,
NEBOSH International General Certificate (IGC) and IOSH Managing Safely.
CCE in collaboration with Qatar Red Crescent Medical Training Center which is an authorized training center by the American
Heart Association (AHA) provides and manages AHA Training courses for Healthcare Professionals under the guidelines and
curriculum of the AHA.
CCE also collaborates with QU administrative units and colleges to develop training programs for specialized fields.
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البرامج والدورات
يقــدم مركــز خدمــة المجتمــع والتعليــم المســتمر مجموعــة متنوعــة مــن البرامــج والــدورات التدريبيــة التــي تهــدف فــي نهايــة المطــاف
، المالية والمحاســبة، اإلدارة والقيادة، اللغــات:إلــى تلبيــة احتياجــات المجتمــع القطــري بــكل فئاتــه وتغطي مختلف التخصصــات مثل
.GMAT, GRE, IELTS, ACT  إضافــة إلــى الــدورات التحضيريــة المتحانــات.وتكنولوجيــا المعلومــات
كما ويقدم المركز دورات اإلعداد والتحضير الختبارات الشهادات المهنية الدولية في شهادة المحاسبين اإلداريين األمريكية
 وشــهادة خبيــر مجــاز فــي محاســبة،)CGAP(  شــهاده مدقــق حكومــي معتمــد،) CIA (  وشــهادة مدقــق داخلــي معتمــد،)CMA(
 وذلــك لمســاعدة أفــراد المجتمــع علــى التقــدم،) CISA (  وشــهادة المدقــق للنظــم والمعلومــات،)CNAP( المؤسســات غيــر الربحيــة
) للمهنييــنPMP(  إضافــة إلــى تقديــم الــدورة التحضيريــة لمحتــرف إدارة المشــاريع،مهنيــا فــي مجــاالت اإلدارة والماليــة والمحاســبة
 باإلضافــة الــى البرامــج التــي تقــدم فــي مجــال.المهتميــن بمعرفــة مجــال إدارة المشــاريع وكيفيــة تطبيقــه فــي الواقــع العملــي
.CISCO ) و شــهادةCISM( تكنولوجيــا المعلومــات كشــهادة مديــر معتمــد ألمــن المعلومــات
 والرخصــة،) فــي إدارة المــوارد البشــريةCIPD( يقــدم المركــز برامــج الشــهادات المعتمــدة مثــل شــهادة معهــد تشــارترد لألفــراد والتنميــة
: وشــهادة تدريــس اللغــة اإلنجليزيــة للناطقيــن باللغــات األخــرى،)ICDL( الدوليــة لقيــادة الحاســب اآللــي
(CELTA), ISO 9001: 2015 Lead Auditor, ISO 14001:2015 Lead Auditor, ISO 45001:2018 Lead Auditor, Lean Six Sigma,
NEBOSH International General Certificate (IGC) and IOSH Managing Safely

كمــا يقــدم مركــز خدمــة المجتمــع والتعليــم المســتمر بالتعــاون مــع مركــز التدريــب الطبــي التابــع للهــال األحمــر القطــري وهومركــز تدريــب
.)AHA( ) لمتخصصــي الرعايــة الصحيــة بموجــب توجيهــات ومناهــجAHA( ) ويديــر دورات تدريبيــةAHA( معتمــد مــن جمعيــة القلــب األمريكيــة
 يتعــاون مركــز خدمــة المجتمــع والتعليــم المســتمر مــع مختلــف الكليــات والمراكــز فــي،وباعتبــاره جــزءا ال يتجــزأ مــن جامعــة قطــر
.الجامعــة لتطويــر وتنفيــذ برامــج تدريبيــة فــي مجــاالت متخصصــة تتعلــق بإطــار عمــل وتخصــص هــذه الكليــات والمراكــز
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البرامج التدريبية للغات

يقــدم برنامــج اللغــة العربيــة للناطقيــن بغيرهــا علــى ثالثــة مســتويات ،أول ،ثــان ،ثالــث .صمــم المســتويين األول والثانــي
لتزويــد المشــاركين بالمعرفــة الخاصــة بقــراءة الحــروف الهجائيــة والجمــل القصيــرة واالخبــار البســيطة ،واســتخدام اللغــة العربيــة
تحدثــا وقــراءة واســتماعا فــي مختلــف المجــاالت االساســية للحيــاة اليوميــة.
امــا المســتوى الثالــث فيركــز علــى تطويــر الثقــة والطالقــة لــدى المشــاركين فــي الكتابــة والمحادثــة والقــدرة علــى التواصــل باللغــة
العربيــة.

اللغة اإلنجليزية لألعمال  -المستوى األول  -الثاني
يتــم تقديــم دورة اللغــة اإلنجليزيــة لألعمــال علــى مســتويين اثنيــن ،تســاعد هــذه الــدورة علــى زيــادة كفــاءة العامليــن بقطــاع
األعمــال باللغــة اإلنجليزيــة مــع التركيــز علــى بنــاء قاعــدة نحويــة ســليمة وزيــادة القــدرة علــى التواصــل اجتماعيــا فــي مجــال
االعمــال ســواء شــفويا أوكتابيــا ،وتغطــي هــذه الــدورة وظائف اللغة األساســية المســتخدمة في لغــة األعمال ،وتشــمل الموضوعات
الخاصــة بالعمــاء ،الشــركات ،المنتجــات ،تجــارة التجزئــة والخدمــات المصرفيــة والماليــة ومنــح االمتيــازات ،وحــل المشــكالت.

مهارات التواصل باللغة الصينية
تركــز الــدورة علــى الجمــل والعبــارات االساســية المســتخدمة فــي اللغــة الصينيــة علــى نطــاق واســع بالنســبة لرجــال األعمــال
والســياح .وتركــز بشــكل اساســي علــى مهــارات االســتماع والتحــدث ومهــارات القــراءة ،أضافــة الــى التراكيــب النحويــة
األساســية.

اللغة الفرنسية  -المستوى األول  -الثاني  -الثالث
تقــدم اللغــة الفرنســية علــي  ٣مســتويات :األول ،الثانــي ،والثالــث .يتنــاول المســتوى األول القواعــد األساســية للغــة
الفرنســية ويركــز علــى تعليــم المشــاركين األدوات والمعرفــة اللغويــة لتمكينهــم مــن إجــراء محادثــات بســيطة .فــي
المســتوى الثانــي يتــم التركيــز علــى تحســين مهــارات النطــق وفهــم النصــوص .وفــي المســتوى الثالــث يتــم التركيــز علــى زيــادة
المفــردات اللغويــة ومهــارات الكتابــة عــن طريــق األنشــطة الجماعيــة.
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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 Arabic alphabets and 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.

Business English Level 1, Level 2
Business English is offered at Levels 1 and 2. This course improves the learners’ proficiency in English, with
the main emphasis on building a sound grammatical base and the ability to communicate in business, both orally and
in writing. Sub-technical vocabulary and basic language functions used in the language of business are introduced in
this course. Topics covered include Customers, Companies, Product, Retailing, Banking, Finance, Franchising, and
Problem Solving.

Essential Chinese for Business Communication
This course covers essential phrases in Chinese widely used for business communication by tourists. This
course concentrates on listening, speaking and reading skills and also introduces essential grammatical structures.

French Language Level 1 Level 2, Level 3
This course is offered in 3 levels, Level 1 ,2 and 3. 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.

COURSE CATALOG 2018/2019
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اللغة العربية للناطقين بغيرها  -المستوى األول  -الثاني  -الثالث

Language Training Courses

اإلنجليزية لألغراض المهنية
تهــدف الــدورة تنميــة مهــارات االتصــال باللغــة اإلنجليزيــة المهنيــة فــي المجــاالت الرئيســية األربعــة :التحــدث ،واالســتماع،
والقــراءة ،والكتابــة.

تقــدم دورات اللغــة اإلنجليزيــة العامــة علــى أربعــة مســتويات :األول ،الثانــي ،الثالــث والرابــع ،يتنــاول المســتوى األول القواعــد
األساســية باللغــة اإلنجليزيــة مــع مراجعــة مــا تــم تعلمــه فــي المراحــل الدراســية ،وتركــز هــذه الــدورات بمســتوياتها األربعــة علــى مهــارات
االســتماع ،التحــدث ،الكتابــة والقــراءة.
فــي المســتوى الثانــي ،مــن المتوقــع ان يســتخدم المشــاركون مــا تعلمــوه مــن مهــارات القــراءة فــي تحديــد معاني الكلمــات الجديدة
والوصــول إلــى القراءة بطريق شــمولية.
وفي المستوى الثالث ،يتم التركيز على الدقة في فهم اللغة بالتركيز على مواد ومعطيات أكثر تعقيدا.
وفــي المســتوى الرابــع ،ســوف يتمكــن المشــاركون مــن تطويــر مهاراتهــم اللغويــة والقــدرة علــى االتصــال .يركــز هــذا المســتوى علــى
مهــارات القــراءة ،الكتابــة ،االســتماع ،التحــدث ،والنحــو ،إضافــة إلــى تمكيــن المشــاركين مــن اســتخدام برامــج اللغــة علــى الكمبيوتــر
لتطويــر مهــارات التعلــم الذاتــي لــدى الدارســين.
اللغة االلمانية  -المستوى األول  -الثاني  -الثالث

This course aims to enhance professional English communication skills in the four key areas: speaking, listening,
reading, and writing.
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 an holistic way.
In Level 3, emphasis is given to accuracy in the production and understanding of clear English, but highlights 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 selflearning skills.
German Language Level 1 Level 2, Level 3

تقــدم دورات اللغــة األلمانيــة علــى ثــاث مســتويات :األول ،الثانــي ،والثالــث ،يتنــاول المســتوى األول القواعــد األساســية
للغــة األلمانيــة ،يركــز علــى تعليــم المشــاركين المعرفــة اللغويــة لتمكينهــم مــن إجــراء محادثــات بســيطة باللغــة األلمانيــة.

This course is offered in 3 levels, Level 1 ,2 and 3. 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.

فــي المســتوى الثانــي ،يتــم التركيــز علــى تحســين مهــارات النطــق والمحادثــة وفهــم النصــوص .وفــي المســتوى الثالــث ،يتــم التركيــز
علــى زيــادة المفــردات اللغويــة ومهــارات التحــدث والكتابــة بيــن المشــاركين عــن طريــق األنشــطة الجماعيــة.

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.

اللغة اليابانية  -المستوى األول
تعتبــر هــذه الــدورة مقدمــة عــن اللغــة اليابانيــة الحديثــة المحكيــة والمكتوبــة ،وهــي مصممــة للذيــن ال يملكــون أي خبــرات
ســابقة فــي مجــال تعلــم اللغــة اليابانيــة .كمــا تركــز علــى اتقــان القواعــد النحويــة األساســية اليابانيــة ،وذلــك ضمــن المهــارات األربــع
التاليــة :المحادثــة ،االســتماع ،القــراءة ،والكتابــة ،فضــا عــن التركيــز علــى فهــم المحادثــة واالســتماع .وتتضمــن الــدورة مقدمــة عــن
نظــام الكتابــة اليابانيــة (هيراغانــا ،الكاتاكانــا ،والكانجــي).

Japanese Language – Level 1
This course is an introduction to modern spoken and written Japanese, designed for those who have no
previous experience in learning Japanese. It 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.

اللغة الكورية  -المستوى األول  -المستوى الثاني
تقــدم دورات اللغــة الكوريــة علــى مســتويين :األول والثانــي .يقــدم المســتوى األول المهــارات األساســية (االســتماع والقــراءة
والكتابــة) للغــة الكوريــة وتعلــم مبــادئ النطــق والقواعــد الخاصــة باللغــة الكوريــة.
المستوى الثاني يساعد المشاركين على زيادة المهارات اللغوية للوصول إلى المستوى قبل المتوسط للغة الكورية.
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Korean Language Level 1, and 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 participants to aquire the language skills they need in pre-intermediate level Korean.
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اللغة اإلنجليزية العامة  -المستوى األول  -الثاني  -الثالث  -الرابع

English for Professional Purposes

اللغة األسبانية  -المستوى األول  -الثاني  -الثالث

اللغة التركية  -المستوى األول  -الثاني  -الثالث
يتــم تقديــم اللغــة التركيــة علــى ثالثــة مســتويات ،المســتوى األول يــزود المشــاركين بالمبــادئ األساســية لقــراءة الحــروف
الهجائيــة التركيــة والنصــوص القصيــرة ،واالســتماع والمحادثــة ،وكتابــة بعــض الجمــل األساســية ،وتطويــر المهــارات األربــع (االســتماع
والتحــدث والكتابــة والقــراءة) .فــي المســتوى الثانــي يتــم زيــادة الحصيلــة اللغويــة والتعمــق فــي القواعــد اللغويــة وتطويــر مهــارات
المحادثــة مــن خــال األنشــطة الجماعيــة للمشــاركين .فــي المســتوى الثالــث يصــل المشــاركون إلــى مســتوى متقــدم فــي اللغــة
التركيــة مــن خــال التركيــز علــى المهــارات اللغويــة والتواصــل.
اللغة الفارسية  -المستوى األول
تــم تصميــم هــذه الــدورة لتزويــد المشــاركين بالمبــادئ األساســية لقــراءة الحــروف الهجائيــة الفارســية والنصــوص القصيــرة،
واالســتماع والمحادثــة ،وكتابــة بعــض الجمــل األساســية ،وتطويــر المهــارات األربــع (االســتماع والتحــدث والكتابــة والقــراءة).
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Spanish is offered at Levels 1 ,2 and 3. 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. In Level 3, learners develop linguistic skills and communication abilities that bring
them to an advanced level.
Turkish Language Level 1 Level 2, Level 3
Turkish language course is offered in 3 levels. Level 1, is designed to provide learners with an introduction to
Turkish alphabets 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 talks and will be able to compare
past and present. Attendees will familiarize with Turkish culture too. In Level 3, learners develop linguistic skills and
communication abilities that bring them to an advanced level.
Farsi ( Persian ) Language - Level 1
This is an introductory Farsi course designed to provide learners with an introduction to Farsi alphabets 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.
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يتــم تقديــم اللغــة األســبانية علــى ثالثــة مســتويات .المســتوى األول يــزود المشــاركين بــاألدوات الوظيفيــة األساســية
والمعرفــة اللغويــة العمليــة التــي تمكنهــم مــن التواصــل الفــوري والفعــال باســتخدام الجمــل البســيطة .كمــا ان المســتوى الثانــي
يســاعد المشــاركين علــى تطويــر معارفهــم ومهاراتهــم فــي اســتخدام المفــردات األساســية والمحادثــة والتوســع فــي فهــم الثقافــة
األســبانية ،أمــا المســتوى الثالــث يســاعد المشــاركين علــى تطويــر المهــارات اللغويــة ومهــارات التواصــل التــي تســاعدهم علــى
التطــور فــي اتقــان هــذه اللغــة.

Spanish Language Level 1, Level 2, Level 3

البرامج التحضيرية لالمتحانات

تهــدف هــذه الــدورة إلــى تزويــد المشــاركين بخلفيــة واضحــة عــن ماهيــة االختبــار ،ويتــم تدريــب المشــاركين
علــى االســتراتيجيات الفعالــة الجتيــاز هــذه النوعيــة مــن االختبــارات ،وكذلــك األنظمــة الخاصــة بهــا.

الدورة التحضيرية المتحان برنامج GMAT

تهــدف هــذه الــدورة ألــى مســاعدة الطــاب والمهنييــن الراغبيــن فــي القبــول ببرنامــج ماجســتير إدارة األعمــال
أوماجســتير العلــوم الماليــة أوالمحاســبة أوغيرهــا مــن البرامــج التــي لهــا صلــة باألعمــال التجاريــة ،حيــث ســيتمكن المشــاركون مــن
حضــور  27ســاعة مــن الــدروس ،وحــل  9اختبــارات متعــددة المراحــل مــن االختبــارات التــي تطــرح بواســطة الحاســوب ،كمــا ســتمنح
الــدورة المشــاركين مــن التدريــب علــى اجابــات أكثــر مــن  5000ســؤال ،والوصــول ألكثــر مــن  160ســاعة مــن المــوارد اإلضافيــة ،وتلقــي
توجيهــات شــخصية مــن المــدرب وكذلــك اســتعمال تكنولوجيــا التعلــم المعتمــدة مــن مؤسســة كابــان األمريكيــة التــي يتعــاون
معهــا مركــز خدمــة المجتمــع والتعليــم المســتمر فــي تقديمرهــذه الــدورة.

الدورة التحضيرية المتحان برنامج  GREللدراسات العليا
تهــدف هــذه الــدورة ألــى مســاعدة الطــاب والمهنييــن الراغبيــن فــي التخــرج أوالقبــول ببرنامــج للدراســات
العليــا ،وتحســين أدائهــم فــي امتحــان  ،GREحيــث ســيتمكن المشــاركون مــن حضــور  27ســاعة تدريــس ،وحــل  7اختبــارات متعــددة
المراحــل مــن االختبــارات التــي تطــرح بواســطة الحاســوب ،كمــا ســتمنح الــدورة المشــاركين مــن التدريــب علــى اجابــات أكثــر مــن
 6000ســؤال ،والوصــول ألكثــر مــن  180ســاعة مــن المــوارد اإلضافيــة ،وتلقــي التوجيهــات شــخصية مــن المــدرب وكذلــك اســتعمال
تكنولوجيــا التعلــم المعتمــدة مــن مؤسســة كابــان األمريكيــة حيــث أن مكتــب التعليــم المســتمر يقــدم هــذه الــدورة بالتعــاون مــع
هــذه المؤسســة.

الدورة التحضيرية المتحان IELTS

تســاعد هــذه الــدورة المشــاركين علــى تطويــر المهــارات األساســية فــي القــراءة ،المحادثــة ،االســتماع
والكتابــة ،إضافــة إلــى تعزيــز مهــارات التفكيــر النقــدي بمــا يســاعدهم علــى تحقيــق أفضــل النتائــج وإدارة الوقــت بفعاليــة خــال امتحــان
ال .IELTS
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البرامج التدريبية

ACT Preparation Course
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.

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 27 hours of lessons, take 9 full-length computer adaptive tests, practice with over 5,000 questions,
leverage over 160 hours of additional resources, and receive personalized guidance from the instructor as well as
adaptive learning technology powered by Kaplan’s Smart Reports. The Center of Community Service and Continuing
Education offers this course in collaboration with Kaplan –USA.

GRE Preparation Course
This preparation course helps students and professionals seeking admissions to a graduate/
postgraduate program, improve performance on the GRE exam. Learners will attend 27 hours of lessons, take 7 fulllength computer-based multi-stage tests, practice with over 6,000 questions, leverage over 180 hours of additional
resources, and receive personalized guidance from the instructor as well as adaptive learning technology powered by
Kaplan’s Smart Reports. Center of Community Service and Continuing Education offers this course in collaboration with
Kaplan –USA.

IELTS Preparation Course
Learners will develop strategies and skills in four main IELTS requirements: Vocabulary, Reading, Speaking, Listening
and Writing. This program helps students to strengthen their critical thinking skills which help them attain better reading,
writing, listening, and speaking results. It also prepares learners to effectively manage their time on the 4 English language
modules on the IELTS test.
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الدورة التحضيرية المتحان ACT

Preparation for Exam Courses

أساسيات الموارد البشرية
أساسيات الموارد البشرية  -المنافع واألجور

أساسيات الموارد البشرية  -ادارة الموارد البشرية
تركــز هــذه الــدورة علــى ماهيــة المــوارد البشــرية واألساســيات المرتبطــة بهــا ،والــدور المنــوط بالقائميــن علــى ادارة المــوارد البشــرية،
كمــا تركــز علــى عمليــة التخطيــط االســتراتيجي وخطواتهــا فيمــا يتعلــق بالمــوارد البشــرية وتنقســم الــى جزئييــن :مهنيــة المــوارد
البشــرية ،والتخطيــط االســتراتيجي للمــوارد البشــرية.
أساسيات الموارد البشرية  -إدارة األداء
إدارة األداء هــي العمليــة الخاصــة بتحديــد ،وتحفيــز ،وقيــاس وتقييــم وتحســين أداء الموظفيــن وتطويرهــم ومكافاتهــم علــى ادائهــم.
ويعــد تقييــم األداء هواألســاس فــي هــذه العمليــة .تناقــش هــذه الــدورة أهــداف وانــواع تقييــم األداء وكيفيــة القيــام بــه ،كمــا انهــا تركــز
علــى الخطــوات التــي يمكــن اتخاذهــا لتصحيــح األداء .وتغطــي هــذه الــدورة اربعــة مواضيــع رئيســية هــي :انظمــة أدارة األداء ،وعمليــة
تقييــم األداء ،واإلجــراءات التصحيحيــة ،وانهــاء العمــل.
أساسيات الموارد البشرية  -االختيار والتوظيف
يعــد التوظيــف واختيــار الموظفيــن المؤهليــن القادريــن علــى مســاعدة المنظمــة فــي تحقيــق اهدافهــا االســتراتيجية مهمــا ألي
منظمــة .فالقائميــن علــى ادارة المــوارد البشــرية يعملــون علــى تحديــد واختيــار االفــراد المالئميــن لحاجــة المنظمــة .وتركــز هــذه الــدورة
علــى عــدة جوانــب مهمــة لالختيــار والتوظيــف كمــا انهــا تركــز علــى الكيفيــة التــي يمكــن مــن خاللهــا اختيــار الشــخص المناســب
للوظيفــة المناســبة .وتتضمــن هــذه الــدورة ثالثــة اجــزاء رئيســية هــي التوظيــف ،مقابــات المرشــحين ،اختيــار األفــراد للتوظيــف.
أساسيات الموارد البشرية -التطوير الوظيفي
تركــز هــذه الــدورة علــى تحديــد الغــرض مــن التدريــب والتطويــر للموظفيــن ،وتتنــاول الكيفيــة التي يمكــن ان يتعلم فيهــا الموظفون
مهــارات ومعــارف جديــدة مــن خــال انخراطهــم فــي التدريــب بكافــة اشــكاله .وتغطــي هــذه الــدورة ثالثــة مواضيع رئيســية هــي تصميم
برامــج التدريــب ،انــواع التدريــب ومجاالته ،وتقييــم التدريب.
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HR Essentials - Compensation and Benefits
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, compensations systems design and benefits overview.
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, the
fundamentals associated with it and the role assigned to those who manage human resources.
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.
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.
HR Essentials -Employee Development
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 kinds, and training evaluation.
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تناقــش هــذه الــدورة الجوانــب الرئيســية ألنظمــة وسياســات االجــور والحوافــز ،والخطــوات الالزمــة لتطويــر هيــاكل األجــور ،وشــرح األنــواع
الشــائعة للحوافــز وزيــادة االجــور ،والمزايــا والمنافــع المقدمــة للموظفيــن مــن المنظمــات المختلفــة.

HR Essentials

البرامج التدريبية القانونية

تهــدف الــدورة الــى اطــاع المشــاركين علــى مفاهيــم وعناصــر وأســاليب غســيل األمــوال واألســاليب واألنمــاط المســتخدمة فيهــا
والجهــود المحليــة والدوليــة لمكافحتهــا ،مــع تأهيــل المشــاركين وإكســابهم الخبــرة التــي تعينهــم علــى تحديــد العمليــات ذات
العالقــة بغســيل األمــوال ووقوفهــم علــى أحــدث األســاليب فــي هــذا المجــال وكيفيــة مواجهتهــا مصرفيــ ًا وتشــريعي ًا للحــد مــن
خطورتهــا وانتشــارها.
التحكيم في المنازعات المصرفية
تهــدف الــدورة الــى تعريــف المشــاركين بأحــدث االتجاهــات المحليــة والدوليــة فــي شــأن تحكيــم المنازعــات المصرفيــة ،واكتســاب
مهــارات صياغــة اتفاقــات التحكيــم فــي العقــود المصرفيــة ،إضافــة الــى اكتســاب المهــارات الالزمــة إلدارة قض َّيــة تحكيــم حــول منازعــة
ذات شــق مصرفــي فــي دولــة قطــر اإلحاطــة بأحــدث االتجاهــات المحل َّيــة والدول َّيــة فــي شــأن تحكيــم المنازعــات المصرف َّيــة.
البنود التجارية الدولية في بيوع البضائع
تهــدف الــدورة الــى تزويــد المشــاركين بالمعرفــة الخاصــة باألنمــاط المختلفــة للبنــود التجاريــة النمطيــة فــي عقــود البيــع الدوليــة
للبضائــع مــن حيــث التزامــات البائــع والمشــتري ،وكذلــك التفرقــة بينهــا مــن حيــث توزيــع المخاطــر ،والتكلفــة ،وانعــكاس ذلــك علــى
ثمــن االســتيراد والتصديــر.
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Money Laundering
The course aims to enhance participant knowledge about the concepts and elements of money laundering operations,
methods, and patterns used, the local and international efforts on latest methods to combat money laundering and to
help them identify the processes related to money laundering in and how to address banking legislation to reduce the
growth and severity.
Arbitration in Banking Disputes
The course aims to provide participants to the latest local and international trends in the arbitration of banking disputes,
acquiring the skills of drafting arbitration agreements in banking contracts, and acquiring the skills necessary to manage
an arbitration case in a bank dispute in the State of Qatar.
International Commercial Terms for Sales of Goods
The aim of the course is to provide participants with knowledge of the different types of typical trade items in international
merchandise sales contracts in terms of seller and buyer obligations, as well as the distinction between them in terms of
risk allocation, cost, and the impact on the import and export price.

