


خـطـة البــرامـج
يـبـيـة ر لتـد ا



انطالقــً مــن دور الجامعــة فــي تنميــة وتطويــر المــوارد البشــرية كونــه 

ــة،  ــة اإلنتاجي ــادة الطاق ــات وزي ــاح المؤسس ــي نج ــي ف ــل األساس العام

ــنة  ــارات س ــة اإلم ــع لجامع ــتمر التاب ــم المس ــز التعلي ــيس مرك ــم تأس ت

1998 م لترجمــة دور الجامعــة فــي خدمــة المجتمــع وحرصهــا علــى 

القيــام بدورهــا فــي تنميــة وتأهيــل المــوارد البشــرية. ويهــدف المركــز 

ــالل  ــن خ ــع، م ــراد المجتم ــة ألف ــة والعملي ــارات العلمي ــة المه ــى تنمي إل

توفيــر برامــج تدريبــة متنوعــة ومتميــزة للمؤسســات واألفــراد. ولتنفيــذ 

هــذا الــدور الحيــوي يقــوم المركــز باالســتعانة بأعضــاء هيئــة التدريــس 

ــن  ــة م ــتقطاب نخب ــم اس ــً يت ــة، وأيض ــات بالجامع ــف الكلي ــي مختل ف

ــوم  ــم. يق ــاء العال ــف أنح ــن مختل ــن م ــراء المتخصصي ــن والخب المدربي

المركــز بطــرح وتقديــم العديــد مــن البرامــج والخدمــات التدريبيــة مــن 

ــج/  ــذه البرام ــمل ه ــي وتش ــي ودب ــو ظب ــن، وأب ــي العي ــه ف ــالل فروع خ

ــي:  ــات التال الخدم

مقدمة





البرامج التنفيذية 
يطــرح المركــز مجموعــة مــن البرنامــج التنفيذيــة ســنويًا علــى شــكل خطــة 
التدريبيــة  االحتياجــات  تخــدم  التــي  البرامــج  مــن  العديــد  وتشــمل  ســنوية، 

التاليــة:  المجــاالت  التدريبيــة  البرامــج  تشــمل  واألفــراد.  للمؤسســات 
والتدريــب،  البشــرية  المــوارد  إدارة  والمحاســبة،  الماليــة  واإلشــراف،  اإلدارة 
التســويق  الشــخصية،  المهــارات  المكاتــب،  وإدارة  التنفيذيــة  الســكرتارية 
والمبيعــات والعالقــات العامــة، الهندســة والتكنولوجيــا، والبرامــج المجتمعيــة.

يتــم اإلعــالن عــن مواعيــد هــذه الــدورات بصــورة شــهرية ليتســنى للمؤسســات 
ترشــيح موظفيهــا، ويعطــي األفــراد كذلــك فرصــة كافيــة الســتكمال إجــراءات 
التســجيل. لمزيــد مــن التفاصيــل، يســعدنا تواصلكــم معنــا لتزويدكــم بــأي 

