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:Program Title
عنوان البرنامج

الدبلوم المهني في قيادة االعمال اإلنسانية والتنموية

Trainer(s) Name(s)
اسم المدرب

مجموعة مدربين

# of Contact Hours:
عدد الساعات

 148 ساعة تدريبية

:Program Duration
مدة البرنامج

16 اسبوع

موعد البدء
Start Date

فبراير 2021

:Program Description
لمحة عن البرنامج 

تتميــز االمــارات بتقديــم خدماتهــا اإلنســانية عبــر العالــم بــدون تحيــز ألي جنــس أو ديــن ممــا يشــكل البيئــة األساســية للخدمــات اإلنســانية بمفهومهــا 
اإلســامي والعالمــي. وفــي هــذا العالــم الملــيء بالمآســي المختلفــة الناتجــة عــن الحــروب والفقــر والجرائــم، كان مــن الضــروري إعــداد قــادة 
فــي مجــال الخدمــات اإلنســانية يتميــزون بمهــارات متنوعــة تمكنهــم مــن تشــكيل فريــق قــوي واعــي بمختلــف القضايــا المحليــة والعالميــة، وقــادر 
علــى تحديــد مواطــن الضعــف واالحتيــاج والمســاعدة التــي يجــب توفيرهــا واإلدارة اإلنســانية والماليــة للمشــاريع المختلفــة ســواء كانــت محليــة أو 
عالميــة. إضافــة إلــى ذلــك فابــد أن يكــون الفريــق قــادر علــى تدريــب الملتحقيــن الجــدد بالمؤسســة علــى مختلــف مســتوياتهم وبنــاء عليــه فــان 

هــذا البرنامــج معــد لتأهيــل المتدربيــن ألن يكونــوا مدربيــن كذلــك.  
يتضمــن الدبلــوم المهنــي فــي العمــل اإلنســاني وحــدة عامــة أساســية باإلضافــة إلــى وحــدة اعــداد القــادة. تتكــون الوحــدات مــن رزمــة مــن المــواد 
الدراســية والتدريبيــة االزمــة إلعــداد موظفيــن فــي مجــال الخدمــات اإلنســانية قادريــن علــى التعامــل مــع المشــاكل المختلفــة، وتحقيــق أهــداف 

المؤسســة، والتواصــل االجتماعــي البنــاء مــع مختلــف الجهــات العاملــة فــي مجــال الخدمــات اإلنســانية.

Prerequisites
المتطلبات السابقة

خبرة في مجال العمل االنساني

:Target Audience
الفئة المستهدفة

موظفي المؤسسات الخيرية والمهتمين بميدان العمل اإلنساني والتنموي

:Program Objectives
أهداف البرنامج

:Program Components
محتويات البرنامج

مقدمة في العمل االنساني واخاقيات العمل االنساني	 
الذكاء العاطفي وتأثير العاقات االجتماعية في االعمال اإلنسانية	 
قانون حقوق االنسان والمنظمات الدولية	 
أساسيات المحاسبة والمالية  	 
مقدمة في التنمية المستدامة 	 
الدعم النفسي واالجتماعي (االسعاف النفسي األولي والتعامل مع الضغوط) باإلضافة إلى مهارات التفكير 	 
رقابة وتقييم المساعدات اإلنسانية والتنموية	 
االعام المجتمعي	 
إدارة األزمات والمخاطر 	 
استشراف المستقبل واالبتكار في االعمال اإلنسانية	 
أساسيات توثيق المساعدات 	 
مهارات المتحدث الرسمي	 

Suggested Practicum/
 Graduation Project

مقترح التدريب العملي/مشروع 
التخرج

ينفذ التدريب العملي بالتعاون مع المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية في امارة دبي وذلك لمدة شهر كامل

Investment fees
قيمة االستثمار

الشركاء
Partners
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:Program Title
عنوان البرنامج

الدبلوم المهني في إعداد قادة االبتكار المؤسسي

Trainer(s) Name(s)
اسم المدرب

د. عمر الجبر

# of Contact Hours:
عدد الساعات

120 ساعة تدريبية

:Program Duration
مدة البرنامج

22 يوم

موعد البدء
Start Date

أكتوبر 2021

:Program Description
لمحة عن البرنامج 

حتــى تســتطيع المؤسســة مــن تحويــل التحديــات إلــى فــرص، البــد لهــا مــن اســتخدام أدوات وطــرق حديثــة للوصــول إلــى رفــع الكفــاءة والريــادة 
وتحقيــق االســتدامة، ومــن هــذه األدوات التــي ركــزت عليهــا اســتراتيجية دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة: االبتــكار واستشــراف المســتقبل اللــذان 