COURSE CATALOG 2018/2019

Programs and Courses

27

TRAINING
PROGRAMS

مكافحة غسيل األموال

Law Training Courses

األعراف والعادات الموحدة لالعتمادات المستندية

قواعد غرفة التجارة الدولية الموحدة لخطابات الضمان URDG758

تهــدف الــدورة الــى تحديــد دور خطابــات الضمــان فــي تيســير إبــرام العقــود التجاريــة ،وضمــان حســن تنفيذهــا ،واســتخدام قواعــد غرفــة
التجــارة الدوليــة الموحــدة لخطابــات الضمــان ،النشــرة رقــم  ،758التفرقــة بيــن األنــواع المختلفــة لخطابــات الضمــان ،التعــرف علــى
العالقــة بيــن خطابــات الضمــان وغيرهــا مــن التأمينــات وبخاصــة الكفالــة الشــخصية.
قانون المناقصات والمزايدات القطري رقم  24لسنة  2015والئحته التنفيذية
تهــدف الــدورة الــى تزويــد المشــاركين بالمهــارات القانونيــة الالزمــة لالعــان عــن المناقصــات ،انــواع المناقصــات ونظامهــا القانونــي،
اعــداد العطــاءات وايداعهــا ،دور اللجنــة المركزيــة للمناقصــات ،أحــكام تنفيــذ العقــود بعــد إرســاء المناقصــات.
الجوانب القانونية عند اتخاذ القرار اإلداري
تهــدف الــدورة الــى تزويــد المشــاركين بالمهــارات القانونيــة الالزمــة للقــرارات اإلداريــة مــن حيــث بنائهــا القانونــي ،وكيفيــة التعامــل مــع
اركان القــرار اإلداري ممــا يمكــن المتــدرب مــن اتخــاذ قــرار إداري صحيــح متوافــق مــع القانــون.
الجوانب القانونية إلدارة الموارد البشرية في ضوء قانون الموارد البشرية القطري .رقم  15لسنة 2016

تهــدف الــدورة الــى تزويــد المشــاركين بالقواعــد القانونيــة التــي تحكــم تولــي الوظائــف العامــة ،وحقــوق العامليــن وواجباتهــم،
التعييــن ،والترقيــة ،والتعويضــات والمكافــآت والرواتــب والتحقيــق والتأديــب.
إشكاليات تنفيذ العقود اإلدارية
تهــدف الــدورة الــى التعــرف إلــى أهــم اإلشــكاالت المتعلقــة بتنفيــذ العقــود اإلداريــة ،وبيــان ماهيتهــا القانونيــة ،والحلــول القانونيــة
المطروحــة لمواجهتهــا.
عقود البناء والتشغيل والتحويل
تهــدف الــدورة الــى تزويــد المشــاركين بالمعرفــة الالزمــة حــول ماهيــة عقــود  B.O.Tوالطــرق العقديــة المختلفــة فــي إنشــاء وإدارة
المرافــق العامــة عــن طريــق مشــاركة القطــاع الخــاص ،والتمكــن مــن القيــام بالبنيــان التعاقــدي الفنــي والقانونــي لهــذا النمــط مــن
العقــود والــذي يتســم بالدقــة والتشــابك والتعقيــد.
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ICC Uniform Rules for / Demand Guarantees
The purpose of the course is to determine the role of guarantee letters in facilitating the conclusion of commercial
contracts and ensuring their proper implementation, use of the rules of the International Chamber of Commerce for the
guarantee letters, Bulletin No. 758, the distinction between different types of of guarantee letters and the relationship
between guarantee letters and other insurance.
Qatari Tenders and Bidding Law No. 24 of 2015
The course provides 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, the provisions of executing
contracts after the awarding of tenders.
Legal Aspects for Administrative Decision
The course aims to provide the participants with the legal skills necessary for administrative decisions and how to deal
with administrative decisions, enabling the trainee to make a correct administrative decision that is compatible with
the law.
Legal Aspects of Human Resources Management in light of Qatari Human Resources Law No. 15 2016
The course aims to provide the participants with the legal rules governing the public posts, the rights and duties of
employees, appointment, promotion, compensation, remuneration, salaries, investigation and discipline.
Problems of implementing Administrative Contracts
The course aims to identify the most important problems related to the implementation of administrative contracts, the
statement of their legal nature, and the legal solutions to confront them.
Building, Operation and Transformation (BOT) Contracts
The course aims to provide the participants with the necessary knowledge about B.O.T contracts and the various
contractual methods in the establishment and management of public utilities through the participation of the private
sector, and to be able to undertake the technical and legal contractual structure of this type of contracts, which is
accurate, intertwined and complex.
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تهــدف الــدورة الــى تحديــد دور االعتمــاد المســتندي فــي ضمــان وتمويــل التجــارة الدول َّيــة ،اســتخدام األعــراف والعــادات الموحــدة
لالعتمــادات المســتنديَّة ،والصــادرة عــن غرفــة التجــارة الدول َّيــة رقــم  ،600التفرقــة بيــن األنــواع المختلفــة لالعتمــادات المســتندية،
وكذلــك العالقــة بيــن االعتمــاد المســتندي والكمبيالــة المســتندية.

Uniform Customs and / Practice for Documentary Credit
The purpose of the course is to define the role of documentary credit in the guarantee and financing of international trade,
the use of the Uniform Customs and Customs of Documentary Credits issued by ICC No. 600, the distinction between
different types of documentary credits.

المنهجية في كتابة البحث القانوني
تهــدف الــدورة الــى تعريــف المشــاركين بأخــر المســتجدات والممارســات المســتحدثة فــي مجــال كتابــة البحــث القانونــي ،والتمييــز
بيــن االبحــاث القانونيــة ،اضافــة الــى التعــرف علــى أدوات واســاليب ووســائل صياغــة الدراســات القانونيــة ومراجعــة االبحــاث القانونيــة.

Methodology in Writing Legal Research
The course aims to provide the participants with the latest knowledge and practices in the field of writing legal research,
and the distinction between legal research, in addition to identifying the tools, methods and means of drafting legal
studies and reviewing legal researches.

الجوانب القانونية للقيام بمشروع تجاري
تهــدف الــدورة الــى تزويــد المشــاركين بالمهــارات القانونيــة للقــرارات اإلداريــة مــن حيــث بنائهــا القانونــي والســيما أن القــرارات اإلداريــة
غنيــة بالمفاهيــم القانونيــة ذات التطبيــق اليومــي فــي حيــاة اإلدارة العامــة ،اضافــة الــى المهــارات القانونيــة المتعلقــة بالتعامــل مــع
أركان القــرار اإلداري ممــا يمكــن مــن اتخــاذ قــرار إداري ســليم.

Legal Aspects of Doing Business
The course aims to provide the participants with the legal skills of the administrative decisions in terms of their legal
construction, in addition to the legal skills related to dealing with the elements of the administrative decision which makes
it possible to make a correct decision.

مبادئ وأساسيات القانون القطري
تركــز الــدورة علــى إكســاب المتدربيــن معــارف أساســية فــي نظريــة القانــون ومــا يتصــل بهــا مــن التعريــف بالقانــون ،وبيــان خصائــص
القواعــد القانونيــة ،والتمييــز بيــن القواعــد القانونيــة وغيرهــا مــن القواعــد األخــرى.
آليات التعاون الدولي في مواجهة األزمات والكوارث
تهدف الدورة الى التعرف على آليات التعامل الدولي التعاوني لمواجهة األزمات والكوارث التي تهدد االستقرار في العالقات الدولية.
مقدمة في حقوق الملكية الفكرية – المبتدئين
صممــت هــذه الــدورة لتعريــف مفاهيــم ومصطلحــات الملكيــة
يعتبــر القانــون الفكــري ()IP
ً
مفهومــا أساســ ًيا للمجتمــع الحديــثُ .
الفكريــة األساســية ،إلعطــاء خلفيــة عــن ممارســات الملكيــة الفكريــة وتقديــم نظــرة عامــة وعمليــة وإجــراءات بــراءات الملكيــة الفكريــة.
مقدمة في حقوق الملكية الفكرية  -المهنية
مفهومــا أساسـ ًيا للمجتمــع الحديــث .فــي هــذه الــدورة ،ســيتم تعريفــك بالقوانيــن القطريــة التــي تحكــم
يعتبــر القانــون الفكــري ()IP
ً
حقــوق الملكيــة الفكريــة ،وحدودهــا وسياســاتها ،بمــا فــي ذلــك الخطــوات التــي يجــب اتخاذهــا لحمايــة أنــواع مختلفــة مــن حقــوق
الملكيــة الفكريــة.
قيمة الملكية الفكرية للشركات
ســيتعلم المشــاركون فــي هــذه الــدورة كيفيــة تحديــد الملكيــة الفكريــة للشــركات وتقييمها وتســويقها مــن خالل مواضيــع مترابطة
تــم تصميمهــا بشــكل ب ّناء.
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Basic Principles of Qatari Law
The course focuses on providing trainees with basic knowledge in the theory of law, the characteristics of legal rules, and
the distinction between legal and other rules.
Techniques for International Cooperation in Response to Crises and Disasters
The course aims to identify the mechanisms of international cooperative dealing with crises and disasters that threaten
stability in international relations.
Introduction to Intellectual Property Rights – Beginners
The intellectual Property (IP) law is an essential concept of the modern society. In this course is designed to introduce key
the IP concepts and terminologies, and provide a background about the IP practices an overview of IP patent processes
and procedures.
Introduction to Intellectual Property Rights - Professional

The intellectual Property (IP) law is an essential concept of modern society. In this course, you will be introduced to the Qatari
laws governing intellectual property rights, its limitations, policies, including the steps that should be taken to protect different
types of intellectual property rights.

Corporate’s Intellectual Property value

In this course participants will learn how to identify, evaluate and commercialize corporate’s IP through a well-knit subjects that
is constructively designed.
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عقود اإلنشاءات العامة في القانون القطري
تهــدف الــدورة الــى تزويــد المشــاركين بالمعرفــة الالزمــة حــول عقــود االنشــاءات العامــة فــي القانــون القطــري وتمييزهــا عــن غيرهــا
مــن عقــود االنشــاءات الخاصــة ،والنظــام القانونــي الــذي يحكــم عقــود االنشــاءات العامــة وابرامهــا ،اضافــة الــى التعريــف بالحقــوق
وااللتزامــات المتبادلــة فــي عقــود االنشــاءات العامــة ،والســيما التأمينــات والجــزاءات التعاقديــة وطــرق الدفــع ومــدد التنفيــذ ،والطــرق
المتبعــة فــي حــل المنازعــات فــي القانــون القطــري.

General Construction Contracts in Qatari Law
The course aims to provide 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 methods of dispute resolution in Qatari law.

البرامج التدريبية العامة

تهــدف الــدورة إلــى مســاعدة الممارســين للمــوارد البشــرية والمنظمــات كذلــك علــى تعزيــز مهاراتهــم االداريــة فــي المــوارد البشــرية
وتمكينهــم مــن تنميــة مهــارات التفكيــر االســتراتيجي .تشــمل المواضيــع الرئيســية للــدورة  :إدارة المــوارد البشــرية ،تحليــل العمــل،
تصميــم الوظائــف ،تخطيــط وتوظيــف المــوارد البشــرية ،اختيــار الموظفيــن وتعيينهــم ،تدريــب الموظفيــن ،إدارة تقييــم اداء
الموظفيــن ،وتحفيــز الموظفيــن.
مهارات خدمة العمالء
تهــدف الــدورة الــى تحســين قــدرات ومهــارات المشــاركين فــي مجــال خدمــة العمــاء لضمــان رفــع مســتوى الخدمــات بمــا ينعكــس
بشــكل إيجابــي علــى رضــا العمــاء وتحقيــق أقصــى قــدر مــن الربحيــة للمؤسســة التــي ينتمــون إليهــا .وتعتمــد الــدورة علــى التفاعــل
بيــن المشــاركين للوصــول بهــم الــى مــا يســاعد علــى تطويــر مهاراتهــم وزيــادة كفاءتهــم ومعــدل أدائهــم.

Human Resource (HR) Management Skills
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.
Customer Service Skills
The course aims to improve the abilities and skills of the participants in field of customer service. This interactive course
allows participants to develop their skills, increase their efficiency and rate their performance in customer service.
Effective Communication Skills

مهارات االتصال الفعال
تســاعد هــذه الــدورة المشــاركين علــى تعلــم كيفيــة التواصــل بفعاليــة فــي حياتهــم اليوميــة وفــي بيئــة العمــل كذلــك مــن خــال
اســتخدام المهــارات الشــفوية والكتابيــة .حيــث ســيتمكن المشــاركون مــن معرفــة أســاليب االتصــال الســلبية والعدوانيــة واالســتفادة
مــن مهــارات االتصــال فــي التفــاوض مــع اآلخريــن وفــي حــل المشــكالت المتعلقــة بالعمــل.
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This course is designed to familiarize learners on how to communicate in their everyday life and workplace environments
through effective use of appropriate verbal and nonverbal skills. Learners will be able to identify the characteristics of
assertive, aggressive and passive communication styles, and to utilize communication skills when negotiating with others
and in problemsolving situations.
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المهارات اإلدارية للموارد البشرية

General Training Courses

تهــدف هــذه الــدورة إلــى تعريــف المشــاركين علــى مفاهيــم القيــادة والــدور الــذي تلعبــه االتصــاالت فــي اســتراتيجيات القيــادة واإلدارة
الفعالــة .وتبيــن هــذه الــدورة المفاهيــم والمبــادئ والمتطلبــات الالزمــة للقيــادة الفعالــة .وســيتمكن المشــاركون مــن تحديــد
الخطــوات الرئيســية فــي عمليــة صنــع القــرار الفعــال ومــن إدراك قيمــة ودور القيــادة فــي االبتــكار ،وتطويــر أدوات بنــاء الثقــة بالنفــس
وااللتــزام ،وكذلــك الشــعور بالوعــي بشــأن عمليــات إدارة التغييــر ووســائلها.
مهارات اإلدارة الفعالة
الهــدف مــن هــذه الــدورة هومســاعدة المديريــن الحالييــن والجــدد وبمختلــف المســتويات التنظيميــة لتطويــر أســاليبهم فــي القيــادة
والتعامــل مــع القضايــا الرئيســية بمــا فيهــا قضايــا التحفيــز ،التفويــض ،وضغــوط العمــل.
إدارة الوقت والمهام
تهــدف الــدورة الــى تمكيــن المشــاركين مــن تبنــي أســاليب واســتراتيجيات وطــرق منظمــة فــي اســتثمار وجدولــة أوقاتهــم وأولوياتهــم
فعالــة للوقــت تنعكــس إيجابـ ًا علــى أدائهــم ألعمالهــم وتنظيــم
وتفعيــل قدراتهــم علــى التعامــل مــع متطلبــات العمــل ضمــن إدارة ّ
أمــور حياتهــم وعملهــم بكفــاءة وفاعليــة وذلــك باســتخدام بعــض النمــاذج العمليــة فــي جدولــة الوقــت.
التميز المؤسسي
تهــدف الــدورة إلــى تعريــف المشــاركين بأحــدث مقاصــد التميــز المؤسســي وتزويدهــم بمبــادئ وأساســيات التميــز المؤسســي
والخطــوات العلميــة والعمليــة التــي يجــب إتباعهــا لتمكيــن المؤسســات مــن البــدء والنجــاح فــي الســير نحــو التميــز المؤسســي.
إدارة ضغوط العمل
تهــدف الــدورة الــي رفــع كفــاءة وفعاليــة المشــاركين فــي إدارة حياتهــم؛ مــن خــال تفاعــل المهــارات المختلفــة إلدارة الوقــت ،وأســاليب
التعامــل مــع الضغــوط والســيطرة عليهــا بمــا يؤثــر إيجابيـ ًا علــى حياتهــم المهنيــة واالســرية واالجتماعيــة.
مهارات إدارة المكاتب
مــن أهــم األهــداف الرئيســية لهــذه الــدورة أنهــا تركــز علــى مســاعدة المشــاركين علــى اكتســاب المعــارف والمهــارات والتوجهــات
المتعلقــة بأفضــل األســاليب إلدارة العمــل المكتبــي وتنظيمــه فــي ضــوء الكفــاءة والمعاييــر المثلــى التــي مــن شــانها ان
تســاعدعلى تحقيــق النتائــج المرجــوة مــن قبــل المؤسســة الرائــدة.
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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.
Effective Management Skills
This course helps existing and newly appointed managers at any level in the organization, to develop their leadership
styles and deal with key areas of effective management, including motivation, delegation and stress management.
Time Management
The course aims to 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.
Organizational Excellence
The course aims to introduce the latest objectives, principles and basics of organizational excellence and provide scientific
and practical steps that must be followed to enable organizations to start and succeed in moving towards organizational
excellence.
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 controlling stress in order to positively affect their professional, family and social life.
Office Management Skills
The key objectives of this course center around helping participants to acquire knowledge, skills and attitudes related
to how best to manage and organize an office in light of optimal efficiency and effectiveness criteria governing smooth
running of leading organizations.
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مهارات القيادة الفعالة

Effective Leadership Skills

مهارات العرض والتقديم
تــزود هــذه الــدورة المتدربيــن بالمهــارات األساســية التــي تســاعدهم علــى ان يكونــوا متحدثيــن ومقدميــن جيديــن مــن خــال تحديــد
الطــرق واالســاليب لكســب الفــة الجمهــور ،وتعلــم المهــارات التــي تســاعد علــى التحكــم بالتوتــر والخــوف وكيفيــة تأثيــر المســاعدات
البصريــة فــي خلــق التأثيــر واالهتمــام.
تحليل المشكالت واتخاذ القرارات
تهــدف هــذه الــدورة إلــى إكســاب المشــاركين المهــارات والمعــارف والميــول االيجابيــة التــي تمكنهــم مــن تبنــي وتطبيــق الوســائل
الفعالــة فــي تحليــل المشــكالت واتخــاذ القــرارات ،وذلــك مــن خــال عــرض ومناقشــة الموضوعــات المرتبطــة بــكل مــن مفهــوم
وأهميــة تحليــل المشــكالت ،أنــواع المشــكالت وأنمــاط األفــراد فــي مواجهتهــا ،ومراحــل وخطــوات تحليــل المشــكالت ،وســيتم
اســتخدام األســاليب العلميــة والعمليــة لتحليــل المشــكالت واتخــاذ القــرارات واألنمــاط المختلفــة لحــل المشــكالت واتخــاذ القــرارات،
باســتخدام التماريــن التطبيقيــة والحــاالت الدراســية.

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.
Problem Solving and Decision Making Skills
This course aims to provide participants with the skills, knowledge and positive tendencies that enable them to
adopt and implement effective means to analyze problems and make decisions. Participants will be introduced
to scientific and practical methods to analyze problems and make decisions using practical exercises and
case studies.
Public Relations Basics

أساسيات العالقات العامة
تســاعد هــذه الــدورة المشــاركين علــى فهــم المبــادئ واألســس التــي تقــوم عليهــا العالقــات العامــة ،وتزويدهــم بالجانــب المعرفــي
والعملــي لفهــم العالقــات العامــة وتطورهــا ،ومعرفــة األســس الخاصــة بتنظيــم وتخطيــط العالقــات العامــة ،التعــرف على اســتخدام
التطبيقــات التكنولوجيــة الجديــدة فــي مجــال العالقــات العامــة كاالنترنــت ،ووســائل التواصــل االجتماعــي.

This course aims to help participants understand the principles of public relations and provide them with theoretical
and practical understanding of the same. Participants will also learn how to plan and organize PR and how to use new
technological applications in the field of public relations.
Strategic Thinking and Planning

التفكير والتخطيط االستراتيجي
ســوف تســاعد هــذه الــدورة المشــاركين علــى تعزيــز مهاراتهــم فــي تخطيــط األعمــال وتمكنهــم مــن التفكيــر االســتراتيجي وبنــاء
جوتنافســي فــي األعمــال التجاريــة ،كمــا ســيتم التركيــز علــى توفيــر مســار واضــح لعمليــة التفكيــر االســتراتيجي واتخــاذ أفضــل القــرارات
باســتخدام مجموعــة مــن أدوات التحليــل.

This course helps learners and organizations to 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 decision-making.

The 5 Choices to Extraordinary Productivity

الخيارات الخمسة من أجل إنتاجية استثنائية
تســاعد طريقــة فرانكليــن كوفــي للخيــارات الخمســة لإلنتاجيــة االســتثنائية علــى التطــور بشــكل ملمــوس
فــي إنتاجيــة األفــراد وفــرق العمــل والمؤسســات .وبعــد إتمــام الــدورة ســيكون المشــارك قــادرا علــى بــذل المزيــد مــن االنتقائيــة،
والخيــارات العاليــة بشــأن كيفيــة اســتثمار وقتــه الثميــن وكيفيــة توجيــه اهتماماتــه وطاقتــه.
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Franklin Covey’s The 5 choices to Extraordinary Productivity process measurably increases
productivity of individuals, teams and organizations. Upon completion of this course, participants will be able to make
more selective, high impact choices about where to invest their valuable time, attention and energy.
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Presentation Skills

يتــم تنفيــذ هــذه الــدورة بالتعــاون مــع فرانكليــن كوفــي وهــي تســاعد فــي تنميــة القــدرات القيادية لألشــخاص
علــى جميــع المســتويات فــي المنظمــة مهمــا كان تخصصهــم ،فالتطــور الدائــم للقيــادات لــن يتــم اال فــي حالــة القــدرة علــى قيــادة
الــذات بشــكل فعــال ،والتعــاون مــع اآلخريــن والتأثيــر فيهــم .فالــدورة تســاعد علــى تطويــر الفعاليــة القياديــة علــى ثالثــة مســتويات
الفــرد ،والفريــق ،والمنظمــة.
ميزانية الشركات
تهــدف هــذه الــدورة إلــى تعريــف المشــاركين بكيفيــة إعــداد الميزانيــات للشــركات باســتخدام األســاليب والتقنيــات الحديثــة .ومــن أهــم
المواضيــع التــي تطرحهــا الــدورة :العالقــة بيــن الميزانيــة والتخطيــط ،أنــواع الموازنــات ،منهجيــات الميزانيــة والطــرق المعتمــدة ،وضــع
الميزانيــات وإدارة األداء .ويتــم خــال الــدورة تدريــب المشــاركين علــى كيفيــة اســتخدام الميزانيــة كوســيلة لتطويــر األداء عوضــا عــن
أن تكــون عائقــا للتطويــر.
إنشاء وإدارة قسم /إدارة التدقيق الداخلي
تتنــاول هــذه الــدورة عمليــة إنشــاء إدارة التدقيــق الداخلــي لغيــر الممارســين لهــذه المهنــة .وتشــمل الموضوعــات الرئيســية للــدورة
أساســيات التدقيــق الداخلــي ،معاييــر التدقيــق الداخلــي ،التعامــل مــع واصــدار التقاريــر للجنــه المراجعــة ) الخاصــة بمجلــس اإلدارة( ،اعداد
ميثــاق التدقيــق الداخلــي والسياســات واإلجــراءات الخاصــة بــاإلدارة ،والتخطيــط الســنوي الخــاص بــإدارة التدقيــق الداخلــي والتخطيــط
لمهــام التدقيــق وتنفيذهــا.
الخدمات المصرفية اإلسالمية
تهــدف هــذه الــدورة إلــى فهــم المنتجــات الماليــة المتوافقــة مــع الشــريعة اإلســامية واألســباب المنطقيــة لمنــع الربــا .وتنظــر الــدورة
بالتفصيــل فــي التقنيــات الماليــة التــي تطبقهــا البنــوك اإلســامية مــع تحليــل دقيــق لألصــول اإلســامية وإدارة الصناديــق ومبــدأ
تقاســم المخاطــر (نمــوذج  ،) PLSكمــا ســيتم دراســة الهيكليــة الخاصــة بالصكــوك والســندات.
إدارة المخاطر
تعــــــرف هــــذه الــــدورة بأســس إدارة المخاطــر داخــل المؤسســــــــــــات (باالعتمــــــاد علــى المعـــــــايير العالميــة إلدارة المخاطــر الخاصــة ب
 )ISO 31000وبأســلوب ســريع الخطــى وطريقــة تفاعليــة ،مــع تقديــم دراســات لحــاالت حديثــة.
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This course is offered in collaboration with Franklin Covey and helps build leaders at every level in
an organization. No matter how competent a person is, they will not have sustained and lasting success unless they are
able to effectively lead themselves, influence, engage and collaborate with others, and continually improve and renew
their capabilities. These elements are at the heart of personal, team, and organizational effectiveness. The 7 Habits of
Highly Effective People develops leadership effectiveness at three levels: Individual, Team, Organization.
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 tool of constrain tool.
Establishing and Managing 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 Planning, Audit Engagement Planning
and Execution.
Islamic Banking Services
This course aims to develop an appreciation of the Sharia compliant financial products and the rational for the prohibition
of Riba (usury) in Sharia compliant financial instruments. The course will look in detail at the financial techniques applied
by Islamic banks with detailed analysis of Islamic asset and fund management and risk sharing concepts (PLS model).
Additionally, this course will examine the Sukuk (bonds) structure.
Risk Management
The course delivers the foundations of enterprise risk management (in line with the global ISO 31000 risk management
standard), in a fast-paced and interactive style, incorporating case studies and current affairs.
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العادات السبع لألشخاص األكثر فعالية