ــة. ــات إضافي معلوم



الرسومعدد الساعات التدريبيةعنوان الدورة التدريبية

hours4350 AED 20الشهادة الدولية في تدريب المدربين 

محترف األعمال المعتمد في سلوكيات 
CBP 15األعمال hours2550AED

   CBP 15محترف األعمال المعتمد في القيادة hours2550 AED

محترف األعمال المعتمد في خدمة العمالء 
 CBP

15 hours2550 AED

محترف األعمال المعتمد في المبيعات 
CBP

15 hours2550 AED

 CBP 15محترف اتصاالت األعمال المعتمد hours2550 AED

محترف األعمال المعتمد في إدارة 
 CBP 25المشاريع hours3750 AED

  CBP 25محترف إدارة األعـــمــال المعتمد hours3750 AED

محترف األعمال المعتمد في التسويق 
 CBP

25 hours3750 AED

محترف األعمال المعتمد في السياحة 
CBP 25والضيافة hours3750 AED

 CBP 25أخصائي إدارة الموارد البشرية hours3750 AED

محترف السكرتارية التنفيذية المعتمد 
 CBP

25 hours3750 AED

 CBP 10أسرار النجاح اإلداري hours2000 AED

 CBP 10تحفيز الموظفين hours2000 AED

 CBP 10القيادة من خالل التغيير hours2000 AED



الرسومعدد الساعات التدريبيةعنوان الدورة التدريبية

 CBP 10ديناميكية اتخاذ القرار hours2000 AED

 CBP 10فن إدارة النزاعات hours2000 AED

 SPSS التحليل اإلحصاء الوصفي باستخدام الحزمة
hours2400 AED 15وكيفية إعداد التقارير

hours2400 AED 15إعداد الموازنات الحكومية 

hours1900 AED 10فن اإلتيكيت والبروتوكول والمراسيم

Six Sigma (Yellow belt)10 hours1900 AED

Six Sigma (Green belt)20 hours3400 AED

Lean Six Sigma Green belt20 hours3400 AED

hours1750 AED 15إدارة الجودة الشاملة

hours1900 AED 10إدارة الحوكمة المؤسسية

hours2500 AED 10إدارة المعرفة

hours2500 AED 10هندرة الموارد البشرية

تخطيط وإدارة النشاط التدريبي وقياس العائد من 
hours2650 AED 15التدريب

hours2000 AED 20الذكاء العاطفي المؤسسي 

hours2000 AED 20التنمر االلكتروني من منظور اجتماعي وتقني 

hours1500 AED 15التنمر الوظيفي 



الرسومعدد الساعات التدريبيةعنوان الدورة التدريبية

hours1000 AED 15التسامح في المجتمع الوظيفي 

hours3000 AED 24تخفيف التوتر المبني على التدبر

hours1500 AED 10اليقظة الذهنية 

إدارة المواهب الطالبية )تعزيز دور الشباب-فئة 
hours2000 AED 15الطالب(

hours3000 AED 15إدارة المواهب الطالبية )فئة الموظفين(

التغيرات المصاحبة للشيخوخة وفن التعامل مع كبار 
hours500 AED 4السن 

hours500 AED 4تأهيل مساعد مريض 

hours3000 AED 15إدارة المبادرات المجتمعية وتسويقها

hours1000 AED 5النزاهة والشفافية في العمل الحكومي 

hours3000 AED 15المسؤولية المجتمعية وإدارة السمعة المؤسسية 

hours3500 AED 15القوة الناعمة

hours2000 AED 10الشخصية الكاريزمية وفن التأثير في اآلخرين

hours2000 AED 10الذكاء االجتماعي

hours1500 AED 8االعالم المجتمعي

hours3000 AED 15ادارة الفعاليات

خطوات نحو السعادة واإليجابية )سيكولوجية 
hours1500 AED 18اإليجابية(



الرسومعدد الساعات التدريبيةعنوان الدورة التدريبية

hours2500 AED 20الذكاء العاطفي المؤسسي 

 دورة تعليم العربية للناطقين بغيرها للمبتدئين
(A1.1)

32 hours1200 AED

 دورة تعليم العربية للناطقين بغيرها للمبتدئين
(A1.2)