.
ً
مــن خالهــا يمكــن للمؤسســة التنبــؤ بمــا ســتؤول إليــه األمــور مســتقبا

ــكار، استشــراف المســتقبل، الســيناريوهات  ، منهــا: إدارة االبت
ً
ــد المؤسســة مســتقبا في

ُ
ــوم ليغطــي محــاور أساســية ت ــا ُصمــم هــذا الدبل ومــن هن

المســتقبلية، ومــن ثــم تقديــم مشــروع تخــرج قابــل للتطبيــق فــي المؤسســة ســيكون نتــاج سلســلة الوحــدات التدريبيــة التــي يحتــوي عليهــا هــذا 
البرنامــج

Prerequisites
المتطلبات السابقة

خبرة عملية ال تقل عن سنة في إحدى المؤسسات الحكومية أو الخاصة

:Target Audience
الفئة المستهدفة

الموظفين واألفراد

:Program Objectives
أهداف البرنامج

تمكين المشاركين من التعرف على منهجيات االبتكار. 	 
تمكين المشاركين من بناء وقيادة فرق العمل االبتكارية.	 
تمكين المشاركين من التعرف على أدوات االبتكار.	 
بناء مجموعة من األفكار االبتكارية للمساهمة في تطوير العمل المؤسسي.	 
رفع القدرات الوطنية في مجال االبتكار.	 
بناء سيناريوهات مستقبلية والمساعدة في تقليل غموض المستقبل  	 

:Program Components
محتويات البرنامج

االستشراف المستقبلي وأدوات الثورة الصناعية الرابعة	 
تقنيات وأدوات االبتكار 	 
استراتيجية المحيط األزرق (ابتكار القيمة)	 
بناء نموذج األعمال للمشاريع االبتكارية 	 
مشروع تخرج	 

Investment fees
قيمة االستثمار

Suggested Practicum/
 Graduation Project

مقترح التدريب العملي/مشروع 
التخرج

تطوير فكرة أو ابتكار أو مشروع بناًء على مخطط نموذج العمل االبتكاري وذلك ضمن فريق عمل
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:Program Title
عنوان البرنامج

دبلوم استشاري التميز الحكومي

Trainer(s) Name(s)
اسم المدرب

بهاء بركات

# of Contact Hours:
عدد الساعات

72 ساعة

:Program Duration
مدة البرنامج

16 يوم

موعد البدء
Start Date

TBD

:Program Description
لمحة عن البرنامج 

 GEM) تهــدف هــذه السلســلة الــى تعريــف المشــاركين باألســس النظريــة لإلصــدار الثانــي الجديــد مــن منظومــة التميــز الحكومــي الجيــل الرابــع
2.0) والتعــرف علــى معاييرهــا الجديــدة وفهمــا. كمــا ســيتم التطــرق الــى األســس العمليــة للمشــاركة بكفــاءة فــي تطبيقهــا وكيفيــة المســاهمة 
فــي إعــداد وثائــق المشــاركة فــي الجوائــز الداخليــة والخارجيــة. باإلضافــة إلــى فهــم كيفيــة تقييــم مســتويات تطبيــق منظومــة التميــز الحكومــي 

– الجيــل الرابــع

Prerequisites
المتطلبات السابقة

ال توجد متطلبات سابقة

:Target Audience
الفئة المستهدفة

الموظفون الذين يحتاجون إلى معرفة منظومة التميز الحكومي – الجيل الرابع	 
الموظفون الذين يحتاجون إلى المشاركة العملية في رحلة تطبيق منظومة التميز الحكومي – الجيل الرابع	 
أعضاء فرق إعداد وثائق المشاركة في الجوائز الداخلية والخارجية	 
الموظفون الذين يحتاجون إلى المشاركة في تقييم الجوائز الداخلية والخارجية	 

:Program Objectives
أهداف البرنامج

التعرف على مفهوم التميز المؤسسي الحكومي وأهميته	 
إدراك أهمية التميز المؤسسي في طريقة عمل الجهات وتعاملها مع األحداث المفاجئة	 
التعرف على السلسلة ومخرجاتها وما سيستفيد المشارك منها (الشهادات، األدوات المساعدة)	 
إدراك أهمية التحسين المستمر	 
التمكن من تنفيذ آلية تحليل فرص التحسين	 
التمكن من استخدام أدوات التحسين	 
التمكن من اعداد خطة التحسين	 
فهم واعداد نموذج متابعة تنفيذ خطة التحسين	 