The 7 Habits of Highly Effective People

صممــت هــذه الــدورة للقــادة والمــدراء الذيــن يــو ّدون تطبيــق الــذكاء االنفعالــي بهــدف تعزيــز قدراتهــم لبنــاء عالقــات ثقــة والبتــكار
مــكان عمــل مثمــر .كمــا أنــه مصمــم لألفــراد الذيــن ال يمتلكــون مناصــب قياديــة والذيــن يــو ّدون تحســين قدراتهــم للتأثيــر علــى اآلخرين،
فضــا عــن األفــراد الذيــن ُع ّينــوا مؤخــرا فــي مناصبهــم القياديــة والذيــن يريــدون إســراع تطورهــم المهنــي.
مهارات التفاوض
ان المفاوضــات جــزء ال يتجــزأ مــن العمــل ،تهــدف هــذه الــدورة الــى تزويد المشــاركين باألســاليب والمفاهيــم العلمية الخاصــة بعملية
التفــاوض ،وتنميــة قدراتهــم فــي مواجهــة مشــكالت التفــاوض علــى أســاس مــن الوعــي بطبيعــة ومقومــات ومخاطــر التفــاوض مــع
عــرض تكتيــكات واســتراتيجيات التفــاوض والتــي يمكــن اســتخدامها فــي العديــد مــن المواقــف.
التميز المؤسسي
تهــدف الــدورة إلــى تعريــف المشــاركين بأحــدث مقاصــد التميــز المؤسســي وتزويدهــم بمبــادئ وأساســيات التميــز المؤسســي
والخطــوات العلميــة والعمليــة التــي يجــب إتباعهــا لتمكيــن المؤسســات مــن البــدء والنجــاح فــي الســير نحــو التميــز المؤسســي.
إدارة التغيير
التغييــر التنظيمــي هوأحــد الموضوعــات الهامــة واألساســية التــي تعمــل عليهــا أي منظمــة مــن أجــل النموواالســتمرار ،تهــدف الــدورة
الــى لتمكيــن المشــاركين مــن تقييــم وأدارة التغييــر بمــا فــي ذلــك مراعــاة المقاومــة الطبيعيــة للتغييــر .فــي هــذه الــدورة ســيتم
التطــرق إلــى ثالثــة عناصــر أساســية وهــي :التغييــر التنظيمــي -إدارة التغييــر التنظيمي،مقاومــة التغييــر التنظيمــي.
إدارة ضغوط العمل
تهــدف الــدورة الــي رفــع كفــاءة وفعاليــة المشــاركين فــي إدارة حياتهــم؛ مــن خــال تفاعــل المهــارات المختلفــة إلدارة الوقــت ،وأســاليب
التعامــل مــع الضغــوط والســيطرة عليهــا بمــا يؤثــر إيجابيـ ًا علــى حياتهــم المهنيــة واالســرية واالجتماعيــة.
تدريب المدربين
تهــدف الــدورة الــى تأهيــل المشــاركين للعمــل بشــكل احترافــي كمدربيــن بمــا يســاعدهم علــى تصميــم واعــداد وتقديــم كافــة
البرامــج التدريبيــة فــي اطــار تخصصاتهــم بكفــاءة وفاعليــة.
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This course is for leaders and managers who want to apply emotional intelligence to enhance their ability in forming
trusting relationships and in creating a productive workplace. It is also designed for individuals with no positional power
who want to improve their ability to influence others, and for recently-promoted leaders who want to accelerate their
career growth.
Negotiation Skills
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.
Organizational Excellence
The course aims to introduce the latest objectives, principles and basics of organizational excellence and provide the
scientific and practical steps that must be followed to enable organizations to start and succeed in moving towards
organizational excellence.
Change Management
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 changemanagement of organizational change, resistance to organizational change.
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.
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.
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Survey Research Design
This course will focus on survey design in general including the Quantitative and Qualitative and various methods
implemented in these two main tracks of surveys in the social science research.
Questionnaire Design and Development
Focusing on Quantitative methods, this course will shed light on how to prepare a questionnaire in details, with the
different sections, and requirements based on various areas of research.
Sample Design and Data Collection Methods
This course will focus on sampling and the importance of its role for a right representation of the research’s targeted population.
It will also presents various data collection methods that are implemented to undertake a successful survey project.
Data Analysis and Survey Report Writing
This course will shed light on data analysis using (SPSS) analysis programs. It will also present some academic report
requirements and skills for the final overall written outcome.
Social Media Marketing for Entrepreneurs
This course is designed to help entrepreneurs and small business owners successfully plan and execute Social Media
Marketing (SMM) strategy to achieve their marketing goals. In this workshop, you will demonstrate how to use SMM tools
to build brand awareness, boost customer growth, and enhance retention and customer engagement.
Financial Control and Auditing in Accordance with International Standards
This course aims to introduce participants to modern methods of financial control and internal auditing in accordance
with international standards.
Supply Chain Management Strategies
The course will address the key strategies for effectively managing the supply chain. Particular focus will be on supplier
performance management through utilization of effective supply chain and relationship building tactics. Specifically,
practices and approaches related to supplier selection, supplier evaluation, supplier appraisal, supplier performance
measurement and supplier relationship development will form a main part of the course.
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تصميم البحوث المسحية
تتنــاول الــدورة تصميــم البحــوث المســحية بشــكل عــام باإلضافــة إلــى اســتعراض أهــم المنهجيــات الكميــة المســتخدمة فــي مجاالت
.العلــوم االجتماعيــة المختلفة
تصميم االستبيان وتطويره
 كمــا تعالــج األخطــاء فــي صيغــة،تتنــاول الــدورة الممارســات المثلــى فــي تصميــم أدوات الدراســات المســحية وخاصــة االســتبيان
.أســئلة المســوح واألشــكال المختلفــة لهــذه األســئلة
تصميم العينات وطرق جمع البيانات
 كذلــك ســيتم عــرض.ســتتناول الــدورة تصميــم عينــات المســوح وأهميتــه فــي توفيــر أفضــل تمثيــل لمجتمــع الدراســة المســتهدف
.طــرق جمــع البيانــات المســتخدمة فــي تنفيــذ بحــوث مســحية ناجحــة
تحليل البيانات وكتابة التقارير المسحية
 كمــا ســيتم التدريــب علــى إعــداد التقاريــر األكاديميــة.SPSS ســتمكن الــدورة المشــاركين مــن تحليــل البيانــات باســتخدام برنامــج
.ومهــارات كتابــة النتائــج النهائيــة
التسويق عبر وسائل التواصل االجتماعي لرواد االعمال
تــم تصميــم هــذا البرنامــج التدريبــي لمســاعدة أصحــاب المشــاريع وأصحــاب األعمــال الصغيــرة علــى تخطيــط وتنفيــذ اســتراتيجية
 ســتوضح كيفيــة، فــي ورشــة العمــل هــذه.) بنجــاح ولتحقيــق أهدافهــم التســويقيةSMM( التســويق عبــر الشــبكات االجتماعيــة
. وتعزيــز االســتبقاء ومشــاركة العمــاء، وتعزيــز نموالعمــاء، لبنــاء الوعــي بالعالمــة التجاريــةSMM اســتخدام أدوات
الرقابة المالية والتدقيق وفق المعايير الدولية الحديثة
.تهدف الدورة إلى تعريف المشاركين باألساليب الحديثة وطرق الرقابة المالية والتدقيق الداخلي وفق المعايير الدولية
استراتيجيات إدارة سلسلة التوريد
 وســيتم التركيــز بشــكل خــاص علــى إدارة أداء المورديــن.ســتتناول الــدورة االســتراتيجيات الرئيســية إلدارة سلســلة التوريــد بفعاليــة
 ستشــكل الممارســات والمناهــج، وعلــى وجــه التحديــد،مــن خــال اســتخدام أســاليب فعالــة فــي سلســلة التوريــد وبنــاء العالقــات
 الجــزء، وتطويــر عالقــات المورديــن، وقيــاس أداء المورديــن، وتقييــم المورديــن، وتقييــم المورديــن،المتعلقــة باختيــار المورديــن
.الرئيســي مــن الــدورة التدريبيــة
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سلســلة الكتلــة ( )blockchainهــي منصــة البرمجيــات فــي العالــم لألصــول الرقميــة التــي تقــدم أكبــر منصــة سلســة كتلــة لإلنتــاج
فــي العالــم وتســتخدم بشــكل مثالــي إلشــراك التكنولوجيــا الجديــدة لبنــاء نظــام مالــي أفضــل جذريـ ًا .بعبـ ً
ـارة أخــرى سلســلة الكتلــة
هــي ســجل ال مركــزي لجميــع المعامــات عبــر شــبكة نظيــر الــى نظيــر ( النــد للنــد) ،باســتخدام هــذه التكنولوجيــا ،يمكــن للمشــاركين
تأكيــد المعامــات دون الحاجــة الــى ســلطة التصديــق المركزيــة.
يتــم تقديــم هــذه الــدورة علــى مســتويين ،تهــدف الــدورة األساســية الــى تطويــر خلفيــة سلســة الكتلــة وتوزيــع دفتــر األســتاذ وإنشــاء
مفهــوم المــال واألنــواع الحديثــة .توفــر الــدورة منهج ـ ًا شــام ً
ال تجــاه دفاتــر األســتاذ المفرطــة .وتهــدف دورة المســتوى المتقــدم الــى
اكتشــاف قــوة سالســل الكتــل التجاريــة وتقنيــات دفتــر األســتاذ الموزعــة ،كمــا يســاعد المســتوى المتقــدم ايض ـ ًا علــى فهــم دفاتــر
األســتاذ المفرطــة والمقدمــات فــي إطــارات العمــل الرئيســية.
الدبلوماسية والعالقات الدولية في الرياضة
تهــدف هــذا الــدورة لفهــم المفاهيــم والســياقات التــي تحــدد الرياضــة والعالقــات الدوليــة الدبلوماســية ،وتقــدم هــذه الــدورة المعرفــة
واألدوات األساســية لتحليــل مجــاالت الموضــوع المركزيــة مثــل دور الدولــة والــوكاالت المختلفــة فــي دبلوماســية الرياضــة والعالقــات
الدوليــة والتنميــة الدوليــة مــع تطبيقــات علــى الســياق القطــري.
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Blockchain is the world›s leading software platform for digital assets. Offering the largest production blockchain platform
in the world. It is ideally used to engage new technology to build a radically better financial system. In other words,
Blockchain is a decentralized ledger of all transactions across a peer-to-peer network. Using this technology, participants
can confirm transactions without the need of a central certifying authority.
This course is offered in two levels. The fundamental course aims to develop background of Blockchain and distributed
ledgers and to establish the concept of modern money and types. The course provides a comprehensive approach
towards hyperledgers. The advance level course aims to discover the power of business blockchains and distributed
ledger technologies. The advanced level also helps understand Hyperledger and introductions to its key frameworks.
International Relations and Diplomacy in Sport
This course aims to understand the concepts and contexts defining sport and international relations and diplomacy.
This course provides basic knowledge and tools for the analysis of central subject areas such as the role of the state
and different agencies in sport diplomacy international relations and international development with applications to
Qatari context.
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Blockchain Technology Fundamentals Level and Advanced Level
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Inventory Management
This course includes presentations of the key elements of inventory control and management including: inventory cost
components, types and uses of inventory, planning inventory levels, maintaining inventory accuracy, and metrics and
roles associated with inventory management.
Database Management
The course explains the importance of creating a database to support daily decision-making. Proper design of the
database to ensure data integrity along with tools to retrieve information from multiple sources will be examined.
Introductory Accounting for Small Businesses
This course focuses on general financial and managerial accounting principles and practices. It caters to small business
owners and entrepreneurs that do not have accounting background. The skills obtained in this course will assist owners
in understanding basic accounting terms and concepts. It will also assist them on reading and analyzing basic financial
statements. Finally, the course will provide insight into elementary managerial planning and control.
Budget Preparation and Control for the Government Sector
Upon the completion of this course the participant will be able to explain the budgetary process, plan and prepare a
budget, apply budgeting to real life situations, distinguish between various budgeting techniques, carry out variance
analysis and explain the ‘human factor’ in budgetary control.
Internet of Things (IoT) Fundamental and Advanced Levels
This course aims to develop background of Internet of Things and how it works and establish the concept of machines
being connected with each other. The fundamental level course provides a comprehensive approach towards internet of
things and how to establish the IT ecosystem. The advanced level course will enable the students to understand the IoT
eco system and will allow them to develop particle solutions. Participants will obtain an in-depth understanding in how
sensors work and how the communication between things and cloud happen.
Data Analysis Using SPSS
This course aims to provide learners with basic and advanced knowledge in SPSS and data analysis. Upon completion
of the course, learners will be able to apply their knowledge of simple and multiple Linear Regression, interpret Matrix
Plot and Residual Analysis, and build a regression model. They will have the skills to apply statistical procedures such
as Binary Logistic Regression and Compare Means in general linear ANOVA and ANCOVA models, and other designs.
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إدارة المخزون
 وأنــواع،تشــمل هــذه الــدورة العــروض الخاصــة بالعناصــر الرئيســية لمراقبــة وإدارة المخــزون بمــا فــي ذلــك مكونــات تكلفــة المخــزون
. والمقاييــس واألدوار المرتبطــة بــإدارة المخــزون، والحفــاظ علــى دقــة المخــزون، ومســتويات مخــزون التخطيــط،واســتخدامات الجــرد
إدارة قاعدة البيانات
 ســيتم فحــص التصميــم الصحيــح لقاعــدة البيانــات.توضــح هــذه الــدورة أهميــة إنشــاء قاعــدة بيانــات لدعــم اتخــاذ القــرارات اليوميــة
.لضمــان ســامة البيانــات جنبــا إلــى جنــب مــع أدوات الســترداد المعلومــات مــن مصــادر متعــددة
مقدمة في محاسبة الشركات الصغيرة
 والتــي تتناســب مــع احتياجــات أصحــاب األعمــال،يركــز هــذا البرنامــج علــى المبــادئ والممارســات المحاســبية والماليــة واإلداريــة العامــة
 وتســاعد موضوعــات هــذا البرنامــج فــي تنميــة مهــارات وقــدرات أصحــاب المشــاريع.الصغيــرة والذيــن ليــس لديهــم خلفيــة محاســبية
. كمــا يســاعد ذلــك فــي قــراءة وتحليــل البيانــات الماليــة األساســية.الصغيــرة وفهــم المصطلحــات والمفاهيــم المحاســبة األساســية
. ســتوفر الــدورة نظــرة ثاقبــة فــي التخطيــط واإلدارة الماليــة للمبدئييــن،وأخيـ ًرا
اعداد الموازنات الحكومية
تدريــب المشــاركين نظري ـ ًا وعمليــا علــى إعــداد الموازنــة بمختلــف أنواعهــا ومناهجهــا والتدريــب العملــي علــى إعــداد الموازنــة وآليــة
.الرقابــة مــن خــال الموازنــة
) IoT (  مستوى متقدم-  المستوى األساسي- أساسيات انترنت األشياء
 توفــر.تهــدف هــذه الــدورة إلــى تطويــر خلفيــة إنترنــت األشــياء وكيفيــة عملهــا وإنشــاء مفهــوم األجهــزة المتصلــة ببعضهــا البعــض
ً منهجــا شــام
 ســتتيح.ال نحوإنترنــت األشــياء وكيفيــة إنشــاء نظــام تكنولوجيــا المعلومــات
الــدورة التدريبيــة للمســتوى األساســي
ً
. اإليكولوجــي وستســمح لهــم بتطويــر حلــول الجســيماتeco الــدورة التدريبيــة علــى المســتوى المتقــدم للطــاب فهــم نظــام
.ســيحصل المشــاركون علــى فهــم متعمــق لكيفيــة عمــل أجهــزة االستشــعار وكيفيــة حــدوث االتصــال بيــن األشــياء والســحاب
SPSS تحليل البيانات اإلحصائية باستخدام برنامج

 وتفســير وتحليــل، ســوف يتمكــن المشــاركون مــن معرفــة االنحــدار الخطــي البســيط والمتعــدد،مــع االنتهــاء مــن هذيــن المســتويين
 وكذلــك المهــارة فــي القيــام باإلجــراءات اإلحصائيــة مثــل نمــوذج االنحــدار الثنائــي ومقارنــة، وبنــاء نمــوذج االرتبــاط،المصفوفــات
.ANCOVA وANOVA الوســائل فــي النمــاذج المختلفــة مثــل
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Palladium Training Courses
How to Align Your Organization to Your Strategy (2-days, Arabic - English)
Alignment of the organization to strategy gives everyone involved a clear line of sight to the strategy and enables the
organization to develop synergies by sharing resources, costs and customers, which ultimately translates into greater
organizational value.
Defining Meaningful KPIs to Enhance Organizational Performance (2-days, Arabic - English)
Performance measurement has increased significantly in importance in recent years. The training examines and discusses
insights and information from across the performance measurement value chain. Palladium seasoned practitioners will
present proven methods for turning information – measures and metrics – into higher business performance to develop
synergies by sharing resources, costs and customers, which ultimately translates into greater organizational value.

برامج بالديوم التدريبية
) باللغتين العربية واإلنجليزية،كيفية مواءمة المؤسسة لإلستراتيجية (يومان
مواءمــة المؤسســة واإلســتراتيجية تتيــح للجميــع رؤيــة واضحــة لإلســتراتيجية ممــا يســاعد علــى خلــق ترابــط واتاحــة مشــاركة المــوارد
. ويخلــق هــذا الترابــط قيمــة مضافــة للمؤسســة ككل،والتكاليــف والعمــاء أيضــا

) باللغتين العربية واإلنجليزية،إدارة المقاييس لتعزيز األداء المؤسسي (يومان
 فــي الكثيــر مــن الحــاالت يتــم اســتخدام قيــاس األداء لتحديــد مــا اذا كانــت.هنــاك حاجــة لقيــاس األداء لضمــان الوفــاء بمعاييــر األداء
 ســيقدم التدريب أســاليب منهجية مجربــة لتحويل البيانــات )المقاييس.المؤسســة تحقــق تقدمــا فــي المجــاالت الرئيســية لعملياتهــا
. مؤشــرات األداء( إلــى أدوات تتيــح أداء مؤسســي أفضــل-

Successful Strategy Execution with the Office of Strategy Management (2-days, Arabic - English)
This training will explore the role of leadership in the Balanced Scorecard (BSC) process; how to evolve management
meetings to focus on strategy execution; to build effective BSC reports that monitor and drive performance; to link
planning and budgeting to strategy; to understand the role of management vs. leadership; and to unify management
activities into an Office of Strategy Management.

) باللغتين العربية واإلنجليزية،تنفيذ االستراتيجية بنجاح في مكتب إدارة االستراتيجية (يومان
 كيفيــة تحســين االجتماعــات اإلداريــة لجعلهــا أكثــر، دور القيــادة فــي عمليــة تطويــر بطاقــة األداء المتــوازن:هــذا التدريــب يركــز علــى
 تمكيــن المشــاركين مــن ربــط التخطيــط والميزانيــة، كيفيــة تطويــر بطاقــة األداء المتــوازن الفعالــة،تركيــزا علــى تنفيــذ االســتراتيجية
. وأخيــرا كيفيــة توحيــد مهــام اإلدارييــن فــي مكتــب إدارة االســتراتيجية، معرفــة الفــرق بيــن الــدور القيــادي واإلداري،باالســتراتيجية

Developing Strategies for Successful Strategy Execution (2-days, Arabic - English)
This 2-day course is an essential addition to the training diary of any committed strategy management professional.
Specifically designed for those involved in strategy formulation, this course is ideal for anyone wishing to gain a deeper
knowledge of the intricacies of developing winning strategies that can be successfully executed.
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) باللغتين العربية واإلنجليزية،تطوير استراتيجيات لضمان نجاح عملية التنفيذ (يومان
 يســاعد هــذا التدريــب علــى فهــم أفضــل الممارســات المتبعــة.هــذا التدريــب أساســي لمــن يعمــل فــي مجــال اإلدارة االســتراتيجية
 هــذه الــدورة مخصصــة للعامليــن علــى تشــكيل.فــي تطويــر االســتراتيجيات وتطبيــق العمليــات والســبل والنمــاذج المعمــول بهــا
.االســتراتيجيات ألنهــا ستســاعد علــى منــح قــدر عالــي مــن المعرفــة التخصصيــة فــي مجــال االســتراتيجية

2019/2018 دليــــل الــــــدورات
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How to Build a Strategy Map and Balanced Scorecard (2-days, Arabic)
This 2-day course provides in-depth explanation, supported by practical sessions, on how to build a Strategy Map and
supporting Balanced Scorecard of Key Performance Indicators (KPIs), targets and strategic initiatives. Guidance is also
provided on analyzing the data that makes up the KPIs and on reporting.
Managing Initiatives for Successful Strategy Execution (3-days, Arabic - English)
Managing Initiatives for Successful Strategy Execution is a training program focused on the role of initiative management
within the Kaplan-Norton Execution Premium Process™ (XPP™) strategy management system. Initiatives is where the
real work of strategy implementation takes place: it’s where breakthrough performance is achieved.
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) باللغة العربية،كيفية صنع خريطة االستراتيجية وبطاقة األداء المتوازن (يومان
، ومؤشــرات لــأداء،هــذا التدريــب يركــز علــى كيفيــة صنــع الخريطــة االســتراتيجية وبطاقــة األداء المتــوازن بمــا تتضمــن مــن أهــداف
. ســيقدم التدريــب طــرق لتحليــل البيانــات مــن خــال المؤشــرات وآليــة تقديــم التقريــر عنهــا.ومســتهدفات ومبــادرات
) باللغتين العربية واإلنجليزية، أيام3( إدارة المبادرات لتنفيذ االستراتيجية بنجاح
 نورتــون «عمليــة التنفيــذ األمثــل لالســتراتيجية» حيــث أن. كابــان ود.هــذا التدريــب مختــص بالمبــادرات االســتراتيجية التــي ابتكرهــا د
. فهــي تشــكل النجــاح األكبــر لــأداء ألنها تســاعد المؤسســة على تحقيــق أهدافها،المبــادرات هــي أهــم عنصــر فــي تنفيــذ االســتراتيجية

2019/2018 دليــــل الــــــدورات
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Training Course Schedule 2018-2019

2019 - 2018 جدول الدورات التدريبية
 األيام/ األوقات

الرسوم

الساعات

Jul 15
Aug 1

5 pm-8:00pm Sun -Thu

1600

English

Jul 15
Aug 1

9 am-12:00pm Sun -Thu

ACT Preparation Course -Male

English

Jul 15
Aug 1

IELTS Preparation Course- Female - Group 1

English

IELTS Preparation Course- Female - Group 2

Program Title

Language

Duration

ACT Preparation Course -Female - Group 1

English

ACT Preparation Course -Female - Group 2

الفترة

لغة البرنامج

 ساعة45

 يوليو15
 أغسطس1

اإلنجليزية

1  مجموعة- بنات- ACT البرنامج التحضيري المتحان

1600

 ساعة45

 يوليو15
 أغسطس1

اإلنجليزية

2  مجموعة- بنات- ACT البرنامج التحضيري المتحان

5 pm-8:00pm Sun -Thu

1600

 ساعة45

 يوليو15
 أغسطس1

اإلنجليزية

 بنين- ACT البرنامج التحضيري المتحان

Jul 1
Jul 25

9 am-12:00pm Sun, Mon Wed, Thur

1600

 ساعة45

 يوليو1
 يوليو25

اإلنجليزية

1  مجموعة-  بناتIELTS البرنامج التحضيري المتحان

English

Jul 15
Aug 8

5 pm-8:00pm Sun, Mon Wed, Thur

1600

 ساعة45

 يوليو15
 اغسطس8

اإلنجليزية

2  مجموعة-  بناتIELTS البرنامج التحضيري المتحان

IELTS Preparation Course- Male

English

Jul 15
Aug 8

5 pm-8:00pm Sun, Mon Wed, Thur

1600

 ساعة45

 يوليو15
 اغسطس8

اإلنجليزية

 بنين- IELTS البرنامج التحضيري المتحان

IELTS Preparation Course- Female

English

Jul 15
Aug 8

5 pm-8:00pm Sun, Mon Wed, Thur

1600

 ساعة45

 يوليو15
 اغسطس8

اإلنجليزية

 بناتIELTS البرنامج التحضيري المتحان

IELTS Preparation Course- Male

English

Jul 15
Aug 8

5 pm-8:00pm Sun, Mon Wed, Thur

1600

 ساعة45

 يوليو15
 اغسطس8

اإلنجليزية

 بنين- IELTS البرنامج التحضيري المتحان

Turkish Language
Level 1

Turkish

Sept 2
Sept 27

5-8pm, Sun, Tues, Thu

1800

 ساعة36

 سبتمبر2
 سبتمبر27

التركية

 المستوى ألول- اللغة التركية

Arabic for Non Native Speakers - Level 1

Arabic

Sept 2
Sept 27

5-8pm, Sun, Tues, Thu

1800

 ساعة36

 سبتمبر2
 سبتمبر27

العربية

 المستوى األول- اللغة العربية للناطقين بغيرها

English for Professional Purposes

English

Sept 9
Oct 4

5-8pm, Sun, Tues, Thu

1800

 ساعة36

 سبتمبر9
 اكتوبر4

اإلنجليزية

The legal aspects of HR Management in accordance with Qatari HR Law.

Arabic

Sept 9
Sept 13

5 - 8pm Sun-Thu

1700

 ساعة15

 سبتمبر9
 سبتمبر13

العربية

الجوانب القانونية إلدارة الموارد البشرية في ضوء قانون
الموارد البشرية القطري

Japanese

Sept 10
Nov 26

5 pm - 8pm - Monday

1800

 ساعة36

 سبتمبر10
 نوفمبر26

اليابانية

 المستوى األول- اللغة اليابانية

Spanish

Sept 10
Oct 3

5-8pm, Mon, Wed

1700

 ساعة24

 سبتمبر10
 اكتوبر3

االسبانية

 المستوى األول- اللغة األسبانية

Japanese Language - Level 1
Spanish Language
Level 1

* 10% discount for Qatar University employees, Qatar University students, QU Alumni Association.
* 15% discount for registeration and online payments, 4 or more nominated participants from an organization.
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Time / Days

Fees

Hours

مسمى البرنامج

اإلنجليزية لألغراض المهنية

. خصم على رسوم الدورات للمشاركين من موظفي وطالب وأعضاء رابطة خريجي جامعة قطر%10 *
. خصم للتسجيل و الدفع عبر االنترنت أو خصم خاص للمؤسسات التي ترشح أربعة أشخاص أو أكثر%15 *
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 األيام/ األوقات

الرسوم

الساعات

Sept 10
Oct 17

5-8pm, Mon, Wed

1800

Japanese

Sept 12
Nov 28

5 pm - 8pm - Wednesday

IELTS Preparation Course- Female

English

Sept 15
Oct 17

IELTS Preparation Course- Male

English

Social Media Marketing for Entrepreneurs

TRAINING
PROGRAMS

Program Title

Language

Duration

English

الفترة

لغة البرنامج

 ساعة36

 سبتمبر10
اكتوبر17

اإلنجليزية

اللغة اإلنجليزية العامة
المستوى األول

1800

 ساعة36

 سبتمبر12
 نوفمبر28

اليابانية

اللغة اليابانية
المستوى الثالث

5 pm-8:00pm Sat, Mon, Wed

1600

 ساعة45

 سبتمبر15
 أكتوبر17

اإلنجليزية

البرنامج التحضيري
 بناتIELTS المتحان

Sept 15
Oct 17

5 pm-8:00pm Sat, Mon, Wed

1600

 ساعة45

 سبتمبر15
 أكتوبر17

اإلنجليزية

البرنامج التحضيري
 بنين- IELTS المتحان

Arabic

Sept 16
Sept 20

5 - 8pm Sun-Thu

1700

 ساعة15

 سبتمبر16
 سبتمبر20

العربية

Bilingual

Sept 16
Sept 17

8 am - 5pm

6000

يومان

 اكتوبر16
 اكتوبر17

ثنائي اللغة

Financial Control and Auditing in accordance
with International Standards

Arabic

Sept 16
Sept 20

5 - 8pm Sun-Thu

1700

 ساعة15

 سبتمبر16
 سبتمبر20

العربية

الرقابة المالية والتدقيق وفق المعايير الدولية الحديثة

Negotiation Skills

Arabic

Sept 16
Sept 20

5 - 8pm Sun-Thu

1700

 ساعة15

 سبتمبر16
 سبتمبر20

العربية

مهارات التفاوض

Bilingual

Sept 18
Sept 19

8 am - 5pm

6000

يومان

سبتمبر18
 سبتمبر19

ثنائي اللغة

Formulation and Negotiation of Contracts
between Theory and Practice

Arabic

Sept 23
Oct 4

5 - 8pm Sun-Thu

2600

 ساعة24

 سبتمبر23
 اكتوبر4

العربية

صياغة العقود والتفاوض عليها بين النظرية والتطبيق

Islamic Banking Services

Arabic

Sept 23
Sept 26

5 - 8pm Sun-Wed

1400

 ساعة12

 سبتمبر23
 سبتمبر26

العريية

الخدمات المصرفية اإلسالمية

French Language - Level 1

French

Oct 1
Nov 7

5-8pm, Mon, Wed

1800

 ساعة36

 اكتوبر1
 نوفمبر-7

الفرنسية

Arabic for Non Native Speakers - Level 2

Arabic

Oct 7
Nov 1

5-8pm, Sun, Tues, Thu

1800

 ساعة36

 اكتوبر7
 نوفمبر1

العربية

 المستوى الثاني- اللغة العربية للناطقين بغيرها

Turkish Language - Level 2

Turkish

Oct 7
Nov 1

5-8pm, Sun, Tues, Thu

1800

 ساعة36

 اكتوبر7
 نوفمبر1

التركية

 المستوى الثاني- اللغة التركية

HR Managerial Skills

Arabic

Oct 7
Oct 11

5 - 8pm Sun-Thu

1700

 ساعة15

 اكتوبر7
 اكتوبر11

العربية

المهارات اإلدارية للموارد البشرية

General English - Level 1
Japanese Language - Level 3

How-To Align Your Organization
to Your Strategy - Palladium

Defining Meaningful KPIs to Enhance Organizational Performance - Palladium

* 10% discount for Qatar University employees, Qatar University students, QU Alumni Association.
* 15% discount for registeration and online payments, 4 or more nominated participants from an organization.
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Time / Days