32 hours1200 AED

hours1000 AED 20دورة الكفاءة في اللغة العربية

hours1500 AED 20دورة الكتابة اإلدارية باللغة العربية للمستوى األول

hours1500 AED 20دورة الكتابة اإلدارية باللغة العربية للمستوى الثاني

Business English Course – Level 1 20 hours1800 AED

Business English Course – Level 2 20 hours1800 AED

General English Course – (CEFE: A1) 28 hours1400 AED

General English Course – (CEFE: A2) 28 hours1400 AED

German Language Course 24 hours1200 AED

IELTS Preparation Course 30 hours1600 AED

Italian Language Course24  hours1200 AED

Korean Language Course 24 hours1200 AED

Mandarin Language Course24 hours1200 AED

Spanish Language Course24hours1200 AED



الرسومعدد الساعات التدريبيةعنوان الدورة التدريبية

Urdu Language Course24 hours1200 AED

Excel Dashboards & Reports16 hours2500 AED

3-D Printing16 hours1300 AED

Excel Advanced25 hours2500 AED

MS-ACCESS from BASIC to Advanced24 hours3300 AED

Excel For Finance & Accounts 
Professionals

24 hours2600 AED

Ms-Powerpoint- Advanced8 hours1400 AED

MS-Word-Advanced16 hours2500 AED

Photoshop24 hours2500 AED

hours1300 AED 6أساسيات مبادئ األغذية

hours2800 AED 20نظام سالمة األغذية للمؤسسات الصغيرة

MS-Word – Advanced25 hours3000 AED

Big DATA20 hours3000 AED

Cloud Computing Driving the 4th 
Industrial Revolution

20 hours3000 AED

Artificial intelligent20 hours3000 AED

Mobile Application Programming20 hours3000 AED

IT for Non-IT Executives30 hours3600 AED



الشهادات والبرامج التخصصية 
ــة  ــة وعملي ــارات علمي ــن مه ــاب المتدربي ــى إكس ــة إل ــج التخصصي ــدف البرام ته
فــي التخصصــات المختلفــة والتــي يتطلبهــا ســوق العمــل. وتشــمل الشــهادة 
والماليــة  المعلومــات،  وتقنيــة  األعمــال،  إدارة  التاليــة:  التخصصيــة  المجــاالت 
والمحاســبة، وإدارة المــوارد البشــرية ،حيــث يتــم توفيــر هــذه البرامــج بنــاًء علــى 

ــة وطلــب الجهــات: رغب



عدد الساعات التدريبيةعنوان الدورة التدريبية

Certified Chief Innovation Officer CCInO24hours

Certified Design Thinking Professional CDTP24hours

Certified Innovation Professional CINP32hours

Certified Innovation Strategist CInS24hours

Gamification10hours

ISO 9001:2015 – Quality Management Systems – Auditor/
Lead Auditor Training

25 hours

ISO 14001:2015 – Environmental Management Systems –
Auditor/Lead Auditor Training