:Program Components
محتويات البرنامج

 	(GEM 2.0) الدليل الى منظومة التميز الحكومي – الجيل الرابع
مقدمة في التميز الحكومي	 
مقدمة في معايير محور التميز األول/ تحقيق الرؤية (40%)	 
مقدمة في معايير محور الثاني/ القيمة المميزة (35%)	 
مقدمة في معايير محور الثالث/ الممكنات (25%)	 
بناء القدرات الحكومية (1)	 
بناء القدرات الحكومية (2)	 
قياس نتائج وأثر القدرات الحكومية (1)	 
قياس نتائج وأثر القدرات الحكومية (2)	 
اعداد وثائق المشاركة في الجوائز الداخلية والخارجية (1)	 
 	 (GEM 2.0) مفاتيح التطبيق الفعال لمنظومة التميز الحكومي – الجيل الرابع
 	(GEM 2.0) تقييم قدرات منظومة التميز الحكومي – الجيل الرابع
 	 (GEM 2.0) تقييم نتائج منظومة التميز الحكومي – الجيل الرابع
 	(GEM 2.0) تقييم محفزات منظومة التميز الحكومي – الجيل الرابع

Investment fees
قيمة االستثمار

Suggested Practicum/
 Graduation Project

مقترح التدريب العملي/مشروع 
التخرج

الشركاء
Partners
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:Program Title
عنوان البرنامج

(AI) والذكاء االصطناعي (Data Science) الدبلوم المهني في علم البيانات

Trainer(s) Name(s)
اسم المدرب

مجموعة مدربين

# of Contact Hours:
عدد الساعات

200 ساعة تدريبية

:Program Duration
مدة البرنامج

40 يوم

موعد البدء
Start Date

نوفمبر 2021

:Program Description
لمحة عن البرنامج 

Prerequisites
المتطلبات السابقة

متوافق مع أي حقل معرفي

:Target Audience
الفئة المستهدفة

جميع المهتمين بتطوير قدراتهم في التعامل مع الجيل الرابع في الذكاء الصناعي وخوارزميات تعلم االلة والتعامل مع البيانات الضخمة

:Program Objectives
أهداف البرنامج

o  تعريف المتدربين بمصطلحات الذكاء الصناعي، تعليم االلة، التعلم العميق، الخوارزميات التطبيقية أنواع البيانات، النمذجة، انترنيت األشياء 
    والبيانات الضخمة

o  التمكن من التعامل مع البيانات وتحليلها ومعالجتها وتمثيلها بيانيا وبناء بيانات جديدة وتنسيقها.
o  تعريف المتدربين على: 

النمذجة اإلحصائية	 
شجرة القرارات 	 
نماذج الذكاء الصناعي	 
نماذج االقتران.	 
ذكاء األعمال	 
انترنيت األشياء واألنظمة المدمجة	 
نظريات التنبؤ المستقبلي.	 

:Program Components
محتويات البرنامج

مقدمة الذكاء االصطناعي وعلم البيانات	 
اإلحصاء التطبيقي	 
أنظمة البيانات الضخمة والبنية التحتية	 
 	 Data Mining تنقيب البيانات
نظريات وتطبيقات النمذجة اإلحصائية وتعلم اآللة والتعلم العميق	 
 	Business Intelligence ذكاء األعمال
 	(Forecasting) التنبؤ المستقبلي
 	IOT انترنت األشياء

Investment fees
قيمة االستثمار

Suggested Practicum/
 Graduation Project

مقترح التدريب العملي/مشروع 
التخرج

IBM تنفيذ مشروع عملي باستخدام برامج برمجة خاصة ومنصة
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:Program Title
عنوان البرنامج