Fees

Hours

مسمى البرنامج

التسويق عبر وسائل التواصل االجتماعي لرواد االعمال
Palladium - كيفية مواءمة المؤسسة لإلستراتيجية

إدارة المقاييس لتعزيز األداء المؤسسي
Palladium

 المستوى االول- اللغة الفرنسية

. خصم على رسوم الدورات للمشاركين من موظفي وطالب وأعضاء رابطة خريجي جامعة قطر%10 *
. خصم للتسجيل و الدفع عبر االنترنت أو خصم خاص للمؤسسات التي ترشح أربعة أشخاص أو أكثر%15 *
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 األيام/ األوقات

الرسوم

الساعات

Oct 8
Nov 14

5-8pm, Mon, Wed

1800

English

Oct 13
Nov 14

5 pm-8:00pm Sat, Mon, Wed

IELTS Preparation Course- Male

English

Oct 13
Nov 14

Supply Chain Management Strategies

English

General English - Level 1
Corporate Budgeting

TRAINING
PROGRAMS

Program Title

Language

Duration

Korean Language - Level 1

Korean

IELTS Preparation Course- Female

الفترة

لغة البرنامج

 ساعة36

 اكتوبر8
 نوفمبر14

الكورية

اللغة الكورية
المستوى األول

1600

 ساعة45

 اكتوبر13
 نوفمبر14

اإلنجليزية

 بناتIELTS البرنامج التحضيري المتحان

5 pm-8:00pm Sat, Mon, Wed

1600

 ساعة45

 اكتوبر13
 نوفمبر14

اإلنجليزية

 بنين- IELTS البرنامج التحضيري المتحان

Oct 14
Oct 18

5 - 8pm Sun-Thu

1700

 ساعة15

 اكتوبر14
 اكتوبر18

اإلنجليزية

استراتيجيات إدارة سلسلة التوريد

English

Oct 14
Nov 20

5-8pm, Sun, Tues

1800

 ساعة36

 اكتوبر14
 نوفمبر20

اإلنجليزية

 المستوى األول- اللغة اإلنجليزية العامة

Arabic

Oct 14
Oct 18

5 - 8pm Sun-Thu

1700

 ساعة15

 اكتوبر14
 اكتوبر18

العربية

Spanish Language
Level 2

Spanish

Oct 15
Nov 7

5-8pm, Mon, Wed

1700

 ساعة24

 اكتوبر15
 نوفمبر7

االسبانية

Survey Research Design

Bilingual

Oct 15
Oct 16

5-8pm, Mon,Tue

700

 ساعات6

 اكتوبر15
 اكتوبر16

ثنائي اللغة

Arabic

Oct 21
Oct 25

5 - 8pm Sun-Thu

1700

 ساعة15

 اكتوبر21
 اكتوبر25

العربية

Successful Strategy Execution with the Office
of Strategy Management - Palladium

Bilingual

Oct 21
Oct 22

8 am - 5pm

6000

يومان

 اكتوبر22 - 21

ثنائي اللغة

- تنفيذ االستراتيجية بنجاح في مكتب إدارة االستراتيجية
Palladium

Developing Stratergies for successful strategy
execution - Palladium

Bilingual

Oct 23
Oct 24

8 am - 5 pm

6000

يومان

 اكتوبر24 - 23

ثنائي اللغة

Palladium - تطوير استراتيجيات لضمان نجاح عملية التنفيذ

IELTS Preparation Course- Female

English

Oct 27
Nov 28

5 pm-8:00pm Sat, Mon, Wed

1600

 ساعة45

 اكتوبر27
 نوفمبر28

اإلنجليزية

 بناتIELTS البرنامج التحضيري المتحان

IELTS Preparation Course- Male

English

Oct 27
Nov 28

5 pm-8:00pm Sat, Mon, Wed

1600

 ساعة45

 اكتوبر27
 نوفمبر28

اإلنجليزية

 بنين- IELTS البرنامج التحضيري المتحان

Qatari Law Basics and Principles

Arabic

Oct 28
Nov 6

5 - 8pm Sun-Thu

2600

 ساعة24

 اكتوبر28
 نوفمبر6

العربية

General English - Level 2

English

Oct 29
Dec 5

5-8pm, Mon, Wed

1800

 ساعة36

 اكتوبر29
 ديسمبر5

اإلنجليزية

Uniform Customs & Practice for Documentary Credit

* 10% discount for Qatar University employees, Qatar University students, QU Alumni Association.
* 15% discount for registeration and online payments, 4 or more nominated participants from an organization.
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Time / Days

Fees

Hours

مسمى البرنامج

موازنة المؤسسات
 المستوى الثاني- اللغة االسبانية
تصميم البحوث المسحية
األعراف والعادات الموحدة لالعتمادات المستندية

مبادئ وأساسيات القانون القطري
اللغة اإلنجليزية العامة
المستوى الثاني

. خصم على رسوم الدورات للمشاركين من موظفي وطالب وأعضاء رابطة خريجي جامعة قطر%10 *
. خصم للتسجيل و الدفع عبر االنترنت أو خصم خاص للمؤسسات التي ترشح أربعة أشخاص أو أكثر%15 *
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 األيام/ األوقات

الرسوم

الساعات

Oct 30
Nov 1

9:00 am – 4:00 pm

6400

English

Nov 3
Dec 5

5 - 8pm Sat, Mon, Wed

ACT Preparation
Course -Male

English

Nov 3
Dec 5

Construction Contracts according to
the Qatari Law

Arabic

Effective Leadership Skills
Turkish Language - Level 1

TRAINING
PROGRAMS

Program Title

Language

Duration

The 7 Habits of Highly Effective People
Franklin Covey

Arabic

ACT Preparation Course
Female

الفترة

لغة البرنامج

مسمى البرنامج

 ايام3

 اكتوبر30
 نوفمبر1

العربية

 فرانكلين كوفي-العادات السبع لألشخاص األكثر فعالية

1600

 ساعة45

 نوفمبر3
 ديسمبر5

اإلنجليزية

 بنات- ACT البرنامج التحضيري المتحان

5 - 8pm Sat, Mon, Wed

1600

 ساعة45

 نوفمبر3
 ديسمبر5

اإلنجليزية

 بنين- ACT البرنامج التحضيري المتحان

Nov 4
Nov 8

5 - 8pm Sun-Thu

1700

 ساعة15

 نوفمبر4
 نوفمبر8

العريية

عقود اإلنشاءات العامة في القانون القطري

Arabic

Nov 4
Nov 8

5 - 8pm Sun-Thu

1700

 ساعة15

 نوفمبر4
 نوفمبر8

العريية

مهارات القيادة الفعالة

Turkish

Nov 4
Nov 29

5-8pm, Sun, Tues, Thu

1800

 ساعة36

 نوفمبر4
 نوفمبر29

التركية

اللغة التركية
المستوى ألول

How to Build a Strategy Map and a Balanced
Scorecard - Palladium

Bilingual

Nov 4
Nov 5

8 am - 5 pm

6000

يومان

 نوفمبر5 - 4

ثنائي اللغة

-كيفية صنع خريطة االستراتيجية وبطاقة األداء المتوازن
Palladium

Questionnaire Design and Development

Bilingual

Nov 5
Nov 6

5-8pm, Mon,Tue

700

 ساعات6

 نوفمبر5
 نوفمبر6

ثنائي اللغة

تصميم االستبيان وتطويره

Turkish

Nov 5
Dec 12

5-8pm, Mon, Wed

1800

 ساعة36

 نوفمبر5
 ديسمبر12

التركية

Managing Initiatives for Successful Strategy
Execution - Palladium

Bilingual

Nov 6
Nov 8

8am - 5pm

7000

 ايام3

 اكتوبر8 - 6

ثنائي اللغة

Blockchain Technology Fundamentals

English

Nov 11
Nov 15

5 - 8pm Sun-Thu

5000

 ساعة15

 نوفمبر11
 نوفمبر15

اإلنجليزية

Arabic for Non Native Speakers - Level 3

Arabic

Nov 11
Dec 6

5-8pm, Sunday, Tues, Thu

1800

 ساعة36

 نوفمبر11
 ديسمبر6

العربية

Inventory Management

Bilingual

Nov 11
Nov 15

5 - 8pm Sun-Thu

1700

 ساعة15

 نوفمبر11
 نوفمبر15

ثنائي اللغة

German Language - Level 1

German

Nov 11
Dec 6

5-8pm, Sun, Tue, Thur

1800

 ساعة36

 نوفمبر11
 ديسمبر6

االلمانية

Turkish Language - Level 3

* 10% discount for Qatar University employees, Qatar University students, QU Alumni Association.
* 15% discount for registeration and online payments, 4 or more nominated participants from an organization.
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Programs and Courses

Time / Days

Fees

Hours

 المستوى الثالث- اللغة التركية
إدارة المبادرات لتنفيذ االستراتيجية بنجاح
Palladium
Blockchain أساسيات تقنية
 المستوى الثالث- اللغة العربية للناطقين بغيرها
إدارة المخزون
اللغة االلمانية
المستوى األول

. خصم على رسوم الدورات للمشاركين من موظفي وطالب وأعضاء رابطة خريجي جامعة قطر%10 *
. خصم للتسجيل و الدفع عبر االنترنت أو خصم خاص للمؤسسات التي ترشح أربعة أشخاص أو أكثر%15 *

2019/2018 دليــــل الــــــدورات

البرامج التدريبية
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 األيام/ األوقات

الرسوم

الساعات

Nov 11
Nov 15

5 - 8pm Sun-Thu

1700

English

Nov 13
Nov 14

4 - 7 pm, Tue, Wed

The 5 Choices to Extraordinary Productivity
Franklin Covey

Arabic

Nov 14
Nov 15

Organizational Excellence

Arabic

Establishing an Internal Audit Function

TRAINING
PROGRAMS

Program Title

Language

Duration

Time and Task Management

Arabic

International Relations and Diplomacy in Sport

الفترة

لغة البرنامج

 ساعة15

 نوفمبر11
 نوفمبر15

العربية

700

 ساعات6

 نوفمبر13
 نوفمبر14

اإلنجليزية

9:00 am – 4:00 pm

5300

يومان

 نوفمبر14
 نوفمبر15

العربية

 فرانكلين كوفي- الخيارات الخمس النتاجية غير عادية

Nov 18
Nov 22

5 - 8pm Sun-Thu

1700

 ساعة15

 نوفمبر18
 نوفمبر22

العربية

التميز المؤسسي

Arabic

Nov 18
Nov 22

5 - 8pm Sun-Thu

1700

 ساعة15

 نوفمبر18
 نوفمبر22

العربية

انشاء وظيفة التدقيق الداخلي

Spanish Language - Level 3

Spanish

Nov 19
Dec 12

5-8pm, Mon, Wed

1700

 ساعة24

 نوفمبر19
 ديسمبر12

االسبانية

اللغة األسبانية
المستوى الثالث

French Language - Level 2

French

Nov 19
Dec 26

5-8pm, Mon, Wed

1800

 ساعة36

 نوفمبر19
 ديسمبر26

الفرنسية

اللغة الفرنسية
المستوى الثاني

Microsoft Excel Advanced Level

English

Nov 25
Nov 29

5 - 8pm Sun-Thu

1700

 ساعة15

 نوفمبر25
 نوفمبر29

اإلنجليزية

مايكروسوفت اكسل
المستوى المتقدم

Korean Language - Level 2

Korean

Nov 25
Jan 2

5-8pm, Mon, Wed

١٨٠٠

 ساعة٣٦

 نوفمبر25
 يناير2

الكورية

 المستوى الثاني- اللغة الكورية

Data Analysis Using SPSS

English

Dec 2
Dec 11

5 - 8pm Sun- Thur

2600

 ساعة24

 ديسمبر2
 ديسمبر11

اإلنجليزية

SPSS تحليل البيانات اإلحصائية باستخدام برنامج

Introductory Accounting for Small Businesses

Arabic

Dec 2
Dec 6

5 - 8pm Sun- Thur

1700

 ساعة15

 ديسمبر2
 ديسمبر6

العربية

مقدمة في محاسبة الشركات الصغيرة

International Commercial Terms (INCOTERMS)

Arabic

Dec 2
Dec 6

5 - 8pm Sun- Thur

1700

 ساعة15

 ديسمبر2
 ديسمبر6

العربية

مصطلحات تجارية عالمية

Managerial and Organizational skills

Arabic

Dec 2
Dec 6

5 - 8pm Sun-Thu

1700

 ساعة15

 ديسمبر2
 ديسمبر6

العربية

المهارات اإلدارية والتنظيمية

General English - Level 2

English

Dec 2
Jan 8

5-8pm, Sun, Tues

1800

 ساعة36

 ديسمبر2
 يناير8

اإلنجليزية

Arbitration in Banking Disputes

Arabic

Dec 9 - Dec 13

5 - 8pm Sun-Thu

1700

 ساعة15

 ديسمبر9
 ديسمبر13

العريية

* 10% discount for Qatar University employees, Qatar University students, QU Alumni Association.
* 15% discount for registeration and online payments, 4 or more nominated participants from an organization.
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Programs and Courses

Time / Days

Fees

Hours

مسمى البرنامج
إدارة الوقت والمهام
الدبلوماسية والعالقات الدولية في الرياضة

 المستوى الثاني- اللغة اإلنجليزية العامة
التحكيم في المنازعات المصرفية

. خصم على رسوم الدورات للمشاركين من موظفي وطالب وأعضاء رابطة خريجي جامعة قطر%10 *
. خصم للتسجيل و الدفع عبر االنترنت أو خصم خاص للمؤسسات التي ترشح أربعة أشخاص أو أكثر%15 *
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 األيام/ األوقات

الرسوم

الساعات

Dec 9
Dec 13

5-8pm, Sun - Thu

1700

Arabic

Dec 9 - Dec 13

5 - 8pm Sun-Thu

Turkish Language - Level 2

Turkish

Dec 9
Jan 3

Public Relations Basics

Arabic

International Relations and Diplomacy in Sport

TRAINING
PROGRAMS

Program Title

Language

Duration

Customer Service Skills

Arabic

Fundamentals of Project Management

الفترة

لغة البرنامج

 ساعة15

 ديسمبر9
 ديسمبر13

العربية

مهارات خدمة العمال ء

1700

 ساعة15

 ديسمبر9
 ديسمبر13

العربية

أساسيات إدارة المشاريع

5-8pm, Sun, Tues, Thu

1800

 ساعة36

 ديسمبر9
 يناير3

التركية

 المستوى الثاني- اللغة التركية

Dec 9
Dec 13

5-8pm Sun - Thu

1700

 ساعة15

 ديسمبر9
 ديسمبر13

العربية

أساسيات العالقات العامة

Arabic

Dec 9
Dec 10

4 - 7 pm, Sun, Mon

700

 ساعات6

 ديسمبر9
 ديسمبر10

العربية

الدبلوماسية والعالقات الدولية في الرياضة

Japanese

Dec 10
Feb 25

5 pm - 8pm - Monday

1800

 ساعة36

 ديسمبر10
 فبراير25

اليابانية

 المستوى الثاني- اللغة اليابانية

German Language - Level 2

German

Dec 16
Jan 10

5-8pm, Sun, Tue, Thur

1800

 ساعة36

 ديسمبر16
 يناير10

االلمانية

 المستوى الثاني- اللغة األلمانية

General English - Level 3

English

Dec 17
Jan 23

5-8pm, Mon, Wed

1800

 ساعة36

 ديسمبر17
 يناير23

اإلنجليزية

 المستوى الثالث- اللغة اإلنجليزية العامة

Database Management

Arabic

Dec 23
Dec 27

5-8pm, Sun - Thu

1700

 ساعة15

 ديسمبر23
 ديسمبر27

العربية

إدارة قاعدة البيانات

The Legal Aspects of Administrative Decisions

Arabic

Dec 23
Dec 27

5-8pm, Sun - Thu

1700

 ساعة15

 ديسمبر23
 ديسمبر27

العربية

الجوانب القانونية للقرارات االدارية

Emotional Intelligence Tool Kit for Managers

English

Dec 23
Dec 26

5 - 8pm Sun-Wed

1400

 ساعة12

 ديسمبر23
 ديسمبر26

اإلنجليزية

أدوات الذكاء االنفعالي للمديرين

Blockchain Technology Advanced Level

English

Dec 30
Jan 3

5 - 8pm Sun-Thu

5000

 ساعة15

 ديسمبر30
 يناير3

اإلنجليزية

 المستوى المتقدم-Blockchain تقنية

ACT Preparation Course -Female

English

Jan 5 - Feb 6

5 - 8pm Sat, Mon, Wed

1600

 ساعة45

 يناير5
 فبراير6

اإلنجليزية

 بنات- ACT البرنامج التحضيري المتحان

ACT Preparation Course -Male

English

Jan 5 - Feb 6

5 - 8pm Sat, Mon, Wed

1600

 ساعة45

 يناير5
 فبراير6

اإلنجليزية

 بنين- ACT البرنامج التحضيري المتحان

Japanese Language
Level 2

* 10% discount for Qatar University employees, Qatar University students, QU Alumni Association.
* 15% discount for registeration and online payments, 4 or more nominated participants from an organization.
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Programs and Courses

Time / Days

Fees

Hours

مسمى البرنامج

. خصم على رسوم الدورات للمشاركين من موظفي وطالب وأعضاء رابطة خريجي جامعة قطر%10 *
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Language

Duration

 األيام/ األوقات

الرسوم

الساعات

Turkish Language - Level 1

Turkish

Jan 6 - Jan 31

5-8pm, Sun, Tues, Thu

1800

Methodology in Writing Legal Research

Arabic

Jan 13 - Jan 17

5 - 8pm Sun-Thu

Bilingual

Jan 14 - Jan 15

Turkish Language - Level 3

Turkish

Budget Preparation & Control for
the Government Sector
Presentation Skills

TRAINING
PROGRAMS

Program Title

الفترة

لغة البرنامج

 ساعة36

 يناير6
 يناير31

التركية

اللغة التركية
المستوى ألول

1700

 ساعة15

 يناير13
 يناير17

العريية

المنهجية في كتابة
البحث القانوني

5-8pm, Mon,Tue

700

 ساعات6

 يناير14
 يناير15

ثنائي اللغة

Jan 14- Feb 20

5-8pm, Mon, Wed

1800

 ساعة36

 يناير14
 فبراير20

التركية

اللغة التركية
المستوى الثالث

Arabic

Jan 20 - Jan 24

5 - 8 pm Sun-Thu

1700

 ساعة15

 يناير20
 يناير24

العربية

اعداد الموازنات الحكومية

Arabic

Jan 20 - Jan 24

5 - 8pm Sun-Thu

1700

 ساعة15

 يناير20
 يناير24

العربية

مهارات العرض والتقديم

German

Jan 20 - Feb 14

5-8pm, Sun, Tue, Thur

1800

 ساعة36

 يناير20
 فبراير14

االلمانية

اللغة االلمانية
المستوى الثالث

Building, Operation and Transformation Contracts

Arabic

Jan 20 - Jan 24

5-8pm Sun - Thu

1700

 ساعة15

 يناير20
 يناير24

العربية

عقود البناء والتشغيل والتحويل

General English- Level 3

English

Jan 27 - March 5

5-8pm, Sun, Tue

1800

 ساعة36

 يناير27
 مارس5

اإلنجليزية

Qatari Law of Tenders and Biddings

Arabic

Jan 27 - Jan 31

5-8pm Sun - Thu

1700

 ساعة15

 يناير27
 يناير31

العريية

Internet of Things (IoT) Fundamentals

English

Jan 27 - Jan 31

5 - 8pm Sun-Thu

5000

 ساعة15

 يناير27
 يناير31

اإلنجليزية

) IoT ( أساسيات انترنت األشياء

Korean Language - Level 3

Korean

Jan 28 - March 6

5-8pm, Mon, Wed

1800

 ساعة36

 يناير28
 مارس6

الكورية

اللغة الكورية
المستوى الثالث

Essential Chinese for Communication

Chinese

Jan 28 - March 6

5- 8pm, Mon, Wed

1800

 ساعة36

 يناير28
 مارس6

الصينية

أساسيات ااالتصال باللغة الصينية

Arabic for Non Native Speakers - Level 1

Arabic

Feb 3 - Feb 28

5-8pm, Sun, Tues, Thu

1800

 ساعة36

 فبراير3
 فبراير28

العربية

 المستوى األول- اللغة العربية للناطقين بغيرها

Problems of implementing Arabic Contracts

Arabic

Feb 3 - Feb 7

5 - 8 pm Sun-Thu

1700

 ساعة15

 فبراير3
 فبراير7

العربية

إشكاليات تنفيذ العقود اإلدارية

Sampling and Data Collection

German Language - Level 3

* 10% discount for Qatar University employees, Qatar University students, QU Alumni Association.
* 15% discount for registeration and online payments, 4 or more nominated participants from an organization.
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Programs and Courses

Time / Days

Fees

Hours

مسمى البرنامج

تصميم العينات وطرق جمع البيانات

اللغة اإلنجليزية العامة
المستوى الثالث
قانون المناقصات والمزايدات القطري

. خصم على رسوم الدورات للمشاركين من موظفي وطالب وأعضاء رابطة خريجي جامعة قطر%10 *
. خصم للتسجيل و الدفع عبر االنترنت أو خصم خاص للمؤسسات التي ترشح أربعة أشخاص أو أكثر%15 *
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Language

Duration

 األيام/ األوقات

الرسوم

الساعات

Risk Management

English

Feb 3 - Feb 11

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

2000

Planning Public Relations Campaigns

Arabic

Feb 3 - Feb 7

5 - 8 pm Sun-Thu

Farsi

Feb 3 - Feb 28

General English - Level 4

English

Turkish Language - Level 2

Turkish

TRAINING
PROGRAMS

Program Title

Farsi ( Persian ) Language - Level 1

GRE Preparation Course - Kaplan Test Prep

English

الفترة

لغة البرنامج

 ساعة18

 فبراير3
 فبراير11

اإلنجليزية

1700

 ساعة15

 فبراير3
 فبراير7

العربية

5 - 8pm, Sun, Tue, Thur

1800

 ساعة36

 فبراير3
 فبراير28

الفارسية

اللغة الفارسية
المستوى األول

Feb 4 - March 13

5-8pm,Mon, Wed

1800

 ساعة36

 فبراير4
 مارس13

اإلنجليزية

اللغة اإلنجليزية العامة
المستوى ارابع

Feb 10 - March 7

5-8pm, Sun, Tues, Thu

1800

 ساعة36

 فبراير10
 مارس7

التركية

5000

 ساعة نظري27
 ساعة تدريب180
وتطبيق على
االنترنت

 فبراير10
 مارس12

اإلنجليزية

GRE البرنامج التحضيري المتحان

 فبراير10
 مارس12

اإلنجليزية

GMAT البرنامج التحضيري المتحان

Feb 10 - March 12

Time / Days

4-6:30pm Sun, Tue, Wed,Sat

Fees

Hours

مسمى البرنامج
إدارة المخاطر
تخطيط حمالت العالقات العامة

اللغة التركية
المستوى الثاني

GMAT Preparation Course - Kaplan Test Prep

English

Feb 10 - March 12

7-9:30pm Sun, Tue, Wed, Sat

5000

، ساعة نظري27
 ساعة على11
160 ،االنترنت
ساعة تدريب
وتطبيق على
االنترنت

How-To Align Your Organization to
Your Strategy - Palladium

Bilingual

Feb 10 - Feb 11

8 am - 5pm

6000

يومان

 فبراير11 - 10

ثنائي اللغة

كيفية مواءمة المؤسسة لإلستراتيجية
Palladium

Defining Meaningful KPIs to Enhance Organizational Performance - Palladium

Bilingual

Feb 13 - Feb 14

8 am - 5pm

6000

يومان

 فبراير14 - 13

العربية

إدارة المقاييس لتعزيز األداء المؤسسي
Palladium

Effective Communication Skills

Arabic

Feb 17 - Feb 21

5 - 8pm Sun-Thu

1700

 ساعة15

 فبراير17
 فبراير21

العربية

مهارات االتصال الفعال

International Commercial Terms for Sales of
Goods

Arabic

Feb 17 - Feb 21

5 - 8pm Sun-Thu

1700

 ساعة15

 فبراير17
 فبراير21

العربية

البنود التجارية الدولية في بيوع البضائع

Forecasting and Modern Budgetary
Using Excel

Arabic

Feb 17 - Feb 21

5 - 8pm Sun-Thu

1700

 ساعة15

 فبراير17
 فبراير21

العربية

التنبؤ والمداخل الحديثة للموازنات التقديرية
باستخدام برنامج أكسل

* 10% discount for Qatar University employees, Qatar University students, QU Alumni Association.
* 15% discount for registeration and online payments, 4 or more nominated participants from an organization.
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Language

Duration

 األيام/ األوقات

الرسوم

الساعات

Bilingual

Feb 18 - Feb 19

5-8pm, Mon,Tue

700

Stress Management in the Work Place

Arabic

Feb 24 - Feb 28

5 pm-8:00pm Sun -Thu

Train the Trainer

Arabic

Feb 24 - March 5

French Language- Level 1

French

Internet of Things (IoT)- Advanced Level

TRAINING
PROGRAMS

Program Title

الفترة

لغة البرنامج

 ساعات6

 فبراير18
 فبراير19

ثنائي اللغة

1700

 ساعة15

 فبراير24
 فبراير28

العربية

إدارة ضغوط العمل

5 pm-8:00pm Sun -Thu

2300

 ساعة24

 فبراير25
 مارس5

العربية

تدريب المدربين

Feb 24 - March 21

5-8pm, Sun, Tues, Thu

1800

 ساعة36

 فبراير24
 مارس21

الفرنسية

 المستوى األول- اللغة الفرنسية

English

Feb 24 - Feb 28

5 - 8pm Sun-Thu

5000

 ساعة15

 فبراير24
 فبراير28

اإلنجليزية

) المستوى المتقدمIoT( انترنت األشياء

Turkish Language - Level 1

Turkish

Feb 25 - April 3

5-8pm,Mon, Wed

1800

 ساعة36

 فبراير25
 ابريل3

التركية

 المستوى االول- اللغة التركية

Spanish Language - Level 1

Spanish

Feb 25 - March 20

5-8pm, Mon, Wed

1700

 ساعة24

 فبراير25
 مارس20

االسبانية

 المستوى األول- اللغة االسبانية

Anti-Money Laundering

Arabic

March 3 - March 7

5 - 8pm,Sun - Thur

1700

 ساعة15

 مارس3
 مارس7

العربية

مكافحة غسيل االموال

Change Management

Arabic

March 3 - March 7

5 - 8pm,Sun - Thur

1700

 ساعة15

 مارس3
 مارس7

العربية

إدارة التغيير

German Language - Level 1

German

March 3 - March 28

5-8pm, Sun, Tue, Thur

1800

 ساعة36

 مارس3
 مارس28

االلمانية

 المستوى األول- اللغة االلمانية

Successful Strategy Execution with
the Office of Strategy Management - Palladium

Bilingual

March 3 - March 4

8 am - 5pm

6000

يومان

 مارس4 - 3

ثنائي اللغة

Korean

March 4 - April 10

5-8pm, Mon, Wed

1800

 ساعة36

 مارس4
 ابريل10

الكورية

Developing Stratergies for successful strategy
execution - Palladium

Bilingual

March 5 - March 6

8 am - 5 pm

6000

يومان

 مارس6 - 5

ثنائي اللغة

ACT Preparation Course -Female

English

March 9 - April 10

5 - 8pm Sat, Mon, Wed

1600

 ساعة45

 مارس9
 ابريل10

اإلنجليزية

 بنات- ACT البرنامج التحضيري المتحان

ACT Preparation Course -Male

English

March 9 - April 10

5 - 8pm Sat, Mon, Wed

1600

 ساعة45

 مارس9
 ابريل10

اإلنجليزية

 بنين- ACT البرنامج التحضيري المتحان

Survey Analysis and Reporting

Korean Language - Level 1

* 10% discount for Qatar University employees, Qatar University students, QU Alumni Association.
* 15% discount for registeration and online payments, 4 or more nominated participants from an organization.
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Fees