25 hours

OHSAS 2007: 18001 Occupational Health & Safety 
Management

16 hours

Systems Lead Auditor Course (IRCA)25 hours

ISO 14001:2015 – Auditor Transition Course (IRCA) 12 hours

ISO 9001:2015 Auditor Transition Course (IRCA) 12 hours

Certified Digital Marketing Professional (CDMP)30hours

Chartered Financial Analyst (CFA®) L1105hours

Certified Internal Auditor (CIA)81 hours

Certified Management Accountant (CMA)114 hours



عدد الساعات التدريبيةعنوان الدورة التدريبية

Certified Public Accountant (CPA) 132 محاسب عام معتمد hours

SHRM CP/SCP63 hours

ILM 15الشهادة الدولية في قيادة فرق العمل hours

ILM 40الشهادة الدولية في إدارة المشتريات hours

ILM 12الشهادة الدولية في التميز في خدمة المتعاملين hours

Certified Professional Manager  (CPM)- ILM 40 hours

Professional Workplace Skills (PWS) - ILM12 hours

Project Management Professional PMP® Certificate 
Preparation Course

40 hours

Scrum Developer Certified20 hours

Scrum Fundamentals Certified (SFC)10 hours

 CBP 20المؤسسة السعيدة hours

hours 60 أخصائي المسؤولية المجتمعية

hours 25التحليل السياسي المتقدم

hours 35الهيكل األمني في االقتصاد السياسي الدولي

ICDL Training Course60 hours

IOSH24 hours



عدد الساعات التدريبيةعنوان الدورة التدريبية

Certificate in ICDL- ICT IN EDUCATION20 hours

ICDL Training Course BASE36 hours

Certificate in ICDL -Project Planning20 hours

NEBOSH IGC80 hours

Certificate in ICDL - Digital Marketing24 hours

Certificate in ICDL -Information Technology Security-ITS20 hours

LEED GREEN ASSOCIATE12 hours

LEED Accredited Professional Building Design12 hours

MOS 120شهادة أخصائي استخدام برامج سطح المكتب hours

hours 40شهادة وسائل التواصل االجتماعي

IC3 –Internet and computer core certificate50 hours

Health Information Systems Usage 16 hours

Advanced Digital Marketing 25 hours التسويق الرقمي - متقدم

GAMIFICATION WORKSHOP10 hours

Fundamentals of Analog & Digital communications21 hours

Fundamentals of Electronics21 hours



عدد الساعات التدريبيةعنوان الدورة التدريبية

Fundamentals of Data communication & Networks18 hours

Frequencies and Spectrum Management10 hours

Chemical Handling Awarness25 hours

Fundamentals of Mobile Communications + 5G20 hours

Fiber Optic Communication systems20 hours

Artificial intelligentبناًء على الطلب

Block chainبناًء على الطلب

hours 20ضبط الجودة واختبارات خواص المواد

Using Advanced Tools For Sustainable Urbanism: Space 
Syntax DepthMapX

20 hours

Auxiliary Boiler & DM Water Systemبناًء على الطلب

Administering System Center 2012 R2 Configuration 
Manager Course Objectives

30 hours

-3D Drawing & Solid Modeling using CATIA V520 hours

Autocad 2-D For Beginners 20 hours

hours 150 دورات اللغة العربية المعاصرة للناطقين بغيرها

بناًء على الطلببرنامج التعلم اإللكتروني لمهارات اللغة العربية

 hours 12إعداد الباحث االجتماعي 





البرامج والورش التدريبية القصيرة
يتــم طــرح هــذه البرامــج لتغطيــة مجــاالت التدريــب المختلفــة ذات الطابــع 
الحديــث، بحيــث تهــدف إلــى تزويــد المشــاركين بالمعرفــة األساســية المطلوبــة 
لمواكبــة التغيــرات فــي المجــاالت اإلداريــة والتقنيــة والمجتمعيــة. كمــا تــم 
تصميــم هــذه البرامــج ليتــم تقديمهــا فــي االغلــب خــالل يــوم واحــد لتســهيل 
المشــاركة والحضــور ســواء لألفــراد أو الموظفيــن ذوي جــداول األعمــال الضيقــة.  
يتــم اإلعــالن عــن هــذه البرامــج بصــورة دوريــة خــالل العــام وتشــمل علــى ســبيل 

المثــال وليــس الحصــر علــى العناويــن التاليــة:



عدد الساعات التدريبيةعنوان الدورة التدريبية

hours 5األساليب الحديثة في التخطيط والمتابعة

hours 5تحويل االفكار إلى خطط عمل و مشاريع

Design Thinking for the Digital Entrepreneur6 hours

Innovation & Creativity "Think as an Artist"6 hours

Amazoogle4 hours

Block chaining your Organization4 hours

hours 4العادات السبع للقادة الفاعلين

hours 6كينونة القيادة

 LEGO Serious Play (LSP)6 hours التدريب بالليجو

hours 5 تحليل الشخصيات

MS-POWERPOINT- ADVANCED8 hours

hours 6أساسيات مبادئ األغذية

Programming Robots using Choroegraphe and Python6 hours

Tangible Interaction Design6 hours

Mobile UI Design6 hours

Academic Writing using LaTeX3 hours



البرامج التعاقدية
يقــوم مركــز التعليــم المســتمر بتصميــم برامــج خاصــة للمؤسســات الحكوميــة 
والخاصــة تغطــي احتياجاتهــا التدريبيــة بمــا يتواكب مــع أهداف تلــك المنظمات 
ــدورات إمــا مدرجــة بالخطــة التدريبيــة  ــة المحيطــة بهــا. وتكــون هــذه ال والبيئ

الســنوية أو جديــدة كليــًا لتلبيــة حاجــة تدريبيــة خاصــة بالمؤسســات. 