Microsoft Office الدبلوم المهني في تحليل البيانات وعرضها باستخدام

Trainer(s) Name(s)
اسم المدرب

أ . ماهر خضر 

# of Contact Hours:
عدد الساعات

105 ساعة تدريبية

:Program Duration
مدة البرنامج

21 يوم

موعد البدء
Start Date

يونيو 2021 

:Program Description
لمحة عن البرنامج 

يســاعد هــذا الدبلــوم علــى توضيــح كيفيــة االســتفادة مــن وظائــف Excel إلنشــاء وإدارة آليــات إعــداد تقاريــر أفضــل، حيــث يوفــر مراجعــة شــاملة 
للمفاهيــم التقنيــة والتحليليــة التــي تســاعدك علــى إنشــاء مكونــات تقاريــر أفضــل بمكونــات يمكــن اســتخدامها لــكل مــن لوحــات المعلومــات 

ــر. والتقاري

Prerequisites
المتطلبات السابقة

القدرة على استخدام أجهزة الكمبيوتر الشخصية ولوحة المفاتيح والماوس  -
 Windows القدرة على العمل في بيئة  -

القدرة على استخدام تطبيقات Windows إلدارة المعلومات على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.  -

:Target Audience
الفئة المستهدفة

العاملين في وظائف تتطلب اكتساب الفهم الضروري إلنشاء جداول بيانات إلكترونية والعمل معها

:Program Objectives
أهداف البرنامج

o  كيفية استخدام تحليل البيانات بكفاءة
o  التعرف على تقنيات الرسوم البيانية المتقدمة

Pivot Charts و PivotTables العمل مع  o
o  التعرف على كيفية تشغيل وحدات الماكرو وتسجيلها

o  التعرف على طريقة استخدام:
 	Excel Power Pivot
 	Power Query
 	Power BI Desktop

o  كيفية استخدام PowerPoint 2013 للبدء في إنشاء عروض وسائط متعددة ديناميكية

:Program Components
محتويات البرنامج

 	 Microsoft Excel Advanced
 	 Microsoft Excel Dashboards
 	 Microsoft Excel Power Query, Power Pivots and Macros
 	Microsoft Power BI
 	Microsoft PowerPoint

:Program Title
عنوان البرنامج

Professional Diploma in Engineering Draughtsman

Trainer(s) Name(s)
اسم المدرب

# of Contact Hours:
عدد الساعات

120 

:Program Duration
مدة البرنامج

24 days

موعد البدء
Start Date

:Program Description
لمحة عن البرنامج 

Prerequisites
المتطلبات السابقة

:Target Audience
الفئة المستهدفة

:Program Objectives
أهداف البرنامج

	 Learn the principles of engineering drawing
	 Learning to create a preliminary engineering plans
	 Learn to create executive engineering plans
	 Learn to draw 3D objects 
	 Learn to draw perspectives 
	 Learn the final design 
	 Final Project
	 Course completion certificate

:Program Components
محتويات البرنامج

	 AutoCAD 2d                                                                                (20 hours)
	 AutoCAD 3d                                                                                (10 hours)
	 3D Studio Max  (Objects)                                                          (20 hours)
	 3D Studio Max (lightning and Rendering)                              (20 hours)
	 Adobe Photoshop                                                                       (20 hours)
	 Many of small projects (Drawings)                                          (20 hours)
	 Application of graduation full project                                     (10 hours)
	 Follow-up to the students over the course duration
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:Program Title
عنوان البرنامج

Professional Diploma in Graphic Design

Trainer(s) Name(s)
اسم المدرب

# of Contact Hours:
عدد الساعات

125 training hours 

:Program Duration
مدة البرنامج

25 days

موعد البدء
Start Date

:Program Description
لمحة عن البرنامج 

Prerequisites
المتطلبات السابقة

:Target Audience
الفئة المستهدفة

:Program Objectives
أهداف البرنامج

	 Learn why Graphics are an important resource
	 Discover the history of Graphics
	 Learn where to properly gather data for your Graphics
	 Practice a few graphic design programs basics
	 Discover tips and tricks for launching your Graphics
	 Learn how and use your graphics in social media
	 Learn how and use your secure your graphics
	 Final Project
	 Course completion certificate

:Program Components
محتويات البرنامج

	 General information about design and tools                         (5 hours)
	 Adobe Photoshop                                                                       (25 hours)
	 Application on a project                                                            (10 hours)
	 Adobe Illustrator                                                                        (25 hours)
	 Application on a project                                                            (10 hours)
	 Adobe InDesign                                                                          (25 hours)
	 Many of small projects (Data collection and Drawings)     (15 hours)
	 Application of graduation full project                                    (10 hours)
	 Follow-up to the students over the course duration
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:Program Title
عنوان البرنامج