Hours

مسمى البرنامج
التحليل وكتابه التقاريرالمسحية

تنفيذ االستراتيجية بنجاح في مكتب
Palladium - إدارة االستراتيجية
اللغة الكورية
المستوى األول
Palladium - تطوير استراتيجيات لضمان نجاح عملية التنفيذ

. خصم على رسوم الدورات للمشاركين من موظفي وطالب وأعضاء رابطة خريجي جامعة قطر%10 *
. خصم للتسجيل و الدفع عبر االنترنت أو خصم خاص للمؤسسات التي ترشح أربعة أشخاص أو أكثر%15 *
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Language

Duration

 األيام/ األوقات

الرسوم

الساعات

Performance Management and Control

Arabic

March 10 - March 14

5 - 8pm Sun-Thu

1700

ICC Uniform Rules for Demand Guarantees

Arabic

March 10 - March 14

5 - 8pm Sun-Thu

Arabic for Non Native Speakers - Level 2

Arabic

March 10 - April 4

Japanese

HR Essentials - Human Resource Management

TRAINING
PROGRAMS

Program Title

الفترة

لغة البرنامج

 ساعة15

 مارس10
 مارس14

العربية

مراقبة وإدارة األداء باستخدام برنامج أكسل

1700

 ساعة15

 مارس10
 مارس14

العربية

قواعد غرفة التجارة الدولية الموحدة لخطابات الضمان

5-8pm, Sun, Tues, Thu

1800

 ساعة36

 مارس10
 ابريل4

العربية

 المستوى الثاني- اللغة العربية للناطقين بغيرها

March 11 - May 20

5 pm - 8pm - Monday

1800

 ساعة36

 مارس11
 مايو20

اليابانية

 المستوى األول- اللغة اليابانية

English

March 11 - March 13

5-8pm Mon - Wed

1000

 ساعات9

 مارس11
 مارس13

اإلنجليزية

 ادارة الموارد البشرية- أساسيات الموارد البشرية

Turkish Language - Level 3

Turkish

March 17 -April 11

5-8pm, Sun, Tues, Thu

1800

 ساعة36

 مارس17
 ابريل11

التركية

General English- Level 4

English

March 17 -April 23

5-8pm, Sun, Tue

1800

 ساعة36

 مارس17
 ابريل23

اإلنجليزية

Finance for Non Finance Professionals

Arabic

March 17 - March 21

5 - 8 pm Sun-Thu

1700

 ساعة15

 مارس17
 مارس21

العربية

المالية لغير الماليين

Leadership Skills Development

Arabic

March 17 - March 21

5 -8pm, Sun - Thu

1700

 ساعة15

 مارس17
 مارس21

العريية

تنمية المهارات القيادية

HR Essentials - Recruitment and Selection

English

March 18 - March 20

5-8pm Mon - Wed

1000

 ساعات9

 مارس18
 مارس20

اإلنجليزية

 االختيار والتعيين-اساسيات الموارد البشرية

Effective Management Skills

English

March 24 - March 28

5 - 8pm, Sun - Thur

1700

 ساعة15

 مارس24
 مارس28

اإلنجليزية

مهارات اإلدارة الفعالة

HR Essentials - Compensation and Benefits

English

March 25 - March 27

5-8pm Mon - Wed

1000

 ساعات9

 مارس25
 مارس27

اإلنجليزية

 التعويضات والمنافع-اساسيات الموارد البشرية

Contemporary Contracts

Arabic

March 31- April 4

5 - 8 pm Sun-Thur

1700

 ساعة15

 مارس31
 ابريل4

العربية

عقود قانونية مستحدثة

Legal aspects of doing business

Arabic

March 31- April 4

5 - 8pm Sun-Thu

1700

 ساعة15

 مارس31
 ابريل4

العربية

الجوانب القانونية للقيام بمشروع تجاري

Japanese Language - Level 1

* 10% discount for Qatar University employees, Qatar University students, QU Alumni Association.
* 15% discount for registeration and online payments, 4 or more nominated participants from an organization.
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Time / Days

Fees

Hours

مسمى البرنامج

 المستوى الثالث- اللغة التركية
 المستوى الرابع- اللغة اإلنجليزية العامة

. خصم على رسوم الدورات للمشاركين من موظفي وطالب وأعضاء رابطة خريجي جامعة قطر%10 *
. خصم للتسجيل و الدفع عبر االنترنت أو خصم خاص للمؤسسات التي ترشح أربعة أشخاص أو أكثر%15 *
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 األيام/ األوقات

الرسوم

الساعات

April 1
April 3

5-8pm Mon - Wed

1000

Spanish

April 1
April 24

5-8pm Mon - Wed

Arabic

April 7
April 11

German Language - Level 2

German

French Language - Level 2

TRAINING
PROGRAMS

Program Title

Language

Duration

HR Essentials -Employee Development

English

Spanish Language - Level 2

الفترة

لغة البرنامج

 ساعات9

 ابريل1
 ابريل3

اإلنجليزية

اساسيات الموارد البشرية
االتطوير الوظيفي

1700

 ساعة24

 ابريل1
 ابريل24

االسبانية

اللغة االسبانية
المستوى الثاني

5 - 8pm Sun-Thu

1700

 ساعة15

 ابريل7
 ابريل11

العربية

السكراتارية وإدارة المكاتب

April 7
May 1

5-8pm, Sun, Tue, Thur

1800

 ساعة36

 ابريل7
 مايو1

االلمانية

اللغة االلمانية
المستوى الثاني

French

April 7
May 1

5-8pm, Sun, Tues, Thu

1800

 ساعة36

 ابريل7
 مايو1

الفرنسية

اللغة الفرنسية
المستوى الثاني

Turkish Language - Level 2

Turkish

April 14
May 9

5-8pm, Sun, Tues, Thu

1800

 ساعة36

 ابريل14
 مايو9

التركية

اللغة التركية
المستوى الثاني

Strategic Thinking and Planning

Arabic

April 14
April 18

5 - 8pm Sun-Thu

1700

 ساعة15

 ابريل14
 ابريل18

العربية

التفكير والتخطيط االستراتيجي

Arabic for Non Native Speakers - Level 3

Arabic

April 14
May 9

5-8pm, Sun, Tues, Thu

1800

 ساعة36

 ابريل14
 مايو9

العربية

 المستوى الثالث- اللغة العربية للناطقين بغيرها

Korean Language - Level 2

Korean

April 14
May 9

5-8pm, Sun, Tues, Thu

1800

 ساعة36

 ابريل14
 مايو9

الكورية

اللغة الكورية
المستوى الثاني

How to Build a Strategy Map and a Balanced
Scorecard - Palladium

Bilingual

April 14
April 15

8 am - 5 pm

6000

يومان

 ابريل15 - 14

ثنائي اللغة

HR Essentials - Performance Management

English

April 15
April 17

5-8pm, Mon - Wed

1000

 ساعات9

 ابريل15
 ابريل17

اإلنجليزية

Managing Initiatives for Successful Strategy
Execution - Palladium

Bilingual

April 16
April 18

8am - 5pm

7000

 ايام3

 ابريل18 - 16

ثنائي اللغة

Problem Solving and Decision Making Skills

Arabic

April 21
April 25

5 - 8pm Sun- Thur

1700

 ساعة15

 ابريل21
 ابريل25

العربية

Data Analysis Using SPSS

English

April 21
April 30

5 - 8pm Sun- Thur

2600

 ساعة24

 ابريل21
 ابريل30

اإلنجليزية

Techniques for International Co-operation to Deal
with Crises & Disasters

Arabic

April 28
May 2

5 - 8pm Sun- Thur

1700

 ساعة15

 ابريل28
 مايو2

العربية

Secretarial and Office Management Skills

* 10% discount for Qatar University employees, Qatar University students, QU Alumni Association.
* 15% discount for registeration and online payments, 4 or more nominated participants from an organization.
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Time / Days

Fees

Hours

مسمى البرنامج

-كيفية صنع خريطة االستراتيجية وبطاقة األداء المتوازن
Palladium
 ادارة األداء-اساسيات الموارد البشرية
إدارة المبادرات لتنفيذ االستراتيجية بنجاح
Palladium
مهارات حل المشكالت واتخاذ القرارات
SPSS تحليل البيانات اإلحصائية باستخدام برنامج
آليات التعاون الدولي في مواجهة األزمات والكوارث

. خصم على رسوم الدورات للمشاركين من موظفي وطالب وأعضاء رابطة خريجي جامعة قطر%10 *
. خصم للتسجيل و الدفع عبر االنترنت أو خصم خاص للمؤسسات التي ترشح أربعة أشخاص أو أكثر%15 *
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Certification Programs

CERTIFICATION
PROGRAMS

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-Management-Professional-PMP.aspx

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.

ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة
)PMP( الدورة اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻟﺸﻬﺎدة ﻣﺤﺘﺮف إدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

®( اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﻬﺪ إدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊPMP  ﻓﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة.ﺷﻬﺎدة ﻣﺤﺘﺮف إدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻌﺎﻟﻢ
®( ﻫﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻋﺘﺮاف ﺑﺄن اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺘﻘﺪم ﻣﻦPMP ﻫﻲ اﻟﺸﻬﺎدة األكثــر شــهرة فــي جميــع أنحــاء
 ﺻﻤﻤﺖ اﻟﺪورة ﻟﻠﻤﻬﻨﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﻌﻮن إﻟﻰ ﺑﻨﺎء أوﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ إلدارة المشــاريع باســتخدا م.اﻟﺨﺒﺮة واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
.PMP  وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﻣﺤﺘﺮف إدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻌﺘﻤﺪPMP  وإﻋﺪادﻫﻢ ﻻﺟﺘﻴﺎز اﻣﺘﺤﺎنPMBOK آخر المستجدات ﻟﻨﺴﺨﺔ
. وكيفيــة تطبيقــه علــى أعمالهــم،كمــا ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﺪورة أﻳﻀﺎ رﺟﺎل األعمــال الذيــن يرغبــون فــي فهــم إطــار إدارة المشــاريع
 يرجى زيارة الموقع،للمزيد من المعلومات حول العضوية والتسجيل لالمتحان
www.pmi.org/Certification/Project-Management-Professional-PMP.aspx

)CIA( ﺷﻬﺎدة ﻣﺪﻗﻖ داﺧﻠﻲ ﻣﻌﺘﻤﺪ
 وﻫﻲ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺬي ﻳﻘﺎس ﺑﻪ ﻣﻬﻨﻴﺔ وﻗﺪرات اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬا، ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻟﻠﻤﺪﻗﻘﻴﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻴﻴﻦCIA ﺷﻬﺎدة
 ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻫﺬه اﻟﺪورة اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺰوﻳﺪﻫﻢ ﺑﺎألدوات الالزمــة الجتيــاز هــذا االمتحــان،اﻟﻤﺠﺎل
 والجــزء ا الثانــي يتضمــن ممارســات، الجــزء األول يتضمــن أساســيات التدقيــق الداخلــي، ويتألــف البرنامــج مــن ثالثــة أجــزاء.بكفــاءة
. أمــا الجــزء ا الثالــث فيتضمــن عناصــر المعرفــة فــي التدقيــق الداخلــي،التدقيــق الداخلــي
www.na.theilia.org  ﻳﺮﺟﻰ زﻳﺎرة اﻟﻤﻮﻗﻊ،ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

For more information please visit www.na.theiia.org
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Certified Information System Auditor (CISA) Preparation Course
This is a 45 hours exam preparation course for CISA – Certified Information System Auditors.
The key topics Included in the course are:
• The Process of Auditing Information Systems
• Governance and Management of IT
• Information Systems Acquisition, Development, and Implementation
• Information Systems Operations, Maintenance and Support
• Protection of Information Assets
• About ISACA and CISA Exam

)CISA( دورة اﻻﻋﺪاد ﻟﺸﻬﺎدة اﻟﻤﺪﻗﻖ ﻟﻠﻨﻈﻢ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻟﻠﻨﻈﻢ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ اﻛﺜﺮ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ دوﻟﻴﺎ ﻟﻠﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ
 ﺑﺤﺼﻮﻟﻚ ﻋﻠﻲ ﻫﺬه اﻟﺸﻬﺎدة ﺗﺜﺒﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﻗﺎدر ﻋﻠﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﻘﺎط.ﻣﺠﺎﻻت ﺗﺪﻗﻴﻖ النظم وأﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
.اﻟﻀﻌﻒ وﺗﺒﻠﻎ ﻋﻦ ﻋﺪم اإللتــزام بالضوابــط والتحكمــات الداخليــة لتكنولوجيــا معلومــات المؤسســة
www.isaca.org  ﻳﺮﺟﻰ زﻳﺎرة اﻟﻤﻮﻗﻊ،ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

CERTIFICATION
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For more information please visit www.isaca.org

CISM Preparation Course ( Certified Information Security Manager )
This course prepares participants to pass CISM exam, a globally recognizable qualification in IT industry. Course Key
Topic Area Includes:
• About ISACA and CISM Exam
• Domain 1—Information Security Governance (%24)
• Domain 2—Information Risk Management (%30)
• Domain 3—Information Security Program Development and Management (%27)
• Domain 4—Information Security Incident Management (%19)

Certified Management Accountant (CMA) Preparation Course
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.
CCE offers a strong CMA Exam Review course. It is a comprehensive instructor-led course, which will support and
accompany learners’ preparation with a carefully- selected 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 Control, and Part 2 Financial Decision Making.

)CISM) Certified Information Security Manager اﻟﺪورة اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻻﻣﺘﺤﺎن

 وﻫﻲ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻓﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت،CISM ﺗﻬﺪف اﻟﺪورة ﻟﻠﺘﺤﻀﻴﺮ ﻻﺟﺘﻴﺎز اﻣﺘﺤﺎن
:ﺗﺘﻜﻮن اﻟﺪورة ﻣﻦ اﻻﺟﺰاء اﻻﺗﻴﺔ
CISM  واﻣﺘﺤﺎنISACA ﺣﻮل اﻣﺘﺤﺎن
)%24( – ﺣﻮﻛﻤﺔ أﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت1 • اﻟﺠﺰء
)%30(  إدارة ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت- 2 • اﻟﺠﺰء
)%27(  – إدارة وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت3 • اﻟﺠﺰء
)%19(  – إدارة ﺣﻮادث اﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت4 • اﻟﺠﺰء

)CMA( ﺷﻬﺎدة اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦ اإلداريين األمريكيين
ﺗﻌﺪ ﻫﺬه اﻟﺸﻬﺎدة ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻤﺼﻤﻤﺔ ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻟﻘﻴﺎس ﻣﻬﺎرات اإلدارة الماليــة والمحاســبية التــي توجــه
.)CMA(  تــزود الــدورة المشــاركين بالتدريــب واإلعــداد المتحــان شــهادة المحاســبين اإلدارييــن األمريكييــن.اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺎت األعمــال
 وهــو برنامــج شــامل يقــدم الدعــم للمشــاركين ويســاعدهم علــى التحضيــرCMA ﻳﻘﺪم اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮي ﻻﻣﺘﺤﺎن ﺷﻬﺎدة
 واتخــاذ، الرقابــة، التحليــل، ﻳﺮﻛﺰ ﻫﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻬﺎرات واﻟﻤﻌﺎرف األساســية فــي التخطيــط المالــي.الجيــد ﻟﻼﻣﺘﺤﺎن
.والجــزء الثانــي فــي اتخــاذ القــرارات الماليــة. والرقابة،األداء، الجــزء األول فــي التخيطــط المالــي، وهــذا البرنامــج يضــم جزئيــن.القــرارات
www.imanet.org  ﻳﺮﺟﻰ زﻳﺎرة اﻟﻤﻮﻗﻊ،ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎن

For information regarding IMA membership and exam registration please visit www.imanet.org
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Certified Non Profit Accounting Professional (CNAP)

CERTIFICATION
PROGRAMS

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.

Certified Government Auditing Professional - CGAP
CGAP is a specialized certificate presented by the Institute of Internal Auditors. The certification program is designed
especially for auditors working in the public sector at all levels – national, local, governmental, semi-governmental, or
public authorities.
The CGAP exam core content covers four domains:
Domain I: Standards, Governance, and Risk/Control Frameworks
Domain II: Government Auditing Practice
Domain III: Government Auditing Skills and Techniques
Domain IV: Government Auditing Environment
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) CNAP ( شهادة خبير مجاز في محاسبة المؤسسات غير الربحية
وهــو برنامــج تدريبــي متكامــل يقــدم شــهادة مهنيــة للعامليــن فــي محاســبة المؤسســات غيــر الربحيــة مــن خــال الجمعيــة الوطنيــة
 وهــذه الشــهادة هــي المعيــار المالــي لتدريــب،)CNAP ( للمحاســبين والمستشــارين غيــر الربحييــن فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة
 ويحتــوي البرنامــج علــى مهــارات عمليــة يمكــن تطبيقهــا فــي مجــال العمــل تتضمــن،المختصيــن فــي المؤسســات غيــر الربحيــة
. اعــداد الموازنــة، الرقابــة الداخليــة،التقاريــر الماليــة

CGAP شهادة مدقق حكومي معتمد

 تــم تصميــم البرنامــج.ان شــهادة المدقــق الحكومــي المعتمــد هــي شــهادة متخصصــة مقدمــه مــن معهــد المدققيــن الداخلييــن
 الوطنيــة أوالمحليــة الحكوميــة أوشــبه الحكوميــة- خصيصــا للمدققيــن العامليــن فــي القطــاع العــام علــى جميــع المســتويات
.أوالهيئــات العامــة
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CIPD-DHRP: Diploma in Human Resource Practice
CIPD qualification for the Diploma in Human Resource Practice is designed as first level qualifications
in the field of HR. It is designed for people who are new to the role of HR or for people who have
worked in HR for a number of years but who do not hold any formal qualifications. DHRP is also suitable for those who
have worked at HR Officer Level for up to two years and who wish to become an Associate member of the CIPD. Qatar
University is offering this program in collaboration with Bradfield Group UK.
CERTIFICATION
PROGRAMS

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

CIPD-DHRM: Diploma in Human Resource Management
CIPD qualification for the Diploma in Human Resources Management is designed for experienced HR professionals who
may have already completed a Certificate/Diploma in Personnel Practice or a Certificate/Diploma in HR Practice and
who are looking to develop their skills and enhance their knowledge at management level. Qatar University is offering this
program in collaboration with Bradfield Group UK.

DHRP – دﺑﻠﻮم ﻣﻤﺎرس اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔCIPD ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﻬﺪ ﺗﺸﺎرﺗﺮد لألفراد والتنمية

ﺻﻤﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺷﻬﺎدة ﻣﻤﺎرس اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻛﺸﻬﺎدة أوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﻫﻮ ﻣﺼﻤﻢ لألشخاص
 كمــا أنــه.الجــدد فــي هــذا المجــال أو لألشــخاص العامليــن فــي مجــال المــوارد البشــرية مــن غيــر الحامليــن ألي شــهادة مؤهــات مهنيــة
مناســب ألولئــك األشــخاص العامليــن فــي مجــال المــوارد البشــرية كصــف أول ألكثــر مــن ســنتين وكذلــك الراغبيــن فــي الحصــول
. وﻳﻘﺪم ﻫﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﻌﻬﺪ ﺑﺮادﻓﻴﻠﺪ – المملكــة المتحــدة.-CIPD علــى عضويــة معهــد ﺗﺸﺎرﺗﺮد لألفــراد والتنميــة
www.cipd.co.uk  ﻳﺮﺟﻰ زﻳﺎرة اﻟﻤﻮﻗﻊ،ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

DHRM  ﺷﻬﺎدة إدارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ-CIPD ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﻬﺪ ﺗﺸﺎرﺗﺮد لألفراد والتنمية

ﺻﻤﻢ ﻫﺬا ا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ذوي اﻟﺨﺒﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻓﻲ إدارة األفراد اوالموارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
. وﻳﻘﺪم ﻫﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﻌﻬﺪ ﺑﺮادﻓﻴﻠﺪ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة.واﻟﺬﻳﻦ ﻳﻄﻤﺤﻮن ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎراﺗﻬﻢ وﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل
www.cipd.co.uk  ﻳﺮﺟﻰ زﻳﺎرة اﻟﻤﻮﻗﻊ،ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

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

 اﻟﺪﺑﻠﻮم اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ- CIPD ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﻬﺪ ﺗﺸﺎرﺗﺮد لألفــراد والتنميــة
CIPD-FDLD: Foundation Diploma in Learning and Development
CIPD qualification for the Diploma in Learning & Development Practice is designed as specialist qualifications in the field
of Learning & Development. It is designed for people who are practitioners in Training, and who require a qualification
which is well recognized. It may also be suitable for those who are aspiring to become trainers provided that they have
organizational support. Qatar University is offering this program in collaboration with Bradfield Group UK.
For more information on CIPD please visit www.cipd.co.uk

International Computer Driving License – ICDL
A well-designed and highly-effective training courses, ICDL training and certification ensures a comprehensive coverage
of all IT skills needed for professional certification which is internationally recognized. Our office offers both ICDL Standard
and Base modules, which comprises of, Computer Essentials, Online Essentials, Word Processing, Spreadsheet,
Presentation, Online collaboration and IT security.
For more information please visit http://icdlarabia.org/
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FDLD

 وﻫﻮ ﻣﺼﻤﻢ ألولئــك األشــخاص،ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺬه اﻟﺸﻬﺎدة ﻛﻤﺆﻫﻞ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
 كمــا أنــه مناســب للذيــن يطمحــون أن يكونــوا مدربيــن،الممارســين للتدريــب والذيــن يطمحــون إلــى مــؤ لــه معتمــد ومعتــرف بــه
. وﻳﻘﺪم ﻫﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﻌﻬﺪ ﺑﺮادﻓﻴﻠﺪ – المملكــة المتحــدة.مؤهليــن بدعــم مــن اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻴﻬﺎ
www.cipd.co.uk  ﻳﺮﺟﻰ زﻳﺎرة اﻟﻤﻮﻗﻊ،ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎن

)ICDL( ﺷﻬﺎدة اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺤﺎﺳﺐ اآللي
 وتضمــن الــدورة تغطيــة شــاملة،ﺗﻤﺜﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺤﺎﺳﺐ اآللــي تدريبــ ًا عاليــ ًا فــي مجــال تقنيــة المعلومــات
ً  ويتــم تقديــم ك.لجميــع جوانــب المهــارات المتعلقــة بتكنولوجيــا المعلومــات المعتــرف بهــا دولي ـ ًا
ال مــن الجــزء القياســي والجــزء
،األساســي لهــذه الشــهادة والــذي يضــم أساســيات الحاســوب وأساســيات االنترنــت ومعالجــة النصــوص والتعــاون عبــر اإلنترنــت
.وبرامــج العــروض وقاعــدة البيانــات وأمــن المعلومــات
/http://icdlarabia.org  ﻳﺮﺟﻰ زﻳﺎرة اﻟﻤﻮﻗﻊ،ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
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Cisco Certification Programs
CCNA 1: Introduction to Networks (CCNA Certification)

CERTIFICATION
PROGRAMS

This course introduces the architecture, structure, functions, components, and models of the Internet and other
computer networks. The principles and structure of IP addressing and the fundamentals of Ethernet concepts, media,
and operations are introduced to provide a foundation for the curriculum. By the end of the course, students will be able
to build simple LANs, perform basic configurations for routers and switches, and implement IP addressing schemes.
CCNA 2: Routing and Switching Essentials (CCNA Certification)
This course describes the architecture, components, and operations of routers and switches in a small network. Students
learn how to configure a router and a switch for basic functionality. By the end of this course, students will be able to
configure and troubleshoot routers and switches and resolve common issues with RIPv1, RIPng, single area and multiarea OSPF, virtual LANs, and inter-VLAN routing in both IPv4 and IPv6 networks.
CCNA 3: Scaling Networks (CCNA Certification)
This course describes the architecture, components, and operations of routers and switches in larger and more complex
networks. Students learn how to configure routers and switches for advanced functionality. By the end of this course,
students will be able to configure and troubleshoot routers and switches and resolve common issues with OSPF, EIGRP,
and STP in both IPv4 and IPv6 networks. Students will also develop the knowledge and skills needed to implement a
WLAN in a small-to-medium network.
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Center of Continuing Education in Collaboration with the Cisco Regional Networking Academy at the College of
Engineering offers the following Cisco Certification Programs
CCNA 4: Connecting Networks (CCNA Certification)
This course discusses the WAN technologies and network services required by converged applications in a complex
network. The course enables students to understand the selection criteria of network devices and WAN technologies to
meet network requirements. Students learn how to configure and troubleshoot network devices and resolve common
issues with data link protocols. Students will also develop the knowledge and skills needed to implement virtual private
network (VPN) operations in a complex network.
IT Essentials (CompTIA A+ certification)
This course covers the fundamentals of computer hardware and software and advanced concepts such as security,
networking, and the responsibilities of an IT professional. Students who complete this course will be able to describe
the internal components of a computer, assemble a computer system, install an operating system, and troubleshoot
using system tools and diagnostic software. Students will also be able to connect to the Internet and share resources
in a networked environment. New topics in this version include mobile devices such as tablets and smartphones and
client side virtualization. Expanded topics include the Microsoft Windows 7 operating system, security, networking, and
troubleshooting.
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Cambridge CELTA - Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages

CERTIFICATION
PROGRAMS

CELTA is ideal for those who are new to teaching, or have teaching experience but want an internationally recognized
qualification.
CELTA gives the essential skills, knowledge and hands-on teaching practice needed to teach English.
CELTA covers five key topics:
1. Learners and teachers, and the teaching and learning context
2. Language awareness and analysis
3. Language skills: reading, listening, speaking and writing
4. Planning and resources for different teaching contexts
5. Developing teaching skills and professionalism
CELTA is regulated by the Office of Qualifications and Examinations Regulation (Ofqual) at Level 5 on the UK Qualifications
and Credit Framework. This program is offered in collaboration with International House Doha.

