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الخطة التدريبية للعام 

2018 



يفخر معهد التطوير للتأهيل العلمي ( DISC)بالتميز يف 

التدريب والتطوير، حيث أن برامجه التعليمية والتدريبية 

مبنية عىل معاي عاملية مخصصة الحتياجات السوق املحلية. 

ان برامج معهد التطوير للتأهيل العلمي معتمدة من قبل 

مؤسسات محلية ودولية معروفة يف املجال التعليمي 

والتدريب يفوق عددها عن 25 هيئة دولية باالضافة اىل هيئة 

املعرفة والتنمية البرشية (KHDA) حكومة د .  
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TOLL FREE: 800 82 89 7

إن معهد التطوير للتأهيل العلمي ( DISC) هو من اوائل املعاهد املعتمدة من هيئة املعرفة 

والتنمية البرشية (KHDA) - حكومة د, 

 تأسس املعهد يف د يف عام 1987 لتوف التعليم والتدريب املهني ذات جودة ومرونة عالية 

للمجتمع من مواطن ومقيم يف دولة اإلمارات. 

يقع معهد التطوير للتأهيل العلمي ( DISC)يف مدينة د / ديرة شارع الرقة  ويحتوي عىل )يف مدينة د / ديرة شارع الرقة  ويحتوي عىل 

فصول دراسية ومختربات حديثة مع مصادر تعليمية رفيعة املستوى. ويقترص عدد الطالب يف كل 

فصل درايس عىل عدد محدود وذلك لضن بيئة تعليمية فعالة تعطي النتائج املرجوة. 

 (DISC ) معهد التطوير للتأهيل العلمي



TOLL FREE: 800 82 89 7

»  هيئة املعرفة والتنمية البرشية – KHDA  حكومة د. 

» الهيئة الوطنية للمؤهالت (NQA) يف االمارات العربية املتحدة 

» إيديكسل الدولية (Edexel International) يف اململكة املتحدة 

 (ICDL Arabia) مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر يف الدول العربية  «

» الرخصة الدولية للقيادة واإلدارة IBDL  - الواليات املتحدة االمريكية  

» املنظمة الدولية للقيادة واإلدارة LMGO – جنيف سويرسا – تابعة لهيئة االمم املتحدة  

» هيئة امتحانات جامعة كامربيدج الربيطانية –  دبلوم كامربيدج لتقنية املعلومات . هيئة امتحانات جامعة كامربيدج الربيطانية –  دبلوم كامربيدج لتقنية املعلومات . 

» Confederation of tourism & Hospitality industries – CTH     بريطانيا  

»  معهد الهاي لحقوق االنسان والقانون الدويل – الهاي هولندا – تابع اىل محكمة العدل الدولية  

» املجمع الدويل العتد املدرب - فرنسا 

» املجمع العر للمحاسب والقانوني – األردن  

» Association of Chartered Certified Accountant ACCA     – بريطانيا  

»  املعهد الدويل للمحاسب والقانوني 

» املجلس العام للبنوك واملؤسسات اإلسالمية – البحرين . املجلس العام للبنوك واملؤسسات اإلسالمية – البحرين . 

  British Council -  IELTS Exam «

   ETS , TOEFL EXAM «

» امتحان كامربدج يف لغة األعل االنجليزية  BULTAS للموظفي الدوائر الحكومية – ابو ظبي  

» املعهد العايل لدراسات البنوك ومؤسسات التمويل االسالمي – ماليزيا . 

الهيئات الدولية التي تعتمد معهد التطوير للتاهيل العلمي عىل سبيل املثال ال الحرص : 
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16 - 18 Jan

21 - 23 Jan

24 - 25 Jan

28 - 31 Jan

TOLL FREE: 800 82 89 7
www.discuae.com  •  info@discuae.com •  +971 50 108 7171 •  +971 4 22 7777 4

شهر يناير 2018
املكان تاريخ اإلنعقاد 

د 

د 

د 

د 

خب الجودة والتميز الحكومي 

خب استشارات جمركية 

 (T.O.T النسخة األحدث للربنامج القديم) مدرب مؤسيس معتمد

IHDL - الرخصة الدولية لقيادة املوارد البرشية

اسم الربنامج التدريبي 



06 - 08 Feb

06 - 08 Feb

11 - 13 Feb

11 - 13 Feb

18 - 20 Feb

18 - 20 Feb

25 - 27 Feb

25 - 27 Feb

25 - 27 Feb

TOLL FREE: 800 82 89 7
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شهر فرباير  2018  
املكان تاريخ اإلنعقاد 