الدبلوم المهني في التربية الخاصة

Trainer(s) Name(s)
اسم المدرب

مجموعة مدربين

# of Contact Hours:
عدد الساعات

144 ساعة تدريبية

:Program Duration
مدة البرنامج

25 يوم 

موعد البدء
Start Date

فبراير 2021

:Program Description
لمحة عن البرنامج 

يهــدف هــذا البرنامــج الــى تأهيــل وتطويــر الكــوادر البشــرية فــي مجــال التربيــة الخاصــة تأهيــا أكاديميــا يرتقــي بمســتوى األداء والكفــاءة المهنيــة 
والفنيــة لهــم بمــا يعــود نفعــه علــى أصحــاب الهمــم.

يقــدم البرنامــج للمشــاركين المعــارف والمهــارات والخبــرات التــي تجعلهــم قادريــن علــى فهــم وتطبيــق أحــدث النظريــات ونتائــج البحــوث لتحقيــق 
أفضــل أداء وظيفــي ممكــن. 

Prerequisites
المتطلبات السابقة

خبرة عملية في مجال العمل مع أصحاب الهمم

:Target Audience
الفئة المستهدفة

العاملين في مجال التربية الخاصة 

:Program Objectives
أهداف البرنامج

تزويد المشاركين بالمعارف والخبرات والمهارات ذات الطبيعة التخصصية للتعامل مع المدرسين واألخصائيين واولياء االمور.	 
تزويد المشاركين بالبرنامج بالمعارف والخبرات والمهارات والكفايات ذات الطبيعة التخصصية للتربية الخاصة في شتى المجاالت كالتدريب 	 

والتشخيص، والتقييم وتطوير البرامج.
تفعيل وتعميق مهارات البحث العلمي للمشاركين.	 
توفير إطار مرجعي علمي يسهم إسهاما علميا ومهنيا فعاال في مجال التربية الخاصة.	 
 وتربويا ومهاريا في هذا التخصص.	 

ً
 معرفيا

ً
تفعيل دور البرنامج في خدمة المجتمع من خال تأهيل وتخريج كوادر مؤهلة تأهيا

:Program Components
محتويات البرنامج

مدخل في التربية الخاصة	   -
القياس والتشخيص في التربية الخاصة	   -
البيئة الصفية في التربية الخاصة	   -
فنيات تعديل السلوك ألصحاب الهمم	   -
اعداد وتكييف المناهج 	   -
االساليب االبداعية في التدريس أصحاب الهمم (1)	   -
االساليب االبداعية في التدريس أصحاب الهمم (2)	   -
التعاون بين المدرسة، المنزل والمجتمع	   -
التنوع الثقافي والفروق الفردية	   -
التدخل المبكر	   -
إعداد برامج لإلعاقات النمائية	   -

Investment fees
قيمة االستثمار

Suggested Practicum/
 Graduation Project

مقترح التدريب العملي/مشروع 
التخرج

دراسة حالة	 
تصميم برنامج تربوي فردي	 
تدريس الطاب أصحاب الهمم	 

الشركاء
Partners
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Professional Diploma in Evidence Based Therapy
Program Title:
عنوان البرنامج

Group of Trainers
Trainer(s) Name(s)

اسم المدرب

# of Contact Hours:
عدد الساعات

35 days (formal teaching)
40 hours (Supervision for each trainee)
80 hours (Clinical Practice)

Program Duration:
مدة البرنامج

A unique opportunity to be trained in the latest scientifically based treatments for common 
mental health problems (for children, young people and their families). The participants will 
be attending a professional qualification taught entirely by a top 10 ranked UK university 
psychology department (CEDAR, University of Exeter)

Program Description:
لمحة عن البرنامج 

	 A very good degree in psychology or related field
	 Excellent command of English
	 Is currently working therapeutically with children, young people or families or will be 

doing so at the start of the course.

Prerequisites
المتطلبات السابقة

	 Professionals with degree/working experience in psychology or related field
Target Audience:
الفئة المستهدفة

Overall aim of the Certificate in Evidence Based Therapy (Children, and Young People and 
Families) is to equip practitioners with skills in assessment; delivering brief, low intensity, 
evidence-based interventions and in the core competencies required to work with adults, 
children and young people experiencing low to moderate difficulties with anxiety and 
depression.