Cambridge CELTA شهادة تدريس اللغة اإلنجليزية للناطقين باللغات األخرى

 أولديهــم خبــرة فــي التدريــس ولكنهــم يرغبــون فــي الحصــول علــى مؤهــل، مثاليــة ألولئــك الجــدد علــى التدريــسCELTA تعتبــر
.معتــرف بــه دول ًيــا
. يعطي المهارات األساسية والمعرفة والممارسة التدريسية الالزمة لتعليم اللغة اإلنجليزيةCELTA
: خمسة مواضيع رئيسيةCELTA يغطي
 وسياق التعليم والتعلم، المتعلمين والمعلمين.1
 الوعي والتحليل اللغوي.2
 القراءة واالستماع والتحدث والكتابة: مهارات اللغة.3
 التخطيط والمصادر لسياقات تعليمية مختلفة.4
 تطوير مهارات التدريس والكفاءة المهنية.5
) Ofqual (  من قبل مكتب المؤهالت واالمتحاناتCELTA وينظم
 ويتــم تقديــم هــذا البرنامــج بالتعــاون مــع.فــي المســتوى الخامــس فــي إطــار المؤهــات واالئتمــان فــي المملكــة المتحــدة
.International House Doha

ﻧﻮرﺗﻮن ﻟﺸﻬﺎدات ﺑﻄﺎﻗﺔ األداء المتوازن-دورة ﺗﺪرﻳﺐ ﻛﺎﺑﻼن
Palladium Kaplan - Norton Balanced Scorecard Certification
Palladium certification programs improve strategy execution expertise and capabilities through education, real world experience,
and professional qualification. The curriculum is designed to teach the Palladium Execution Premium Process™ - XPP, based
on the Kaplan-Norton Strategy Management System. It is the only certification course endorsed by the creators of the Balanced
Scorecard, Strategy Maps, and it is recognized as the gold standard for strategy practitioner training and certification.
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ﺗﻬﺪف اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ ﺑﻼدﻳﻮم إلــى ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺨﺒﺮات واﻟﻘﺪرات اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺨﺒﺮات
 نورتــون إلدارة. كابــا ن ود. ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻨﻬﺞ «ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ األمثــل لالســتراتيجية» بنــاء علــى منهجيــة د.اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﻤﻬﻨﻲ
 صنــا ع الخريطــة االســتراتيجية وبطاقــة، نورتــون. كابــا ن ود. وتعــد الــدورة هــي الوحيــدة مــن نوعهــا المعتمــدة مــن د،االســتراتيجية
. وتعتبــر الــدورة األمثــل فــي تدريــب واعتمــاد ممارســي االســتراتيجية،األداء المتــوازن
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ISO 2015 :9001 Lead Auditor
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 1-17021.

CERTIFICATION
PROGRAMS

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

ISO 14001:2015 Lead Auditor
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 1-17021 certification process.
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 1-17021 certification process.
This course is offered in collaboration with Excelledia – UK and accredited by CQI-IRCA.

ISO 45001:2018 Lead Auditor Migration
ISO 45001 Transition course enables you to gain a thorough understanding of the differences between OHSAS 18001
and ISO 45001. During this training course, you will be able to acquire the necessary knowledge and expertise to support
an organization in planning and implementing the process of shifting from an OHSAS 18001 OH&S MS to ISO 45001 in
a timely manner.

9001:2015 رئيس فريق مدققين لنظام إدارة الجودة أيزو

) مــن خــالQMS(  مــن تطويــر الخبــرة الالزمــة ألداء تدقيــق نظــام إدارة الجــودةISO 9001تمكــن هــذه الــدورة رئيــس فريــق مدققيــن األيــزو
 ســتحصل علــى، خــال هــذه الــدورة التدريبيــة.تطبيــق مبــادئ وإجــراءات وتقنيــات التدقيــق المعتــرف بهــا عالميــا وعلــى نطــاق واســع
ً
ً المعرفــة والمهــارات لتخطيــط وتنفيــذ عمليــات تدقيــق داخليــة وخارجيــة
ISO / ووفقــا للمواصفــة القياســية
ISO 19011 وفقــا لمعيــار
.IEC 17021-1
CQI-IRCA يتم تقديم هذه الدورة بالتعاون مع اكسيليديا الستشارات الجودة والمعتمدة من قبل

14001:2015 رئيس فريق مدققين لنظام إدارة البيئة أيزو

) مــن خــالEMS(  مــن تطويــر الخبــرة الالزمــة ألداء تدقيــق نظــام إدارة الجــودةISO 14001تمكــن هــذه الــدورة رئيــس فريــق مدققيــن األيــزو
 ســتحصل علــى، خــال هــذه الــدورة التدريبيــة.تطبيــق مبــادئ وإجــراءات وتقنيــات التدقيــق المعتــرف بهــا عالميــا وعلــى نطــاق واســع
ً
ً المعرفــة والمهــارات لتخطيــط وتنفيــذ عمليــات تدقيــق داخليــة وخارجيــة
ISO / ووفقــا للمواصفــة القياســية
ISO 19011 وفقــا لمعيــار
.IEC 17021-1
CQI-IRCA يتم تقديم هذه الدورة بالتعاون مع اكسيليديا الستشارات الجودة والمعتمدة من قبل

45001:2018 رئيس فريق مدققين لنظم إدارة الصحة والسالمة أيزو

ّ
يمكنــك تدريــب رئيــس فريــق
.OHSAS 18001  هــوأول نظــام عالمــي إلدارة الصحــة المهنيــة والســامة الــذي يحــل محــلISO 45001
) مــن خــال تطبيــقOHSMS(  مــن تطويــر الخبــرة الالزمــة إلجــراء تدقيــق نظــام الصحــة والســامة المهنيــةISO 45001مدققيــن األيــزو
 ســتحصل علــى المعرفــة، خــال هــذه الــدورة التدريبيــة.مبــادئ التدقيــق المعتــرف بهــا علــى نطــاق واســع واإلجــراءات والتقنيــات
ً والمهــارات لتخطيــط وتنفيــذ عمليــات تدقيــق داخليــة وخارجيــة
.ISO / IEC 17021-1 وISO 19011 وفقــا لمعاييــر
CQI-IRCA يتم تقديم هذه الدورة بالتعاون مع اكسيليديا الستشارات الجودة والمعتمدة من قبل

 للمدققين45001االنتقال إلى المعيار أيزو
ّ
 خــال هــذه.ISO 45001 وOHSAS 18001  مــن الحصــول علــى فهــم شــامل لالختالفــات بيــنISO 45001 تمكنــك الــدورة االنتقاليــة
OHSAS  ســتتمكن مــن اكتســاب المعرفــة والخبــرة الالزمــة لدعــم منظمــة فــي تخطيــط وتنفيــذ عمليــة التحــول مــن،الــدورة التدريبيــة
. فــي الوقــت المناســبISO 45001  إلــى18001 OH & S MS
CQI-IRCA يتم تقديم هذه الدورة بالتعاون مع اكسيليديا الستشارات الجودة والمعتمدة من قبل

This course is offered in collaboration with Excelledia – UK and accredited by CQI-IRCA.
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NEBOSH International General Certificate (IGC)
The NEBOSH International General Certificate (IGC) in Occupational Health and Safety is
an internationally recognised qualification that will provide you with a broad understanding of key health
and safety issues. The IGC is NEBOSH’s most popular qualification worldwide and is increasingly
sought after amongst employers in Qatar. The IGC syllabus takes a risk management approach based
on best practice and international standards, such as the International Labour Organisation (ILO)
codes of practice.

CERTIFICATION
PROGRAMS

This course is offered in collaboration with Excelledia – UK and accredited by NEBOSH – UK.

IOSH Managing Safely
IOSH Managing Safely is a basic risk management health and safety certificate which will offer
managers an understanding of the practical actions needed for the health and safety of their teams.
It enables organisations to demonstrate a commitment to health and safety standards which is
important for the reputation of any organisation. It gives managers and supervisors the knowledge
and skills they need to manage health and safety within their teams.

)NEBOSH) IGC شهادة النيبوش العامة الدولية للسالمة والصحة المهنية
) فــي الصحــة والســامة المهنيــة هــي مؤهــل معتــرف بــه دوليــا ســيوفرNEBOSH) IGC الشــهادة العامــة الدوليــة
 األكثــر شــعبية فــي جميــع أنحــاءNEBOSH  تعتبــر شــهادة.ـعا لقضايــا الصحــة والســامة األساســية
لــك
ً فهمــا واسـ
ً
ً
ً
 وتتخــذ نهجـا إلدارة المخاطــر اســتنادا إلــى. ويهتــم أربــاب العمــل فــي قطــر هــذه الشــهادة بشــكل متزايــد،العالــم
.)ILO(  مثــل قواعــد ممارســة منظمــة العمــل الدوليــة،أفضــل الممارســات والمعاييــر الدوليــة
.NEBOSH – UK يتم تقديم هذه الدورة بالتعاون مع اكسيليديا الستشارات الجودة والمعتمدة من قبل

دورة االيوش اإلدارة بامان
 وهــي تعــد شــهادة الصحــة. واي منظمــة،اإلدارة بأمــان هــي دورة مرنــة للمديريــن والمشــرفين فــي أي قطــاع
فهمــا لإلجــراءات العمليــة الالزمــة لصحــة وأمــن
والســامة األساســية إلدارة المخاطــر والتــي ســتوفر للمــدراء
ً
ّ
يمكــن المنظمــات مــن إظهــار التزامهــا بمعاييــر الصحــة والســامة التــي تعتبــر مهمــة لســمعة أي
.فرقهــم
 كمــا أنــه يعطــي المديريــن والمشــرفين المعرفــة والمهــارات التــي يحتاجونهــا إلدارة الصحــة والســامة.منظمــة
.داخــل فرقهــم
.IOSH – UK يتم تقديم هذه الدورة بالتعاون مع اكسيليديا الستشارات الجودة والمعتمدة من قبل

This course is offered in collaboration with Excelledia – UK and accredited by IOSH – UK

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

Lean Six Sigma Black Belt
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.
This course is accredited by Excelledia – UK
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ستة سيجما الحزام األخضر
. منهجيــة مثبتــة للقضــاء علــى الهــدر وتقليــل التبايــن وزيــادة الجــودة بغــض النظــر عــن الصناعــة أوالتخصــصLean Six Sigma توفــر
 بمــا فــي،ســتقدم هــذه الــدورة التدريبيــة مجموعــة قويــة مــن المفاهيــم واألدوات التــي يمكــن اســتخدامها لمواجهــة هــذه التحديــات
 ستســلط الــدورة الضــوء علــى أمثلــة ودراســات، لتكملــة المفاهيــم واألدوات التــي ســتتعلمها.ذلــك التكلفــة والجــودة والوقــت
Lean sigma six تطبيقيــة مصممــة لتعزيــز وإعطــاء نظــرة ثاقبــة للتحســينات الممكنــة باســتخدام
UK هذه الدورة معتمدة من خالل اكسيليديا

ستة سيجما الحزام األسود
Lean Six Sigma  تحــدد شــهادة. (ادوات المرونــة) هومزيــج مــن التقنيــات التــي تســاعد فــي تقليــل الوقــت لتســليم المنتجــاتLean
 ســوف تصبــح بارعــا فــي جميــع. قــدرة الفــرد علــى نشــر المهــارات فــي المؤسســة ألدوار التميــز فــي العمليــة بــدوام كامــلBlack Belt

ً  ســوف تتعلــم.األدوات التحليليــة الالزمــة لتحديــد وقيــاس وتحليــل وتحســين وتنفيــذ ومراقبــة مشــاريع التحســين
أيضــا كيفيــة تحديــد
. الخــاص بــك للتطويــر المســتمرLSS  وتصميــم مشــروع،احتياجــات أصحــاب المصلحــة المختلفيــن فــي العمليــات وتحديــد أولوياتهــا
UK هذه الدورة معتمدة من خالل اكسيليديا
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American Heart Association ( AHA) Courses for Healthcare Professionals

CERTIFICATION
PROGRAMS

The Center of Community service and Continuing Education
(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 high-quality CPR and its impact on survival.
· 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.
· 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.
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 a
course 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.
After successfully completing the Heartsaver First Aid CPR AED Course, students should be able to:
· List the priorities, roles, and responsibilities of first aid resources
· Describe the key steps in first aid
· Remove protection gloves
· Find the problem
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· 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.
· 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

Heartsaver ® First Aid
Heartsaver courses are intended for anyone with little or no medical training who need a course 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.
After successfully completing the Heartsaver First Aid Course, students should be able to:
· 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 resources.
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Program Title

Language

Duration

2019 - 2018 برامج الشهادات المهنية المعتمدة

 األيام/ األوقات
Time / Days

الرسوم
Fees

الساعات
Hours

لغة البرنامج

مسمى البرنامج

) ICDL ( الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي

ICDL - International Driving Licence
CERTIFICATION
PROGRAMS

الفترة

ICDL- International Computer Driving License

Arabic

Sept 2 - Oct 16, 2018

5-8 pm, Sun,Tue,Thur

2200

 ساعة60

2018  اكتوبر16 -  سبتمبر2

العربية

) ICDL ( الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي

ICDL- International Computer Driving License

Arabic

Nov 4 - Dec 20, 2018

5-8 pm, Sun,Tue,Thur

2200

 ساعة60

2018  ديسمبر20 -  نوفمبر4

العربية

) ICDL ( الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي

ICDL- International Computer Driving License

Arabic

Jan 13 -Feb 26, 2019

5-8 pm, Sun,Tue,Thur

2200

 ساعة60

2019  فبراير26 -  يناير13

العربية

) ICDL ( الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي

ICDL- International Computer Driving License

English

March 10 - April 23,
2019

5-8 pm, Sun,Tue,Thur

2200

 ساعة60

2019  ابريل23 -  مارس10

اإلنجليزية

) ICDL ( الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي

) PMP ( الدورة التحضيرية لبرنامج محترف إدارة المشاريع

Project Management Professional (PMP) Preparation Course
Project Management Professional (PMP) Preparation Course

English

Sept 9 - Oct 7, 2018

5-8pm Sun, Tue, Thur

3000

 ساعة40

2018  اكتوبر7 -  سبتمبر9

اإلنجليزية

) PMP ( الدورة التحضيرية لبرنامج محترف إدارة المشاريع

Project Management Professional (PMP) Preparation Course

English

Nov 4 - Dec 2, 2018

5-8pm Sun, Tue, Thur

3000

 ساعة40

2018  ديسمبر2 -  نوفمبر4

اإلنجليزية

) PMP ( الدورة التحضيرية لبرنامج محترف إدارة المشاريع

Project Management Professional (PMP) Preparation Course

English

Jan 13 - Feb 10, 2019

5-8pm Sun, Tue, Thur

3000

 ساعة40

2019  فبراير10 -  يناير13

اإلنجليزية

) PMP ( الدورة التحضيرية لبرنامج محترف إدارة المشاريع

Project Management Professional (PMP) Preparation Course

English

March 3 - March 31,
2019

5-8pm Sun, Tue, Thur

3000

 ساعة40

2019  مارس31 - مارس3

اإلنجليزية

) PMP ( الدورة التحضيرية لبرنامج محترف إدارة المشاريع

Project Management Professional (PMP) Preparation Course

English

April 7 - May 5, 2019

5-8pm Sun, Tue, Thur

3000

 ساعة40

2019  مايو5 -  ابريل7

اإلنجليزية

) PMP ( الدورة التحضيرية لبرنامج محترف إدارة المشاريع

9001:2015 رئيس فريق مدققين لنظام إدارة الجودة أيزو

ISO 9001 Lead Auditor - Quality Management System
ISO 9001 Lead Auditor - Quality Management System

English

Oct 7 - Oct 11, 2018

* 10% discount for Qatar University employees, Qatar University students, QU Alumni Association.
* 15% discount for registeration and online payments, 4 or more nominated participants from an organization.
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Certification Programs

8:00 am - 3:00pm

3500

 أيام5

2018  اكتوبر11 -  اكتوبر7

اإلنجليزية

9001:2015 رئيس فريق مدققين لنظام إدارة الجودة أيزو

. خصم على رسوم الدورات للمشاركين من موظفي وطالب وأعضاء رابطة خريجي جامعة قطر%10 *
. خصم للتسجيل و الدفع عبر االنترنت أو خصم خاص للمؤسسات التي ترشح أربعة أشخاص أو أكثر%15 *

2019/2018 دليــــل الــــــدورات

ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة
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Time / Days

الرسوم
Fees

الساعات
Hours

الفترة

لغة البرنامج

مسمى البرنامج

Nov 10 - Nov 15, 2018

5- 9 pm, Sat, Sun, Mon, Tue, Wed,
Thur

3500

 أيام6

 نوفمبر15 -  نوفمبر10
2018

اإلنجليزية

9001:2015 رئيس فريق مدققين لنظام إدارة الجودة أيزو

English

Dec 9 - Dec 13, 2018

8:00 am - 3:00pm

3500

 أيام5

 ديسمبر13 -  ديسمبر9
2018

اإلنجليزية

9001:2015 رئيس فريق مدققين لنظام إدارة الجودة أيزو

ISO 9001 Lead Auditor - Quality Management System

English

Feb 3 - Feb 7, 2019

8:00 am - 3:00pm

3500

 أيام5

2019  فبراير7 -  فبراير3

اإلنجليزية

9001:2015 رئيس فريق مدققين لنظام إدارة الجودة أيزو

ISO 9001 Lead Auditor - Quality Management System

English

March 9 - March 14,
2019

5- 9 pm, Sat, Sun, Mon, Tue, Wed,
Thur

3500

 أيام6

2019  مارس14 -  مارس9

اإلنجليزية

9001:2015 رئيس فريق مدققين لنظام إدارة الجودة أيزو

ISO 9001 Lead Auditor - Quality Management System

English

April 28 - May 2, 2019

8:00 am - 3:00pm

3500

 أيام5

2019  مايو2 -  أبريل28

اإلنجليزية

9001:2015 رئيس فريق مدققين لنظام إدارة الجودة أيزو

CERTIFICATION
PROGRAMS

Program Title

Language

Duration

ISO 9001 Lead Auditor - Quality Management System

English

ISO 9001 Lead Auditor - Quality Management System

 األيام/ األوقات

14001:2015 رئيس فريق مدققين لنظام إدارة البيئة أيزو

ISO 14001 Lead Auditor - Environmental Management System
ISO 14001 Lead Auditor - Environmental Management System

English

Oct 21 - Oct 25, 2018

8:00 am - 3:00pm

3500

 أيام5

2018  أكتوبر25 -  أكتوبر21

اإلنجليزية

14001:2015 رئيس فريق مدققين لنظام إدارة البيئة أيزو

ISO 14001 Lead Auditor - Environmental Management System

English

Dec 1- Dec 6, 2018

5- 9 pm, Sat, Sun, Mon, Tue, Wed,
Thur

3500

 أيام6

2018  ديسمبر6 -  ديسمبر1

اإلنجليزية

14001:2015 رئيس فريق مدققين لنظام إدارة البيئة أيزو

ISO 14001 Lead Auditor - Environmental Management System

English

March 3 - March 7, 2019

8:00 am - 3:00pm

3500

 أيام5

2019  مارس7 -  مارس3

اإلنجليزية

14001:2015 رئيس فريق مدققين لنظام إدارة البيئة أيزو

45001:2018 رئيس فريق مدققين لنظم إدارة الصحة والسالمة أيزو

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

English

Nov 11 - Nov 15, 2018

8:00 am - 3:00pm

3500

 أيام5

 نوفمبر15 -  نوفمبر11
2018

اإلنجليزية

رئيس فريق مدققين لنظم إدارة الصحة والسالمة أيزو
45001:2018

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

English

Jan 26 - Jan 31, 2019

5- 9 pm, Sat, Sun, Mon, Tue, Wed,
Thur

3500

 أيام6

2019  يناير31 -  يناير26

اإلنجليزية

رئيس فريق مدققين لنظم إدارة الصحة والسالمة أيزو
45001:2018

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

English

April 21 - April 25, 2019

8:00 am - 3:00pm

3500

 أيام5

2019  أبريل25 -  أبريل21

اإلنجليزية

رئيس فريق مدققين لنظم إدارة الصحة والسالمة أيزو
45001:2018

 للمدققين45001 االنتقال إلى المعيار أيزو

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

English

Oct 17 - Oct 18, 2018

* 10% discount for Qatar University employees, Qatar University students, QU Alumni Association.
* 15% discount for registeration and online payments, 4 or more nominated participants from an organization.
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8:00 am - 3:00pm

2000

 أيام2

2018  أكتوبر18 -  أكتوبر17

اإلنجليزية

 للمدققين45001 االنتقال إلى المعيار أيزو

. خصم على رسوم الدورات للمشاركين من موظفي وطالب وأعضاء رابطة خريجي جامعة قطر%10 *
. خصم للتسجيل و الدفع عبر االنترنت أو خصم خاص للمؤسسات التي ترشح أربعة أشخاص أو أكثر%15 *

2019/2018 دليــــل الــــــدورات

ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة
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CERTIFICATION
PROGRAMS

Program Title

Language

Duration

 األيام/ األوقات
Time / Days

الرسوم
Fees

الساعات
Hours

الفترة

لغة البرنامج

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

English

Nov 18- Nov 20, 2018

5- 9 pm,Sun, Mon, Tue

2000

 أيام3

 نوفمبر20 -  نوفمبر18
2018

اإلنجليزية

 للمدققين45001 االنتقال إلى المعيار أيزو

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

English

Jan 30 - Jan 31, 2019

8:00 am - 3:00pm

2000

 أيام2

2019  يناير31 -  يناير30

اإلنجليزية

 للمدققين45001 االنتقال إلى المعيار أيزو

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

English

March 13 - March 14,
2019

8:00 am - 3:00pm

2000

 أيام2

2019  مارس14 -  مارس13

اإلنجليزية

 للمدققين45001 االنتقال إلى المعيار أيزو

مسمى البرنامج

 سيجما الحزام األخضر6

Lean Six Sigma Green Belt
Lean Six Sigma Green Belt

English

Oct 13 - Oct 18, 2018

5- 9 pm, Sat, Sun, Mon, Tue, Wed,
Thur

5000

 أيام6

2018  أكتوبر18 -  أكتوبر13

اإلنجليزية

 سيجما الحزام األخضر6

Lean Six Sigma Green Belt

English

Jan 27 - Jan 31, 2019

8:00 am - 3:00pm

5000

 أيام5

2019  يناير31 -  يناير27

اإلنجليزية

 سيجما الحزام األخضر6

Lean Six Sigma Green Belt

English

April 20 - April 25, 2019

5- 9 pm, Sat, Sun, Mon, Tue, Wed,
Thur

5000

 أيام6

2019  أبريل25 -  أبريل20

اإلنجليزية

 سيجما الحزام األخضر6

)NEBOSH (IGC شهادة النيبوش العامة الدولية للسالمة والصحة المهنية

NEBOSH IGC
NEBOSH IGC

English

Dec 2 - Dec 13, 2018

8:00 am - 3:00pm

4000

 أيام10

 ديسمبر13 -  ديسمبر2
2018

اإلنجليزية

شهادة النيبوش العامة الدولية للسالمة والصحة
)NEBOSH (IGC المهنية

NEBOSH IGC

English

Mar 31 - April 11, 2019

8:00 am - 3:00pm

4000

 أيام10

2019  أبريل11 -  مارس31

اإلنجليزية

شهادة النيبوش العامة الدولية للسالمة والصحة
)NEBOSH (IGC المهنية

IOSH - Managing Safely

دورة االيوش اإلدارة بامان

IOSH - Managing Safely

English

Dec 11 - Dec 13, 2018

5- 9 pm, Sun, Mon, Tue

1500

 أيام3

 ديسمبر13 -  ديسمبر11
2018

اإلنجليزية

دورة االيوش اإلدارة بامان

IOSH - Managing Safely

English

April 9 - April 10, 2019

8:00 am - 3:00pm

1500

 أيام2

2019  أبريل10 -  أبريل9

اإلنجليزية

دورة االيوش اإلدارة بامان

)BLS HCP( دعم الحياة األساسي لمقدمي الرعاية الصحية

Basic Life Support for Healthcare Providers (BLS HCP)
Basic Life Support for Healthcare Providers (BLS HCP)

English

October 13, 2018

* 10% discount for Qatar University employees, Qatar University students, QU Alumni Association.
* 15% discount for registeration and online payments, 4 or more nominated participants from an organization.
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8:00 am - 1:00pm

500

 ساعات5

2018 -  اكتوبر13

اإلنجليزية

دعم الحياة األساسي لممارسي المهن الصحية
)BLS HCP(

. خصم على رسوم الدورات للمشاركين من موظفي وطالب وأعضاء رابطة خريجي جامعة قطر%10 *
. خصم للتسجيل و الدفع عبر االنترنت أو خصم خاص للمؤسسات التي ترشح أربعة أشخاص أو أكثر%15 *

2019/2018 دليــــل الــــــدورات

ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة
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Language

Duration

 األيام/ األوقات
Time / Days

الرسوم
Fees

الساعات
Hours

الفترة

لغة البرنامج

Basic Life Support for Healthcare Providers (BLS HCP)

English

November 17, 2018

8:00 am - 1:00pm

500

 ساعات5

2018  نوفمبر17

اإلنجليزية

BLS( دعم الحياة األساسي لممارسي المهن الصحية
)HCP

Basic Life Support for Healthcare Providers (BLS HCP)

English

December 8, 2018

8:00 am - 1:00pm

500

 ساعات5

2018  ديسمبر8

اإلنجليزية

BLS( دعم الحياة األساسي لممارسي المهن الصحية
)HCP

Program Title

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

CERTIFICATION
PROGRAMS

Instructor Course for Basic Life Support for Healthcare Providers (BLS HCP)
Instructor Course for Basic Life Support for Healthcare Providers
(BLS HCP)