الدبلومات المهنية
المهنــي  الدبلــوم  برامــج  مــن  مجموعــة  المســتمر  التعليــم  مركــز  يطــرح 
المتخصصــة فــي مختلــف المجــاالت اإلداريــة واالجتماعيــة، تلبيــة الحتياجــات 
المؤسســات واألفــراد. تهــدف هــذه الدبلومــات إلــى ايجــاد كــوادر بشــرية مدربـــة 
تمتلــك القـــدرة علــى اســتيعاب واستخـــدام المهــارات الالزمــة بفعاليــة ومواكبة 

ــة: ــاحة العالميـ ــى الس ــارعة عل ــورات المتس للتط



دبلوم إدارة الموارد البشرية 

دبلوم السكرتاريا وإدارة المكاتب الحديثة 

دبلوم إدارة الجودة 

دبلوم اإلحصاء 

دبلوم العالقات العاّمة

الدبلوم المهني في قيادة االعمال اإلنسانية والتنموية

الدبلوم المهني في الخدمة ا الجتماعية

الدبلوم المهني في المسؤولية المجتمعية

الدبلوم المهني في االرشاد االسري



االختبارات المعيارية وتحديد االحتياجات التدريبية
يقــدم المركــز بالتعــاون مــع شــركائه حلــوال تقييميــة تســاعد المؤسســات فــي 
اختيــار األفــراد المناســبين للوظيفــة المناســبة وتطويرهــم لالســتفادة مــن 
إمكاناتهــم بشــكل تــام. تشــمل الخدمــات حلــول إدارة المواهــب التي تســتهدف 
جميــع مراحــل عمليــة التوظيــف، مــن االختيــار والتوظيــف حتــى التدريــب وإدارة 

األداء.



الحلول المتوفرة هي كالتالي:

 اختبــار تقييمــي إجمالــي للموظــف لقيــاس المتغيــرات النفســية متعــدد األغــراض حيــث يقيــس مــدى مالءمــة . 1

الفــرد جيــدا مــع وظائــف محــددة فــي المؤسســة الخاصــة بــك.
 التقييم الخاص بالقيادة يستخدم بشكل أساسي لتقييم المهارات القيادية وفعالية المدراء والقادة.. 2
 تقييــم يســتخدم بشــكل أساســي لتحفيــز وتدريــب الموظفيــن، وتســوية نزاعــات مــا بعــد التوظيــف، وقضايــا . 3

ــن. أداء الموظفي
 تقييم يقيس مدى تناسب الفرد مع وظائف المبيعات في المؤسسة.. 4
 تقييم يقيس مدى تناسب الفرد مع الوظائف الخاصة بخدمة العمالء في المؤسسة.. 5
 تقييــم خــاص بالمديــر حيــث يقيــس عوامــل التوافــق الهامــة فــي مــكان العمــل بيــن المديــر وموظفيــه لتحديد . 6

مدى التوافــق اإلداري.
 نظــام لتقديــم المالحظــات المرجعيــة يســتخدم لمســاعدة طاقــم المبيعــات فــي تطويــر قدراتهــم الخاصــة . 7

. لبيع با
 نظــام يســتخدم لتوظيــف وتطويــر القيــادات حيــث يقــدم تحليــال شــامال حــول نقــاط القــوة والتحديــات . 8

القياديــة المحتملــة التــي قــد يواجههــا المرشــحين فــي دورهــم القيــادي؛ فضــال عــن توفيــر صــورة واضحــة عــن 
ــح. ــادي للمرش ــلوب القي األس

 تقييــم يمّكــن مديــر/ قائــد الفريــق مــن معرفــة المزيــد عــن كل فــرد فــي فريــق العمــل، وكيفيــة تفاعــل كل . 9
فــرد مــع أعضــاء فريقــه، والجوانــب التــي يكونــوا فيهــا أكثــر إنتاجيــة. 

 مراكــز تقييميــة متكاملــة بشــكل تــام لمســاعدة المؤسســة فــي تحديــد وتطويــر المواهــب وتقليــل مخاطــر . 10

وتكاليــف األداء المتدنــي و/ أو فشــل عمليــة التوظيــف.

االختبارات التخصصية األخرى:

 اختبار العين لقياس الكفاءة في اللغة العربية	 
 اختبار تحديد المستوى في اللغة العربية للناطقين بغيرها	 
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