Program Objectives:
أهداف البرنامج

	 Module 1: Mini core values (5 days)
	 Module 2: Engagement and assessment (7 days)
	 Module 3: key Evidence-based interventions (13 days)
	 Parenting (3 days)
	 Service-based learning (7 days)

Program Components:
محتويات البرنامج

Investment fees
قيمة االستثمار

	 Case Management Supervision
	 Clinical Skills Supervision
	 Clinical Practice 

Suggested Practicum/Graduation 
Project 

مقترح التدريب العملي/مشروع التخرج

                     

الشركاء
Partners



INTERNATIONAL
PROGRAMS

INTERNATIONAL
PROGRAMS
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Emerging Topics on Leadership & Innovation
Program Title:
عنوان البرنامج

International Council for Small Business & George Washington University USA) 
Partner(s)

الشركاء

14 days
Program Duration:

مدة البرنامج

Summer 2021
موعد البدء
Start Date

USA, WashingtonLocation

Innovation leadership is a philosophy & technique that combines different leadership styles 
to influence employees to produce creative ideas, products & services.

Program Description:
لمحة عن البرنامج 

	 Middle Management & Supervisors
	 Enterprising professionals
	 Emerging leaders

Target Audience:
الفئة المستهدفة

	 To equip current & future leaders with skills & techniques in innovation.
	 Discovering Innovative solutions for organizational health & future viability.

Program Objectives:
أهداف البرنامج

	 Transactional and Transformational Leadership
	 Authentic Leadership
	 Servant Leadership
	 Leadership Mindset
	 Design Thinking
	 Designing Innovative Network
	 Organizational Climate
	 Cultures of Trust
	 Incremental and Disruptive Innovation
	 Leadership Roles in Different Industries
	 Women in Leadership

Program Components:
محتويات البرنامج

Investment fees
قيمة االستثمار

Strategic Leadership in the Digital Era
Program Title:
عنوان البرنامج

Dawa DC, Korea
Partner(s)

الشركاء

5 days
Program Duration:

مدة البرنامج

2021
موعد البدء
Start Date

Frankfurt, GermanyLocation

The Strategic Leadership in the Digital Era Program is designed to benchmark best practic-
es and innovation incorporating leadership to become globally competitive in the era of 
industry 4.0

Program Description:
لمحة عن البرنامج 

Middle & Top Management 
Target Audience:
الفئة المستهدفة

	 Understanding the major changes taking place in the digital era and leadership in the 
business landscape. 

	 Enhancing essential job skills and to improve teamwork to cope with an agile atmos-
phere in the digital era.

	 Maximizing creativity, innovation skills and enhanced understanding on changes 
needed in leadership to succeed in a rapidly changing digital atmosphere. 

Program Objectives:
أهداف البرنامج

	 Enhancing Leadership for Global Competitiveness
	 Leading Change & Overcoming the Culture of Change Resistance
	 Strategic Leadership For Leading the Future 
	 Emotional Intelligence & New Trends in Leadership
	 Implementing Strategic Leadership in Industry 4.0

Program Components:
محتويات البرنامج

Investment fees
قيمة االستثمار
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Service Innovation & Design for Public Sector
Program Title:
عنوان البرنامج

Aalto University Executive Education
Partner(s)

الشركاء

7 days (3 days in UAE & 4 days in Finland)
Program Duration:

مدة البرنامج

2021
موعد البدء
Start Date

Al Ain (UAE) & Helsinki (Finland)Location

This program aims to provide UAE’s policymakers & advisors a comprehensive understanding 
of service design as well as hands-on experience in developing human-centric approach in 
public services.  The second part of the program will use Finland’s innovation ecosystem as 
an example for participants to benchmark, and further develop and apply properly in the 
UAE.

Program Description:
لمحة عن البرنامج 

Senior managers & leaders
Target Audience:
الفئة المستهدفة

	 Understanding of human-centric approach to service development & apply it to the 
public sector

	 Comprehensive understanding of service design, the purpose of service design & how 
to use it

	 Participants will learn the steps of the service design process & find the appropriate 
methods for each step

	 Gain hands on experience in using service design methods & applying them to the 
needs for public services

Program Objectives:
أهداف البرنامج

	 Design thinking & its foundation
	 Developing innovative ideas & prototypes
	 Innovation Ecosystems
	 Design thinking in Public Sector

Program Components:
محتويات البرنامج

Investment fees
قيمة االستثمار

Future Innovation Leaders
Program Title:
عنوان البرنامج

Aalto University Executive Education
Partner(s)

الشركاء

2021
موعد البدء
Start Date

Helsinki (Finland)Location

This program helps future leaders to develop knowledge and expertise in terms of creativity, 
leadership, and strategic innovation. Program will provide participants with the understand-
ing and tools that you need to innovate and lead your business in a digitalized world of net-
works, to create business models that drive growth and adoption while delivering attractive 
returns, and to design new solutions that create value for the customer and your business.