English

September 8, 2018

مسمى البرنامج

8:00am - 2:00 pm

1500

 ساعات6

Heartsaver First Aid with CPR & AED

2018  سبتمبر8

اإلنجليزية

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

دورة اإلسعافات اإلولية واالنعاش القلبي الرثوي

Heartsaver First Aid with CPR & AED

English

October 20, 2018

8:00am - 3:00 pm

750

 ساعات7

2018  اكتوبر20

اإلنجليزية

اإلسعافات اإلولية واالنعاش القلبي الرثوي

Heartsaver First Aid with CPR & AED

English

November 24, 2018

8:00am - 3:00 pm

750

 ساعات7

2018  نوفمبر24

اإلنجليزية

اإلسعافات اإلولية واالنعاش القلبي الرثوي

Heartsaver First Aid with CPR & AED

English

January 9, 2019

8:00am - 3:00 pm

750

 ساعات7

2019  يناير9

اإلنجليزية

اإلسعافات اإلولية واالنعاش القلبي الرثوي

Heartsaver First Aid with CPR & AED

English

February 23, 2019

8:00am - 3:00 pm

750

 ساعات7

2019  فبراير23

اإلنجليزية

اإلسعافات اإلولية واالنعاش القلبي الرثوي

Heartsaver First Aid with CPR & AED

English

March 23, 2019

8:00am - 3:00 pm

750

 ساعات7

2019  مارس23

اإلنجليزية

اإلسعافات اإلولية واالنعاش القلبي الرثوي

Heartsaver First Aid Course

دورة االسعافات األولية

Heartsaver First Aid Course

English

October 6, 2018

8:00am - 11:00 am

350

 ساعات3

2018  اكتوبر6

اإلنجليزية

االسعافات األولية

Heartsaver First Aid Course

English

November 10, 2018

8:00am - 11:00 am

350

 ساعات3

2018  نوفمبر10

اإلنجليزية

االسعافات األولية

Heartsaver First Aid Course

English

December 15, 2018

8:00am - 11:00 am

350

 ساعات3

2018  ديسمبر15

اإلنجليزية

االسعافات األولية

Heartsaver First Aid Course

English

February 9, 2019

8:00am - 11:00 am

350

 ساعات3

2019  فبراير9

اإلنجليزية

االسعافات األولية

* 10% discount for Qatar University employees, Qatar University students, QU Alumni Association.
* 15% discount for registeration and online payments, 4 or more nominated participants from an organization.
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. خصم على رسوم الدورات للمشاركين من موظفي وطالب وأعضاء رابطة خريجي جامعة قطر%10 *
. خصم للتسجيل و الدفع عبر االنترنت أو خصم خاص للمؤسسات التي ترشح أربعة أشخاص أو أكثر%15 *

2019/2018 دليــــل الــــــدورات
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Program Title
Heartsaver First Aid Course

Language

Duration

 األيام/ األوقات
Time / Days

الرسوم
Fees

الساعات
Hours

الفترة

لغة البرنامج

English

March 9, 2019

8:00am - 11:00 am

350

 ساعات3

2019  مارس9

اإلنجليزية

CERTIFICATION
PROGRAMS

English

Sept. 30 - Oct. 2, 2018

9:00am -4:00pm

4500

 ساعة21

March 3 - March 26,
2019

English

 سبتمبر27 -  سبتمبر25
2018

اإلنجليزية

شهادة خبير مجاز في محاسبة المؤسسات
CNAP غير الربحية

CGAP الدورة التحضيرية لشهادة

CGAP Preparation Course
Certified Government Auditing Professional - CGAP

االسعافات األولية

CNAP شهادة خبير مجاز في محاسبة المؤسسات غير الربحية

CNAP Preparation Course
CNAP - Certified Non Profit Accounting Professional

مسمى البرنامج

5-8pm Sun, Tue, Sat

3,500

 ساعة33

2019  مارس26 -  مارس3

اإلنجليزية

CGAP شهاده مدقق حكومي معتمد

CELTA الدورة التحضيرية لشهتدة

CELTA Preparation Course
CELTA - Certificate in Teaching English to Speakers of Other
Languages

English

Sept 1 - Oct 24, 2018

5pm - 9pm Mon, Wed
9am - 5pm Sat

9,500

 اسابيع8

2018  اكتوبر24 -  سبتمبر1

اإلنجليزية

شهادة تدريس اللغة اإلنجليزية للناطقين باللغات األخرى

CELTA - Certificate in Teaching English to Speakers of Other
Languages

English

Oct 27 - Dec 19, 2018

5pm - 9pm Mon, Wed
9am - 5pm Sat

9,500

 اسابيع8

 ديسمبر19 -  اكتوبر27
2018

اإلنجليزية

شهادة تدريس اللغة اإلنجليزية للناطقين باللغات األخرى

CELTA - Certificate in Teaching English to Speakers of Other
Languages

English

Feb 2- March 30, 2019

5pm - 9pm Mon, Wed
9am - 5pm Sat

9,500

 اسابيع8

2019  مارس30 -  فبراير2

اإلنجليزية

شهادة تدريس اللغة اإلنجليزية للناطقين باللغات األخرى

CELTA - Certificate in Teaching English to Speakers of Other
Languages

English

April 6 - May 25, 2019

5pm - 9pm Mon, Wed
9am - 5pm Sat

9,500

 اسابيع8

2019  مايو25 -  ابريل6

اإلنجليزية

شهادة تدريس اللغة اإلنجليزية للناطقين باللغات األخرى

CISCO شهادة سيسكو

CISCO Certification Programs
CCNA 1: Introduction to Networks (CCNA Certification)

English

Sept 9 - 2018

4 - 8pm, once a week

3000

 ساعة60

2018  سبتمبر9

اإلنجليزية

)CCNA  مقدمة في الشبكات (شهادة: 1 CCNA

CCNA 2: Routing and Switching Essentials (CCNA Certification)

English

Sept 10 - 2018

4 - 8pm, once a week

3000

 ساعة60

2018  سبتمبر10

اإلنجليزية

)CCNA  أساسيات التوجيه والتبديل (شهادة: 2 CCNA

CCNA 3: Scaling Networks (CCNA Certification)

English

Sept 11 - 2018

4 - 8pm, once a week

3000

 ساعة55

2018  سبتمبر11

اإلنجليزية

)CCNA  توسيع نطاق الشبكات (شهادة: 3 CCNA

CCNA 4: Connecting Networks (CCNA Certification)

English

Sept 12 - 2018

4 - 8pm, once a week

3000

 ساعة55

2018  سبتمبر12

اإلنجليزية

)CCNA  توصيل الشبكات (شهادة: 4 CCNA

* 10% discount for Qatar University employees, Qatar University students, QU Alumni Association.
* 15% discount for registeration and online payments, 4 or more nominated participants from an organization.

103

COURSE CATALOG 2018/2019

Certification Programs

. خصم على رسوم الدورات للمشاركين من موظفي وطالب وأعضاء رابطة خريجي جامعة قطر%10 *
. خصم للتسجيل و الدفع عبر االنترنت أو خصم خاص للمؤسسات التي ترشح أربعة أشخاص أو أكثر%15 *
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Program Title
IT Essentials (CompTIA A+ certification)

Language

Duration

 األيام/ األوقات
Time / Days

الرسوم
Fees

الساعات
Hours

الفترة

لغة البرنامج

English

Sept 13 - 2018

4 - 8pm, once a week

3000

 ساعة70

2018  سبتمبر13

اإلنجليزية

أساسيات تكنولوجيا المعلومات
)CompTIA A+ certification(

CISCO شهادة سيسكو

CISCO Certification Programs

CERTIFICATION
PROGRAMS

مسمى البرنامج

CCNA 1: Introduction to Networks (CCNA Certification)

English

Jan 20 - 2019

4 - 8pm, once a week

3000

 ساعة60

2019  يناير20

اإلنجليزية

)CCNA  مقدمة في الشبكات (شهادة: 1 CCNA

CCNA 2: Routing and Switching Essentials (CCNA Certification)

English

Jan 21 - 2019

4 - 8pm, once a week

3000

 ساعة60

2019  يناير21

اإلنجليزية

)CCNA  أساسيات التوجيه والتبديل (شهادة: 2 CCNA

CCNA 3: Scaling Networks (CCNA Certification)

English

Jan 22 - 2019

4 - 8pm, once a week

3000

 ساعة55

2019  يناير22

اإلنجليزية

)CCNA  توسيع نطاق الشبكات (شهادة: 3 CCNA

CCNA 4: Connecting Networks (CCNA Certification)

English

Jan 23 - 2019

4 - 8pm, once a week

3000

 ساعة55

2019  يناير23

اإلنجليزية

)CCNA  توصيل الشبكات (شهادة: 4 CCNA

IT Essentials (CompTIA A+ certification)

English

Jan 24 - 2019

4 - 8pm, once a week

3000

 ساعة70

2019  يناير24

اإلنجليزية

أساسيات تكنولوجيا المعلومات
)CompTIA A+ certification(

)CMA ( اإلعداد الختبار شهادة المحاسبين اإلداريين االمريكية

CMA Preparation Course
CMA- Part 2: Financial Decision Making

English

Sept 2 - Oct 21, 2018

5-8pm, Sun, Tue, Sat

5000

 ساعة66

2018  اكتوبر21 -  سبتمبر2

اإلنجليزية

 اتخاذ القرارات المالية-  الجزء الثاني-CMA

CMA- Part 1 :Financial Planning, Performance and Control

English

Nov 4 - Dec 25, 2018

5-8pm, Sun, Tue, Sat

5000

 ساعة66

2018  ديسمبر25 -  نوفمبر4

اإلنجليزية

 الرقابة، األداء، التخطيط المالي-  الجزءاألول-CMA

CMA- Part 2: Financial Decision Making

English

Jan 21 - March 11, 2019

5-8pm, Mon,Wed, Sat

5000

 ساعة66

2019  مارس11 -  يناير21

اإلنجليزية

 اتخاذ القرارات المالية-  الجزء الثاني-CMA

CMA- Part 1 :Financial Planning, Performance and Control

English

March 25 - May 13,
2019

5-8pm, Mon,Wed, Sat

5,000

 ساعة66

2019  مايو13 -  مارس25

اإلنجليزية

 الرقابة، األداء، التخطيط المالي-  الجزءاألول-CMA

)CIA ( اإلعداد الختبار شهادة مدقق داخلي

CIA Preparation Course
CIA- Part 1: Internal Audit Basics

Arabic

Oct 8 - Oct 29, 2018

5-8pm, Mon, Wed, Sat

CIA - Part 2 :Internal Audit Practice

Arabic

Nov 19 - Dec 10, 2018

5-8pm, Mon, Wed, Sat

* 10% discount for Qatar University employees, Qatar University students, QU Alumni Association.
* 15% discount for registeration and online payments, 4 or more nominated participants from an organization.
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8000

 ساعة30

2018  اكتوبر29 -  اكتوبر8

العربية

 أساسيات التدقيق الداخلي-  الجزء األول-CIA

 ساعة30

 ديسمبر10 -  نوفمبر19
2018

العربية

 ممارسات التدقيق الداخلي-  الجزء الثاني-CIA

. خصم على رسوم الدورات للمشاركين من موظفي وطالب وأعضاء رابطة خريجي جامعة قطر%10 *
. خصم للتسجيل و الدفع عبر االنترنت أو خصم خاص للمؤسسات التي ترشح أربعة أشخاص أو أكثر%15 *

2019/2018 دليــــل الــــــدورات

ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة
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Program Title
CIA- Part 3: Internal Audit Knowledge Elements

Language

Duration

 األيام/ األوقات

Arabic

Jan 14 - Feb 16, 2019

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

Time / Days

الرسوم
Fees

الساعات
Hours

الفترة

لغة البرنامج

 ساعة45

2019  فبراير16 -  يناير14

العربية

CERTIFICATION
PROGRAMS

 ساعة36

2019  فبراير23 -  يناير28

اإلنجليزية

 أساسيات التدقيق الداخلي-  الجزء األول-CIA

5-8pm, Mon, Wed, Sat

 ساعة33

2019  ابريل10 -  مارس18

اإلنجليزية

 ممارسات التدقيق الداخلي-  الجزء الثاني-CIA

5-8pm, Mon, Wed, Sat

 ساعة36

2019  يوليو13 -  يونيو17

اإلنجليزية

عناصر المعرف الخاصة-  الجزء الثالث-CIA
بالتدقيق الداخلي

CIA- Part 1: Internal Audit Basics

English

Jan 28 - Feb 23, 2019

5-8pm, Mon, Wed, Sat

CIA - Part 2 :Internal Audit Practice

English

March 18 - April 10,
2019

CIA- Part 3: Internal Audit Knowledge Elements

English

June 17 - July 13, 2019

8000

) CISA ( دورة االعداد لشهادة المدقق للنظم و المعلومات

CISA Preparation Course ( Certified Information System Auditor)
English

Oct 14 - Nov 13, 2018

5-8 pm, Sun,Tue,Wed

4,000

 ساعة45

English

Jan 20 - Feb 19, 2019

2018  نوفمبر13 -  اكتوبر14

دورة االعداد لشهادة المدقق للنظم
) CISA( و المعلومات

اإلنجليزية

CISM دورة اإلعداد لشهادة مدير معتمد ألمن المعلومات

CISM Prepartion Course ( Certified Information Security Manager )
CISM ( Certified Information Security Manager ) Prepartaion Course

عناصر المعرف الخاصة-  الجزء الثالث-CIA
بالتدقيق الداخلي

)CIA ( اإلعداد الختبار شهادة مدقق داخلي

CIA Preparation Course

CISA (Certified Information System Auditor ) Preparation Course

مسمى البرنامج

5-8 pm, Sun,Tue,Wed

4,000

 ساعة45

2019  فبراير19 -  يناير20

اإلنجليزية

CISM دورة اإلعداد لشهادة مدير معتمد ألمن المعلومات

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

Kaplan - Norton Balanced Scorecard Certification
Kaplan- Norton BSC Certification :Boot Camp -Palladium

Arabic

Oct 28 - Oct 31, 2018

8am - 5pm

16,000

 ايام4

 اكتوبر31 -  اكتوبر28

العربية

 نورتون لشهادات- دورة تدريب كابالن
بطاقة األداء المتوازن

Kaplan- Norton BSC Certification :Boot Camp -Palladium

Arabic

April 21 - April 24, 2019

8am - 5pm

16,000

 ايام4

 ابريل24 -  ابريل21

العربية

 نورتون لشهادات- دورة تدريب كابالن
بطاقة األداء المتوازن

CIPD - DHRP  دبلوم ممارس الموارد البشرية- شهادة معهد تشارترد لألفراد والتنمية

CIPD -DHRP : Diploma in Human Resource Practice
CIPD -DHRP : Diploma in Human Resource Practice- Block 1

English

Sept 30 - Oct 2, 2018

8:00am - 4:00pm

CIPD -DHRP : Diploma in Human Resource Practice- Block 2

English

Nov 11 - Nov 13, 2018

8:00am - 4:00pm

* 10% discount for Qatar University employees, Qatar University students, QU Alumni Association.
* 15% discount for registeration and online payments, 4 or more nominated participants from an organization.
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35000 QR

 ساعة32

2018  اكتوبر2 -  سبتمبر30

اإلنجليزية

 دبلوم ممارس- شهادة معهد تشارترد لألفراد والتنمية
CIPD- DHRP - Block 1 الموارد البشرية

 ساعة24

 نوفمبر13 -  نوفمبر11
2018

اإلنجليزية

 دبلوم ممارس- شهادة معهد تشارترد لألفراد والتنمية
CIPD- DHRP - Block 2 الموارد البشرية

. خصم على رسوم الدورات للمشاركين من موظفي وطالب وأعضاء رابطة خريجي جامعة قطر%10 *
. خصم للتسجيل و الدفع عبر االنترنت أو خصم خاص للمؤسسات التي ترشح أربعة أشخاص أو أكثر%15 *

2019/2018 دليــــل الــــــدورات

ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة

106

لغة البرنامج

الفترة

الساعات
Hours

شهادة معهد تشارترد لألفراد والتنمية  -دبلوم ممارس
الموارد البشرية 3 CIPD- DHRP - Block

اإلنجليزية

 9ديسمبر  12 -ديسمبر
2018

 32ساعة

8:00am - 4:00pm

شهادة معهد تشارترد لألفراد والتنمية  -دبلوم ممارس
الموارد البشرية 4 CIPD- DHRP - Block

اإلنجليزية

 13يناير  17 -يناير 2019

 32ساعة

8:00am - 4:00pm

مسمى البرنامج

الرسوم
Fees

األوقات  /األيام

Duration

Language

Dec 9 - Dec 12, 2018

English

CIPD -DHRP : Diploma in Human Resource Practice- Block 3

Jan 13 - Jan 17, 2019

English

CIPD -DHRP : Diploma in Human Resource Practice- Block 4

Time / Days

شهادة معهد تشارترد لألفراد والتنمية  -دبلوم ممارس الموارد البشرية CIPD - DHRP

CIPD -DHRP : Diploma in Human Resource Practice

شهادة معهد تشارترد لألفراد والتنمية  -دبلوم ممارس
الموارد البشرية CIPD- DHRP - Block 2

اإلنجليزية

 24فبراير  26 -فبراير 2019

 24ساعة

8:00am - 4:00pm

شهادة معهد تشارترد لألفراد والتنمية  -دبلوم ممارس
الموارد البشرية CIPD- DHRP - Block 3

اإلنجليزية

 31مارس  3 -ابريل 2019

 32ساعة

8:00am - 4:00pm

March 31 - April 3, 2019

شهادة معهد تشارترد لألفراد والتنمية  -دبلوم ممارس
الموارد البشرية CIPD- DHRP - Block 4

اإلنجليزية

 28ابريل  2 -مايو 2019

 32ساعة

8:00am - 4:00pm

April 28 - May 2, 2019

35000 QR

8:00am - 4:00pm

Jan 27 - Jan 29, 2019

English

CIPD -DHRP : Diploma in Human Resource Practice- Block 1

Feb 24 - Feb 26, 2019

English

CIPD -DHRP : Diploma in Human Resource Practice- Block 2

English

CIPD -DHRP : Diploma in Human Resource Practice- Block 3

English

CIPD -DHRP : Diploma in Human Resource Practice- Block 4

شهادة معهد تشارترد لألفراد والتنمية  -الدبلوم التأسيسي في التعليم والتطوير CIPD-FDLD

CIPD-FDLD: Foundation Diploma in Learning and Development

شهادة معهد تشارترد لألفراد والتنمية  -الدبلوم
التأسيسي في التعليم والتطوير
CIPD-FDLD - Block 1

اإلنجليزية

 7اكتوبر  9 -اكتوبر 2018

 24ساعة

شهادة معهد تشارترد لألفراد والتنمية  -الدبلوم
التأسيسي في التعليم والتطوير
CIPD-FDLD - Block 2

اإلنجليزية

 4نوفمبر  6 -نوفمبر 2018

 24ساعة

8:00am - 4:00pm

شهادة معهد تشارترد لألفراد والتنمية  -الدبلوم
التأسيسي في التعليم والتطوير
CIPD-FDLD - Block 3

اإلنجليزية

 2ديسمبر  5 -ديسمبر 2018

 32ساعة

8:00am - 4:00pm

Dec 2 - Dec 5, 2018

شهادة معهد تشارترد لألفراد والتنمية  -الدبلوم
التأسيسي في التعليم والتطوير
CIPD-FDLD - Block 4

اإلنجليزية

 13يناير  17 -يناير 2019

 40ساعة

8:00am - 4:00pm

Jan 13 - Jan 17, 2019

108

دليــــل الــــــدورات 2019/2018

ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة

35000 QR

8:00am - 4:00pm

Oct 7 - Oct 9, 2018

English

CIPD-FDLD: Foundation Diploma
in Learning and Development - Block 1

Nov 4 - Nov 6, 2018

English

CIPD-FDLD: Foundation Diploma
in Learning and Development - Block 2

English

CIPD-FDLD: Foundation Diploma
in Learning and Development - Block 3

English

CIPD-FDLD: Foundation Diploma
in Learning and Development - Block 4

* 10% discount for Qatar University employees, Qatar University students, QU Alumni Association.
* 15% discount for registeration and online payments, 4 or more nominated participants from an organization.
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CERTIFICATION
PROGRAMS

شهادة معهد تشارترد لألفراد والتنمية  -دبلوم ممارس
الموارد البشرية CIPD- DHRP - Block 1

اإلنجليزية

 27يناير  29 -يناير 2019

 32ساعة

*  %10خصم على رسوم الدورات للمشاركين من موظفي وطالب وأعضاء رابطة خريجي جامعة قطر.
*  %15خصم للتسجيل و الدفع عبر االنترنت أو خصم خاص للمؤسسات التي ترشح أربعة أشخاص أو أكثر.

Program Title

Program Title

Language

Duration

 األيام/ األوقات
Time / Days

الرسوم
Fees

CERTIFICATION
PROGRAMS

مسمى البرنامج

2018  ديسمبر5 -  ديسمبر2

اإلنجليزية

 دبلوم إدارة- شهادة معهد تشارترد لألفراد والتنمية
1 CIPD- DHRM - Block الموارد البشرية

8:00am - 4:00pm

 ساعة32

2019  يناير23 -  يناير20

اإلنجليزية

 دبلوم إدارة- شهادة معهد تشارترد لألفراد والتنمية
2 CIPD- DHRM - Block الموارد البشرية

Feb 24 - Feb 27, 2019

8:00am - 4:00pm

 ساعة32

2019  فبراير27 -  فبراير24

اإلنجليزية

 دبلوم إدارة- شهادة معهد تشارترد لألفراد والتنمية
3 CIPD- DHRM - Block الموارد البشرية

March 24 - March 27,
2019

8:00am - 4:00pm

 ساعة32

2019  مارس27 -  مارس24

اإلنجليزية

 دبلوم إدارة- شهادة معهد تشارترد لألفراد والتنمية
4 CIPD- DHRM - Block الموارد البشرية

English

Dec 2 - Dec 5, 2018

8:00am - 4:00pm

CIPD- DHRM: Diploma in Human Resource Management - Block2

English

Jan 20 - Jan 23, 2019

CIPD- DHRM: Diploma in Human Resource Management - Block3

English

CIPD- DHRM: Diploma in Human Resource Management - Block4

English

* 10% discount for Qatar University employees, Qatar University students, QU Alumni Association.
* 15% discount for registeration and online payments, 4 or more nominated participants from an organization.
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لغة البرنامج

 ساعة32

CIPD- DHRM: Diploma in Human Resource Management - Block1

COURSE CATALOG 2018/2019

الفترة

CIPD- DHRM  دبلوم إدارة الموارد البشرية- شهادة معهد تشارترد لألفراد والتنمية

CIPD- DHRM: Diploma in Human Resource Management
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الساعات
Hours

45000 QR

. خصم على رسوم الدورات للمشاركين من موظفي وطالب وأعضاء رابطة خريجي جامعة قطر%10 *
. خصم للتسجيل و الدفع عبر االنترنت أو خصم خاص للمؤسسات التي ترشح أربعة أشخاص أو أكثر%15 *
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ﺑﺮاﻣﺞ التعلم اإللكتروني
يقــدم مركــز خدمــة المجتمــع والتعليــم المســتمر دورات للتعلــم الكترونــي بالتعــاون مــع شــركة
 ،Cegosوهــي شــركة عالميــة متخصصــة فــي مجــال التدريــب والتطويــر مــع خبــره عشــرين عامــا فــي
تطويــر محتــوي التعلــم األلكترونــي ،و مــن خــال التعــاون مــع  Cegosتــم التوســع فــي طــرح الــدورات
والبرامــج لتمكيــن المتعلميــن مــن تحقيــق هــدف التعلــم مــدى الحيــاة حيــث ســيتمكن االفــراد مــن
تطويــر مهاراتهــم بصــوره فعالــه و بأســتخدام عــدد مــن اللغــات لتالئــم المتعلــم المســتهدف.
وتتضمــن برامــج التعلــم األلكترونــي دورات فــي اإلدارة والقيــادة ،والتطويــر والتنميــة الشــخصية،
والكفــاءة المهنيــة ،وإداره المشــاريع ،والتمويــل ،والتســويق واالبتــكار ،والمبيعــات والمشــتريات.

E-Learning Courses
The Center of Community Service and Continuing Education offers e-Learning courses in
’collaboration with Cegos, a worldwide leader in training and development, with twenty years
experience in developing e-learning content, Through our collaboration with Cegos we have
expanded our offerings to further empower our lifelong learners. Individuals will be able to
develop their soft skills effectively in a self-paced environment in a number of languages tailored
to the target learner.
Our e-Learning catalogue includes courses in Management & Leadership, Applied Personal Development,
Professional Efficiency, Project Management, Finance, Marketing & Innovation, Sales and Purchasing.

E-LEARNING
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1- MANAGEMENT & LEADERSHIP

Management and Leadership is comprised of 3 modules; Supporting Changes, Fundamentals of
Management and Advanced Management Skills.

E-LEARNING

Supporting Change
In this Module, you will be able to build your network of allies in the changing environment,
in addition to recognizing and dealing with people’s fears.
The courses offered are:
• Managing Change: Strategic Alliances – English
• Managing Change: Identifying your Profile – English or Arabic
• Managing Change: Process and Tools – English or Arabic
• Creating a Vision of the Future – English or Arabic
• Managing Change: Strategic Alliances– English or Arabic
• Triggering the Dynamics for Change – English or Arabic
Fundamentals of Management
In this module, you will learn Managerial skills and the courses offered are as follows:
• Making your New Management Position Successful - English
• The Management Styles - English or Arabic
• Fostering and Maintaining Motivation - English and Arabic
• The Situational Skills of the Manager - English or Arabic
• The Relational Skills of the Manager - English or Arabic
• The Emotional Skills of the Manager- English or Arabic
Advanced Management Skills
In this module, you will learn advanced management skills and the courses offered are as follows:
• Guiding Team and Individual Actions– English and Arabic
• Becoming a Coaching Manager– English and Arabic
• Effective Decision-making– English and Arabic
• Being Persuasive in Management Situations – English
• Handling Emotions within your Team– English and Arabic
• Balancing the Dual Roles of People Manager and Technical Expert– English and Arabic
• Day to Day Negotiation for Managers - English and Arabic

117

COURSE CATALOG 2018/2019

E-Learning

 اإلدارة والقيادة-1

 أساســيات اإلدارة ومهــارات اإلدارة، وحــدات ؛ دعــم التغييــرات3 تتكــون اإلدارة والقيــادة مــن
.المتقدمــة
دعم التغيير
 باإلضافــة إلــى، ســيتمكن المشــارك مــن بنــاء شــبكة مــن العالقــات فــي البيئــة المتغيــرة،فــي هــذه الوحــدة
.التعــرف علــى مخــاوف النــاس والتعامــل معهــا
:وتشمل الدورات ما يلي
 اللغة اإلنجليزية-  التحالفات االستراتيجية:•إدارة التغيير
 اإلنجليزية أو العربية-  تحديد ملف التعريف الخاص بك:•إدارة التغيير
 اإلنجليزية أو العربية-  العمليات واألدوات:•إدارة التغيير
 اإلنجليزية أو العربية- •خلق رؤية للمستقبل
 اإلنجليزية أو العربية-  التحالفات االستراتيجية:•إدارة التغيير
 اإلنجليزية أو العربية- •إثارة ديناميكيات التغيير
أساسيات اإلدارة
:  سوف يتعلم المشارك المهارات اإلدارية والدورات المقدمة هي على النحو التالي،في هذه الوحدة
 اإلنجليزية- ناجحا
• جعل موقعك (منصبك) اإلداري الجديد
ً
 اإلنجليزية أو العربية- • أساليب اإلدارة
 اإلنجليزية أو العربية- • تعزيز والحفاظ على الدافعية
 اإلنجليزية أو العربية- • المهارات الظرفية للمدير
 اإلنجليزية أو العربية- • المهارات و العالقات للمدير
 اإلنجليزية أو العربية- • المهارات العاطفية للمدير
مهارات اإلدارة المتقدمة
: سيتعلم مهارات اإلدارة المتقدمة والدورات المقدمة على النحو التالي،في هذه الوحدة
 اإلنجليزية أو العربية- • توجيه الفريق والمهام الفردية
 اإلنجليزية أو العربية- • كيف تصبح مدير موجه
 اإلنجليزية أو العربية- • صنع القرار الفعال
 اإلنجليزية- • كيفية اإلقناع في المواقف المختلفة
 اإلنجليزية أو العربية- • التعامل مع المشاعر داخل فريق العمل
 اإلنجليزية أو العربية- • الموازنة بين دورك كمدير إنساني وكخبير تقني
 اإلنجليزية أو العربية- • المفاوضات اليومية للمديرين
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 -2التنمية الشخصية التطبيقية

تتكــون التنميــة الشــخصية التطبيقيــة مــن  3وحــدات ؛ التنميــة الذاتيــة ،والفعاليــة فــي التعامــل مــع اآلخريــن
والتعامــل مــع األحاســيس واالختالفــات.