Program Description:
لمحة عن البرنامج 

Undergraduates, Graduates, Future Leaders
Target Audience:
الفئة المستهدفة

	 Equipping future leaders with knowledge to become good future leaders
	 Enhance their leadership skills, innovation knowledge & creative thinking
	 Understanding entrepreneurships & its ecosystem

Program Objectives:
أهداف البرنامج

	 Leadership beyond 2050
	 Creative Thinking for the next 50 years
	 Start Ups 
	 Impact on society & individual

Program Components:
محتويات البرنامج

Investment fees
قيمة االستثمار
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City as a Lab
Program Title:
عنوان البرنامج

Aalto University Executive Education
Partner(s)

الشركاء

2021
موعد البدء
Start Date

UAE Location

Aalto University & ESADE have together with the World Bank organized a series of workshops 
aiming at supporting new perspectives in developing innovation policies.  At the end of the 
program, participants will have improved their ‘how-to’ capacity to apply co-creation meth-
odologies with local challenges based on training themes selected.

Program Description:
لمحة عن البرنامج 

Middle & Top Management 
Target Audience:
الفئة المستهدفة

	 Develop a learning of participating decision makers on Open Innovation in the Public 
Sector, in a multidisciplinary & multicultural setting.

	 Engage the participants in hands-on, participatory & real-life case study analysis in-
volving prototyping & testing concepts, business models & service designs following 
Living Labs methodologies.

Program Objectives:
أهداف البرنامج

	 Smart City Models
	 Civic Engagement
	 Innovation Ecosystems
	 Open Data, Big Data & Open Code
	 Open Hardware for Open Innovation

Program Components:
محتويات البرنامج

Investment fees
قيمة االستثمار

Aalto War Game Workshop
Program Title:
عنوان البرنامج

Aalto University Executive Education
Partner(s)

الشركاء

2021
موعد البدء
Start Date

UAE & TelcoLocation

Aalto War Game is a novel business simulation done in groups to test strategies, forecast 
competitor’s actions, & improve understanding of competitive dynamics.  
Aalto EE study on consequences of competitor-based thinking: Evidence from participant 
observation of wargaming has been selected as one of the best papers by Academy of Man-
agement.

Program Description:
لمحة عن البرنامج 

Senior managers, directors & leaders within UAE.
Target Audience:
الفئة المستهدفة

	 Deeper understanding & hands on experiences about wargaming methodology.
	 Identifying blind spots & encourage fresh thinking
	 Formulating a strategy (short & long term)
	 Creating new business opportunities

Program Objectives:
أهداف البرنامج

	 Understand new market trends & completive dynamics of executive education
	 Strengthen own competitive advantage in the region
	 Develop strategic competencies of selected professionals

Program Components:
محتويات البرنامج

Investment fees
قيمة االستثمار
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Computerized Accounting (certificate)
Program Title:
عنوان البرنامج

Advanced College
Partner(s)

الشركاء

7 Months
Program Duration:

مدة البرنامج

1st February – 30th August 2021
موعد البدء
Start Date

13180 Paramount Blvd, South Gate, CA 90280, United StatesLocation

This program familiarizes students with a wide variety of computerized business 
applications and achieves a high level of expertise in selected applications. These skills will 
enable graduates to qualify for entry-level positions such as Computerized Accounting Clerk, 
Bookkeeper, Accounting Assistant, Accounts Receivable/Payable, and Payroll Processor. 
This hybrid program is made available less than 49% of instructional hours via distance 
education.

Program Description:
لمحة عن البرنامج 

Students, Graduates, Entry Level Employees
Target Audience:
الفئة المستهدفة

	 This program provides an excellent opportunity for students currently working in the 
business field to upgrade their skills and knowledge.

Program Objectives:
أهداف البرنامج

	 Introduction to Computers and Application
	 Introduction to Business
	 Advanced Computer
	 Critical Thinking
	 Computerized Bookkeeping
	 Computerized Accounting
	 Accounting Software
	 Employment Preparation for Allied Health
	 Externship

Program Components:
محتويات البرنامج

Investment fees
قيمة االستثمار
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Associate of Applied Science in Health Management (Degree)
Program Title:
عنوان البرنامج

Advanced College
Partner(s)

الشركاء

18 months (990 Hours)
Program Duration:

مدة البرنامج

1st February 2021 – 30th July 2022
موعد البدء
Start Date

13180 Paramount Blvd, South Gate, CA 90280, United StatesLocation

Associate of Applied Science prepares student for a job in the growing healthcare industry. 
In fact, job growth in this field is expected to increase faster than many other occupations 
over the next several years.
Associate of Applied Science is designed to provide the student knowledge and experience 
to perform effective healthcare management in the current market. Graduates of the 
program find positions in office management and admissions coordinator, work in hospitals, 
clinics, and physicians’ office, insurance companies, long-term care facilities. This distance 
education provides an excellent opportunity for students currently working in the business 
field to upgrade their skills and knowledge.

Program Description:
لمحة عن البرنامج 

Students, Graduates, Entry Level Employees
Target Audience:
الفئة المستهدفة

	 Demonstrate knowledge of healthcare delivery system.
	 Exhibit familiarity with the healthcare associated operational and financial aspects.
	 Describe regulations and laws that govern the healthcare industry. 
	 Apply knowledge of elements that determine the policies to run healthcare facilities.
	 Demonstrate managerial and leadership qualities as required within the healthcare 

environment.

Program Objectives:
أهداف البرنامج

	 Composition and Rhetoric I
	 Composition and Rhetoric II
	 Principles of Psychology
	 Introduction to Sociology
	 Critical Thinking
	 Introduction to Computers
	 Intermediate Computer (Introduction to Computer Application)
	 Medical Administrative Aspects
	 Anatomy & Physiology
	 Medical Billing
	 Medical Insurance Coding
	 Biology
	 Medical office Software
	 Medical Law and Ethics
	 Introduction to Healthcare (Patient Care)
	 Special Topics in Healthcare
	 Current Trends In Managed Care
	 Special Topic I in Healthcare Management
	 Special Topic II in Healthcare Management
	 Health and Wellness
	 Principles of Economics
	 Introduction to Allied Health Business

Program Components:
محتويات البرنامج

Investment fees
قيمة االستثمار
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Korean Language & Leadership Program
Program Title:
عنوان البرنامج

Busan University of Foreign Studies
Partner(s)

الشركاء

14 days 
Program Duration:

مدة البرنامج

11th July- 25th  July 2021
موعد البدء
Start Date

Busan & Seoul (South Korea)Location

This program aims to provide students opportunity to enhance their leadership skills, learn 
Korean language skills,

Program Description:
لمحة عن البرنامج 

Students, Graduates, Entry Level Employees
Target Audience:
الفئة المستهدفة

	 Provide students with a positive language & culture learning experience in the heart 
of Korea.

	 Give students the opportunity to take part in various cultural activities & excursions 
to enhance their confidence & learning. 

	 Focus on reading, writing, listening, and speaking and other range of specific skills 
such as vocabulary, grammar or local culture.

Program Objectives:
أهداف البرنامج

	 Korean Grammar
	 Korean Alphabets
	 Leadership in Korea
	 Best Practice of Leadership from around the World

Program Components:
محتويات البرنامج

Investment fees
قيمة االستثمار

Leadership & English Academy
Program Title:
عنوان البرنامج

Trine University
Partner(s)

الشركاء

14 days 
Program Duration:

مدة البرنامج

31st May – 14th June 2021
موعد البدء
Start Date

Trine, Angola, Indiana, United StatesLocation

This program aims to provide students opportunity to enhance their leadership skills, 
improve their English communication skills & gain an understanding of American culture.

Program Description:
لمحة عن البرنامج 

Students, Graduates, Entry Level Employees
Target Audience:
الفئة المستهدفة

	 English grammar in writing and speaking.
	 Increase proficiency in speaking 
	 Confidence building in oral presentations 
	 Broaden their vocabulary by keeping a vocabulary journal
	 Strengthen writing capabilities
	 Understanding key concepts of Leadership
	 Applying Leadership methods in everyday settings & preparing for the future

Program Objectives:
أهداف البرنامج

	 English Conversation
	 English Writing
	 Leadership Introduction
	 Preparing for Future Leaders

Program Components:
محتويات البرنامج

Investment fees
قيمة االستثمار
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