التعامل مع األحاسيس واالختالفات
فــي هــذه الوحــدة ،يتمكــن المشــارك مــن اســتخدام قــوة العواطــف فــي عالقاتــه وترويــض األحاســيس الخاصــة بــه .الــدورات المقدمــة
هــي علــى النحــو التالــي.
• تأثير األحاسيس والعواطف في مكان العمل  -اللغة اإلنجليزية
• التحكم في العواطف و المشاعر  -اإلنجليزية أو العربية

118

دليــــل الــــــدورات 2019/2018

برامج التعلم اإللكتروني

Personal Development
;This module will assist in your personal development and the courses offered are as follows
• Adapting to Other People to Communicate More Effectively– English
• Emotional Intelligence Fundamentals– English or Arabic
• Understand How you Deal with Stress – English
• Handling Stress - English or Arabic
• Assertiveness : Know your Profile – English or Arabic
• Assertiveness : Toolkit– English or Arabic
• The Four Keys to Developing Self-esteem – English or Arabic
Interpersonal effectiveness
In this module, you will be able to build successful working relationships by using the three pillars of interpersonal
excellence. The courses offered are as follow:
• The Three Pillars of Interpersonal Excellence – English or Arabic
• Developing an Interpersonal Communication Strategy – English or Arabic
• Knowing Yourself Better to Communicate Better– English or Arabic
• Three Routes to Good Communication – English or Arabic
• Three Levers for Building Winning Cooperation – English or Arabic
Dealing with emotions and conflict
In this module, you will be able to use the power of emotions in your relationships and tame your own emotions.
The courses offered are as follow:
• Impact of Emotions in the Workplace – English
• Controlling Your Emotions – English or Arabic

COURSE CATALOG 2018/2019
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E-LEARNING

التنمية الشخصية
هذه الوحدة سوف تساعد في تطوير المهارات الشخصية والدورات المقدمة هي على النحو التالي:
• التكيف مع اآلخرين للتواصل بشكل أكثر فعالية  -اإلنجليزية
• أساسيات الذكاء العاطفي  -اإلنجليزية أو العربية
• كيف تفهم الضغط  -اللغة اإلنجليزية
• التعامل مع الضغط  -اللغة اإلنجليزية أو العربية
• الحزم :معرفة ملف التعريف الخاص بك  -اإلنجليزية أو العربية
• الحزم :مجموعة أدوات  -اإلنجليزية أو العربية
• المفاتيح األربعة لتطوير قدراتك الذاتية  -اإلنجليزية أو العربية
فعالية التعامل مع اآلخرين
فــي هــذه الوحــدة ،ســتتمكن مــن بنــاء عالقــات عمــل ناجحــة باســتخدام األركان الثالثــة للتميــز بيــن األشــخاص .الــدورات المقدمــة هــي
علــى النحــو التالــي:
• األركان الثالثة للتميز بين األشخاص  -اإلنجليزية أو العربية
• تطوير استراتيجية التواصل بين األشخاص  -اإلنجليزية أو العربية
• أعرف نفسك بشكل أفضل للتواصل بشكل أفضل  -اإلنجليزية أو العربية
• ثالثة طرق للتواصل الجيد  -اإلنجليزية أو العربية
• أسس بناء التعاون الرابح  -اإلنجليزية أو العربية

2- APPLIED PERSONAL DEVELOPMENT

Applied Personal development is comprised of 3 modules; Personal Development, Interpersonal
Effectiveness and Dealing with Emotions and Conflict.

3- PROFESSIONAL EFFICIENCY

Professional Efficiency is comprised of 3 modules; Written communications, Oral communications
and Time and Information Management.
Written communications
In this module, you will learn how to write efficient summaries and reports. The course offered is:
• Writing Techniques – English

E-LEARNING

Oral communications
In this module, you will be able to identify the four communication styles and determine your own
communication style, whilst understanding the strengths of each style.
• Identify Your Communication styles – English
• Successfully Adapting Your Message – English
• Evade Trick Questions at Meetings - English
Time and Information Management
In this module, you will have identified several ways to make better use of your time,
based on the priorities of your mission. The courses offered are as follow:
• Considering How You Spend Your Time - English or Arabic
• Focusing on Your Priorities - English and Arabic
• The 12 Guidelines of Effective Time Management - English or Arabic
• Improving your memory - English or Arabic
• Dealing With Time-Consuming Tasks - English or Arabic
• Managing Your Time Strategically - English or Arabic
• Clarifying and Managing Your Priorities - English or Arabic
• Harnessing Different to Boost Effectiveness - English
• Improving Performance Through Time Perception - English or Arabic
• Increasing Your Productivity in a Fast-paced World - English or Arabic
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 الكفاءة المهنية-3

 االتصــاالت الشــفوية وإدارة الوقــت، وحــدات ؛ االتصــاالت المكتوبــة3 تتكــون الكفــاءة المهنيــة مــن
.والمعلومــات
االتصاالت المكتوبة
: الدورة المقدمة هي. ستتعلم كيفية كتابة الملخصات والتقارير الفعالة،في هذه الوحدة
 اللغة اإلنجليزية- • أساليب الكتابة
االتصاالت الشفوية
، ستتمكن من تحديد أنماط التواصل األربعة وتحديد أسلوب االتصال الخاص بك،في هذه الوحدة
.مع فهم نقاط القوة لكل نمط
 اللغة اإلنجليزية- • تحديد أساليب االتصال الخاصة بك
 اللغة اإلنجليزية- • النجاح في ايصال الرسالة
 اإلنجليزية- • تجنب األسئلة المحرجة في االجتماعات
اداره الوقت والمعلومات
.بناء على أولويات مهمتك
ً ، سوف تكون قد حددت عدة طرق لالستفادة بشكل أفضل من وقتك،في هذه الوحدة
:الدورات المقدمة هي على النحو التالي
 اللغة اإلنجليزية أو العربية- • النظر في كيفية قضاء وقتك
 اإلنجليزية أو العربية- • التركيز على أولوياتك
 اللغة اإلنجليزية أو العربية-  إلدارة الوقت الفعال21 • المبادئ التوجيهية ال
 اإلنجليزية أو العربية- • تحسين ذاكرتك
 اإلنجليزية و العربية- • التعامل مع المهام التي تستغرق وقتا طويال
 اللغة اإلنجليزية أو العربية- • إدارة وقتك استراتيجيا
 اإلنجليزية أو العربية- • توضيح وإدارة األولويات الخاصة بك
 اللغة اإلنجليزية- • تسخير االختالف لتعزيز الفعالية
 اللغة اإلنجليزية أو العربية- • تحسين األداء من خالل إدراك الوقت
 اإلنجليزية أو العربية- • زيادة إنتاجيتك في عالم سريع الخطى

2019/2018 دليــــل الــــــدورات

برامج التعلم اإللكتروني

120

 -4المشاريع
إدارة المشروع
فــي هــذه الوحــدة ،ســتتمكن مــن تحديــد أهــداف مشــروعك ،وتنظيــم مراحــل المشــروع وتحديــد المعالــم التــي
تســاعدك علــى اتخــاذ القــرارات الصائبــة فــي الوقــت المناســب .الــدورات المقدمــة هــي علــى النحــو التالــي:
• أساسيات إدارة المشاريع  -اإلنجليزية أو العربية
• إطار المشروع  -اإلنجليزية أو العربية
• تخطيط المشروع  -اللغة اإلنجليزية أو العربية
• إعداد ميزانية المشروع  -اإلنجليزية أو العربية
• توقع مخاطر المشروع  -اإلنجليزية أو العربية
• من االحتياجات إلى المشروع  -اللغة اإلنجليزية
• تحديد توقعات العمالء لنجاح المشروع  -اإلنجليزية أو العربية

4- PROJECTS
Project Management
In this module, you will be able to define the objectives of your project, organize the key phases
and set milestones to help you make the right decisions at the right time. The courses offered are
as follow:
• Project Management Essentials - English or Arabic
• The Project Framework - English or Arabic
• Project Planning - English or Arabic
• Drawing up a Project Budget - English or Arabic
• Anticipating Project Risks - English or Arabic
• From Needs to Project - English
• Identifying Customer Expectations for Project Success - English or Arabic

E-LEARNING
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5- HUMAN RESOURCES

Successful performance review interviews
In this module, you will be able to conduct annual performance reviews with greater ease and
professionalism. The course offered is as follows:
• Preparing and structuring the annual performance review - English

6- FINANCE & MANAGEMENT

Business Driving
In this module, you will understand the content and role of the financial documents. You will be able to master
the key financial analysis ratios, evaluation models and identify your role in value creation and financial flows.
The courses offered are as follows:
• Decoding the Balance Sheet and Income Statement - English or Arabic
• Analysing and Evaluating Corporate Financial Data - English or Arabic
• Relating Your Contribution to Value Creation - English or Arabic

7- COMMERCIAL
E-LEARNING

Commercial is comprised of 2 modules; Customer relationship and Sales.
Customer relationship
In this module, you will learn the following techniques to enhance customer relationships.
The courses offered are as follows:
• The Challenges of Customer Relations - English or Arabic
• Customer Relationship: Building Trust - English or Arabic
• Customer Relationship: Practicing Active Listening - English or Arabic
• Customer Relationship: Creating Commitment - English or Arabic
• Developing Loyalty through Customer Relationships - English or Arabic
• Customer Relationship: the Stakes - English or Arabic
• Customer Relationship: Reaching Agreement - English or Arabic
• The Keys to Customer Relationships that Last - English or Arabic
• The Team Manager’s Role in Customer Relationships that Last - English or Arabic
• Devising a Plan for Improvements Aimed at Generating Customer Enthusiasm - English or Arabic
• Customer Complaints and Customer Relationships that Last - English or Arabic
• Developing Internal Cooperation to Enhance Customer Loyalty - English or Arabic
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 الموارد البشرية-5
مراجعة مقابالت األداء الناجحة
 الــدورة المقدمــة. ســتتمكن مــن إجــراء مراجعــات ســنوية لــأداء مــع ســهولة وكفــاءة أكبــر،فــي هــذه الوحــدة
:هــي علــى النحــو التالــي
 اإلنجليزية- • إعداد وتنظيم مراجعة األداء السنوي

 التمويل واإلدارة-6
التوجيه التجاري
 ســوف تكــون قــادراً علــى إتقــان نســب التحليــل المالــي الرئيســية. ســوف تفهــم محتــوى ودور المســتندات الماليــة،فــي هــذه الوحــدة
: الــدورات المقدمــة هــي علــى النحــو التالــي.ونمــاذج التقييــم وتحديــد دورك فــي خلــق القيمــة والتدفقــات الماليــة
 اإلنجليزية أو العربية- • فك شفرة الميزانية العمومية وقائمة الدخل
 اإلنجليزية أو العربية- • تحليل وتقييم البيانات المالية للشركات
 اإلنجليزية أو العربية- • المساهمة في خلق القيمة

 التجارة-7
. عالقة العمالء والمبيعات.تتكون التجارة من وحدتين
عالقات العمالء
: الدورات المقدمة هي على النحو التالي. سوف تتعلم األساليب التالية لتعزيز عالقات العمالء،في هذه الوحدة
 اإلنجليزية أو العربية- • تحديات عالقات العمالء
 اللغة اإلنجليزية أو العربية-  بناء الثقة:• عالقة العميل
 اإلنجليزية أو العربية-  ممارسة االستماع الفعال:• عالقة العميل
 اإلنجليزية أو العربية-  خلق االلتزام:• عالقة العميل
 اإلنجليزية أو العربية- • خلق الوالء من خالل عالقات العمالء
 اإلنجليزية أو العربية-  المخاطر:• عالقة العميل
 اإلنجليزية أو العربية-  التوصل إلى اتفاق:• عالقة العميل
 اإلنجليزية أو العربية- • مفاتيح عالقات العمالء الناجحة و المستمرة
 اإلنجليزية أو العربية- • دور مدير الفريق في عالقات العمالء الناجحة و المستمرة
 اللغة اإلنجليزية أو العربية- • وضع خطة للتحسينات التي تهدف إلى زيادة حماس العمالء
 اإلنجليزية أو العربية- • شكاوى العمالء وعالقات العمالء التي تستمر
 اللغة اإلنجليزية أو العربية- • تطوير التعاون الداخلي لتعزيز والء العمالء
2019/2018 دليــــل الــــــدورات

برامج التعلم اإللكتروني

124

Sales
In this module, you will learn skills to enhance your sales abilities. The courses offered are as follows:
• The Art of Persuading Through Listening - English
• Convincing Customers With a Winning Offer – English
• Take the Buyer’s View - English or Arabic
• Preparing for Shared Success - English or Arabic
• Discover the Hidden World of Your Buyer - English or Arabic
• Presenting Your Offer With Passion - English or Arabic
• Steering the Way to Mutual Agreement - English or Arabic
• Building Sustainable Shared Success - English or Arabic

E-LEARNING

8- PURCHASING
Best Purchasing Practices
In this module, you will gain an overall perspective of the purchasing process and learn the best purchasing practices.
The courses offered are as follows:
• The Purchasing Process - English or Arabic
• Purchasing Project: Needs Analysis - English or Arabic
• Purchasing Project: Supplier Market Analysis - English or Arabic
• Purchasing Project: Cost Analysis - English or Arabic
• Purchasing Strategies - English or Arabic

9- QUALITY - SAFETY – ENVIRONMENT
Tools for Handling and Solving Problems
In this module, you will be able to produce a factual description of a problem and identify its root cause.
The course offered is:
• Problem-solving: Tools and Methods - English
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المبيعات
 الــدورات المقدمــة هــي علــى النحــو. ســتتعلم مهــارات لتحســين قدراتــك فــي المبيعــات،فــي هــذه الوحــدة
:التالــي
 اإلنجليزية- • فن اإلقناع من خالل االستماع
 اإلنجليزية- • إقناع العمالء بعرض رابح
 اإلنجليزية أو العربية- • القبول بوجهة نظر المشتري
 اإلنجليزية أو العربية- • التحضير للنجاح المشترك
 اإلنجليزية أو العربية- • اكتشف العالم الخفي للمشتري
 اإلنجليزية أو العربية- • تقديم العرض بشغف
 اإلنجليزية أو العربية- • السير نحو طريق يؤدي إلى اتفاق متبادل
 إنجليزي أو عربي- • بناء نجاح مشترك مستدام

 المشتريات-8
أفضل ممارسات الشراء
 الــدورات المقدمــة هــي علــى. ســتحصل علــى منظــور شــامل لعمليــة الشــراء ومعرفــة أفضــل ممارســات الشــراء،فــي هــذه الوحــدة
:النحــو التالــي
 اإلنجليزية أو العربية- • عملية الشراء
 اإلنجليزية أو العربية-  تحليل االحتياجات:• مشروع الشراء
 اللغة اإلنجليزية أو العربية-  تحليل سوق الموردين:• مشروع الشراء
 اإلنجليزية أو العربية-  تحليل التكاليف:• مشروع الشراء
 اإلنجليزية أو العربية- • استراتيجيات الشراء

 البيئة-  السالمة-  الجودة-9
أدوات للتعامل وحل المشاكل
 الدورة المقدمة هي ؛. ستتمكن من تقديم وصف واقعي لمشكلة وتحديد السبب الجذري لها،في هذه الوحدة
 اللغة اإلنجليزية-  األدوات والطرق:•حل المشكالت
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خدمة المجتمع
ســبل التعــاون مــع الجهــات الغيــر ربحيــة مــن الكفــاءات مــن أعضــاء هيئــة التدريــس
يتمحــور عمــل قســم خدمــة المجتمــع فــي إيجــاد ُ
فــي األقســام األكاديميــة داخــل جامعــة قطــر واألشــخاص المتميزييــن فــي مجــاالت عــدة داخــل وخــارج الدولــة لتطويــع تلــك الخبــرات
ونقلهــا ألفــراد المجتمــع.

ويشمل نطاق عمل خدمة المجتمع في ما يلي:
• تعزيز عالقة جامعة قطر مع المجتمع من خالل التواصل مع مختلف الشرائح االجتماعية.
•إيجــاد وخلــق فــرص المشــاركة مــن خــال المناهــج األكاديميــة ،والتواصــل مــع المــدارس والمؤسســات االجتماعيــة باإلضافــه الــى
المشــاركات التطوعيــة.
• التعاون مع الجهات ذات الصله في تطوير برامج التدريب والتعليم لطالب المدارس االبتدائية والثانوية.
• تقديم الدورات التدريبية وورش العمل في مجال المهارات العامة االساسية للجمهور.
• تصميم وتقديم برامج لذوي االحتياجات الخاصة.
• التعاون مع الجهات الحكوميه والخاصه الغير ربحية في كل مايخدم المجتمع.

الدورات التدريبية في مجال خدمة المجتمع :
• أريد ان اكون (أنا مميز) .
• مهارات االبداع الفكري.
• الضغوط النفسية وكيفية التعامل معها.
• إعادة تأهيل المضطرب سلوكيا ونفسيا ودمجه بالمجتمع.
• تقنيات التفوق االنساني.
• تحليل الشخصية باستخدام الرسم.
• ضبط االنفعال حقيقة ام وهم.
• صحتي النفسية سر سعادتي.

Deliver collaborative leadership through coaching and development of sustainable projects, courses and academic
discoveries in partnership with both faculty and academic departments across QU and non-profit and public
community partners.
SCOPE
• Strengthen QU’s relationship with the community through social outreach.
• Explore engagement opportunities through academic curriculum, schools outreach, social enterprises and volunteering.
• Develop training and educational programs for primary and secondary school students
• Offer basic soft skills training/seminars to the public.
• Design and deliver programs to minority and disabled groups.
Mental Health Training Courses:
• I Want to Be (I’m Special).
• The Art of Dealing With Adolescents (Young Women).
• Intellectual Creativity Skills.
• Psychological Pressures and How to Deal with Them.
• Rehabilitation of the Mentally Disturbed and Psychologically Integrated into Society.
• Techniques of Human Excellence.
• Analyze the Character Using the Drawing.
• Control the Emotion of Reality or Illusion.
• My Mental Health is the Secret of My Happiness.
• Behavioral Cognitive Therapy.
• How to Weal with Work Stress.

• العالج المعرفي السلوكي.
• كيفية التعامل مع ضغوط العمل.
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• فن التعامل مع المراهقين (يافعات نافعات).

Community Service
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Training Courses Offered by Centers in Qatar University
Biomedical Research Center -BRC

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.

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 Health Sciences
• College of Engineering
- Qatar Transportation and Traffic Safety Center
• Center for Advanced Materials (CAM)
• Social & Economics Survey Research Institute (SESRI)
• Gas Processing Center (GPC)
• Environmental Studies Center (ESC)
• College of Business & Economics
- Center For Entrepreneurship

مراكز التدريب بجامعة قطر

تقــدم الكليــات والمراكــز فــي جامعــة قطــر مجموعــة
واســعة مــن برامــج التعليــم المســتمر التــي تهــدف الــى
.تعزيــز التطويــر الشــخصي والمهنــي ألفــراد المجتمــع
:وهــذه الوحــدات هــي
)NCED( • كلية التربية – المركز الوطني لتطوير التربويين

• كلية العلوم الصحية
 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

OTHER TRAINING

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.;
ExxonMobil & other organizations like Katara. The courses offered by the center will be as follows:
• 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.

Training Centers at Qatar University
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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. Entrepreneurship programs are
divided into three groups: (i) General Programs, (ii) Professional programs, and (iii) Custom Programs
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,
Innovation, Pitching Ideas, Financial Planning and others. Please check our website for updates about upcoming
professional training programs.

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 cuttingedge 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.
KINDI is also collaborating with some of the best cyber security institutes, such as Cybersecurity- Malaysia and TUBITAKBilgem, 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.
For details, regarding the computing research and training courses offered by KINDI
please contact 6600-4403 or email kindi@qu.edu.qa.

OTHER TRAINING

Qatar Transportation and Traffic Safety Center (QTTSC)

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.
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:
Introduction to Road Safety Audits
Traffic Safety in Work Zones
Safe Urban Street Design for Vulnerable Road User Safety
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تعــد غرفــة قطــر مــن أقــدم غــرف التجــارة بــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة ،حيــث يرجــع تاريــخ تأسســيها لعــام 1963م
بموجــب القانــون رقــم ( )4لســنة  ،1963وتهــدف إلــى تنظيــم األعمــال التجاريــة وتمثيــل القطــاع الخــاص ،حيــث قــدم مركــز التعليــم
المســتمر بجامعــة قطــر ومركــز قطــر الدولــي للتوفيــق والتحكيــم بغرفــة قطــر اتفاقيــة مــا يقــارب  7برنامــج تدريبيــة فــي مجــال القانــون
واالســتثمار والمصــارف والتجــارة الدوليــة للســنة األكاديميــة  ،2019 - 2018بهــدف إكســاب المشــاركين المعــارف المهنيــة وصقــل
مهاراتهــم القانونيــة واإللمــام بالمســائل القانونيــة التــي تحافــظ علــى حقــوق الشــركات التجاريــة حــال تعاقدهــا مــع الشــركات األخرى.
• أساسيات التحكيم التجاري
• التحكيم في المنازعات الهندسية
• التحكيم في المنازعات المالية والمصرفية
• مكافحة غسل األموال
• التحكيم في المنازعات البحرية
• تأسيس الشركات والوكاالت التجاري

• تأهيل وإعداد المحكمين الشهادة االحترافية المرحلة األولى
• تأهيل وإعداد المحكمين الشهادة االحترافية المرحلة الثانية
• تأهيل وإعداد المحكمين الشهادة االحترافية المرحلة الثالثة
• تأهيل وإعداد المحكمين الشهادة االحترافية المرحلة الرابعة
• تأهيل وإعداد المحكمين الشهادة االحترافية المرحلة الخامسة

OTHER TRAINING
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Registration
Registration can be done online or in person.

REGISTERATION

Online Registration
The Center of Community Service and Continuing Education is offering an Online Payment Service CE E-Pay.
It is a fast, easy and secure method of payment.
To enroll, kindly visit our website on www.qu.edu.qa/cce

التسجيل
.يتم التسجيل عن طريق الموقع اإللكتروني أو بشكل شخصي

:التسجيل االلكتروني
. و هو نظام أمن وسهل وسريعCE E-Pay يقدم مركز التعليم المستمر خدمة التسجيل والدفع االلكتروني من خالل
www.qu.edu.qa/offices/ceo للتسجيل يرجى زيارة الموقع االلكتروني

Personal Registration
To submit your application and to make a payment, please visit our Office. We are conveniently located on QU campus,
inside the Library Building (B13), ground floor, room 140. Operating hours: 7:30 am - 2:30 pm, Sunday through Thursday.
• Download and complete our registration form www.qu.edu.qa/cce
• A valid Qatari ID is required
• Payment can be done at CE-Office using your ATM or Credit card.

 ( الــدور االرضــي مكتــبB13 ) يمكنــك تعبئــة اســتمارة التســجيل والدفــع مــن خــال زيــارة مركــز التعليــم المســتمر فــي جامعــة قطــر مبنــى المكتبــة
 وذلك140 رقــم
 من األحد إلى الخميس،مساء
2:30  صباح ًا حتي7:30 خالل الدوام الرسمي من
ً
www.qu.edu.qa  من موقع مركز التعليم المستمر،• يمكن تحميل استمارة التسجيل
• يرجى احضار البطاقة الشخصية سارية المفعول
 أو البطاقات االئتمانيةATM • يتم الدفع بواسطة بطاقات الصراف اآللي

General Terms and Conditions
• Upon successful completion of online payment, you will receive an email confirming your registration.
• Joining instructions will be e-mailed to you by the Program Coordinator within three days prior to course start date.
• All courses are subject to sufficient enrollment of 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/offices/ceo/registration/terms_conditions.
php) 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.
• 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.
• All e-commerce stores will adhere to Qatar University’s terms and conditions.
• All transactions will be processed in Qatari Riyals

• عند إتمام عملية التسجيل في الدورة التدريبية سوف تصلك رسالة بالبريد اإللكتروني
.• سوف يتم ابالغ المشاركين بمكان التدريب ووقت التدريب عبر االلكتروني أو عبر الرسائل القصيرة قبل ثالثة أيام على األقل
.• يتم عقد جميع الدورات عند توفر العدد المطلوب من المشاركين
. من أيام التدريب% 80 • سوف يحصل جميع المشاركين على شهادات حضور للدورات التدريبية بشرط أن ال تقل نسبة الحضور عن
 مــعwww.qu.edu.qa/offices/ceo/registration/terms_conditions.php  يجــب تعبئــة طلــب االنســحاب المتوفــرة عبــر الموقــع،• لالنســحاب
ا ر فــا ق
.صورة من البطاقة الشخصية و استمارة التسجيل الواردة عبر البريد االلكتروني
• فــي حالــة الغــاء الــدورة التدريبيــة ألي ســبب ســيتم أشــعاركم بذلــك عــن طريــق البريــد االلكترونــي وســيتم اســترجاع رســوم الــدورة عــن طريــق
البطاقــة
.االئتمانية
• جامعة قطر ال تحتفظ بأرقام أو تاريخ الصالحية للبطاقات االئتمانية
• تخضع عملية التسجيل والدفع االلكتروني لشروط وسياسات جامعة قطر
• جميع العمليات تتم بالريال القطري
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