د 

د 

د 

د 

د 

د 

د 

د 

د 

خب اسرتاتيجي يف العالقات العامة واإلتيكيت والربوتكول الدويل 

خب إدارة املعرفة وتكنولوجيا املعلومات 

مستشار إدارة املشاريع الصغرى ودراسات الجدوى 

خب إدارة اإلبتكار الحكومي والقرار الذ 

دبلوم الجودة يف املؤسسات الصحية 

املتحدث الرسمي ومهارات التعامل مع وسائل اإلعالم 

خب إدارة املواقع الحكومية وقنوات التواصل االجتعي 

خب مكافحة غسل األموال 

دبلوم الشحن والتخليص الجمر  

اسم الربنامج التدريبي 
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شهر مارس  2018
املكان تاريخ اإلنعقاد 
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اسم الربنامج التدريبي 
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03 - 05 April

03 - 05 April

10 - 12 April

10 - 12 April

10 - 12 April

10 - 12 April

17 - 19 April

17 - 19 April

17 - 19 April

17 - 19 April

17 - 20 April

24 - 26 April

24 - 26 April

24 - 26 April

24 - 26 April

د 

د 

د 

د 

د 

د 

د 

د 

د 

د 

د 

د 

د 

د 

د 

 (T.O.T النسخة األحدث للربنامج القديم) مدرب مؤسيس معتمد

خب االستدامة الوطنية 

خب دراسات جدوى معتمد 

مدير إدارة املشاريع الهندسية 

أخصا الذكاء اإلصطناعي 

IHDL - الرخصة الدولية لقيادة املوارد البرشية

خب التخطيط اإلسرتاتيجي  

ديناميكية العالقات العامة واإلعالم الفعال 

دبلوم التأم املهني 

مدرب حوكمة معتمد 

خب مكافحة الفساد اإلداري واملايل يف املصارف والبنوك 

 (T.O.T النسخة األحدث للربنامج القديم) مدرب مؤسيس معتمد

خب االستدامة الوطنية 

منسق منظومة الجيل الرابع 

خب مكافحة الفساد اإلداري واملايل يف املنشآت الرياضية 

شهر آبريل  2018
املكان تاريخ اإلنعقاد  اسم الربنامج التدريبي 



01 - 03 May

01 - 03 May

01 - 03 May

01 - 03 May

08 - 10 May

08 - 10 May

08 - 10 May

08 - 10 May

08 - 10 May

08 - 10 May

08 - 10 May
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شهر مايو  2018
املكان تاريخ اإلنعقاد 

د 

د 

د 

د 

د 

د 

د 

د 

د 

د 

د 

أخصا التسويق االلكرتو 

اتيكيت التعامل مع اصحاب الهمم 

خب سالسل االمداد واللوجستيك 

خب الصحة والسالمة املهنية 

مستشار التفاوض الناجح 

خب مبيعات خدمات البنوك واملصارف 

مستشار إداري معتمد 

خب التخطيط اإلسرتاتيجي  

IHDL - الرخصة الدولية لقيادة املوارد البرشية

خب الخدمات املساندة 

خب مكافحة الفساد اإلداري واملايل يف الجرك 

اسم الربنامج التدريبي 



03 - 05 July

09 - 12 July

17 - 19 July

24 - 26 July

24 - 26 July

24 - 26 July

24 - 26 July

TOLL FREE: 800 82 89 7
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شهر يوليو  2018
املكان تاريخ اإلنعقاد 

د 

د 

د 

د 

د 

د 

د 

دبلوم التأهيل الرتبوي 

IHDL - الرخصة الدولية لقيادة املوارد البرشية

 (T.O.T النسخة األحدث للربنامج القديم) مدرب مؤسيس معتمد

مدير إدارة املشاريع الهندسية 

دبلوم التأم املهني  

خب مكافحة الفساد اإلداري واملايل يف هيئات النفع العام 

مستشار معتمد يف امللكية الفكرية  

اسم الربنامج التدريبي 



07 - 09 August

07 - 09 August

14 - 16 August

28 - 31 August

28 - 31 August

28 - 31 August

28 - 31 August
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شهر أغسطس  2018
املكان تاريخ اإلنعقاد 

د 

د 

د 

د 

د 

د 

د 

الطاقة االيجابية يف العمل  

أخصا تنظيم وإدارة املؤرات 

خب التعامل مع وسائل اإلعالم 

خب اإلمدادات واملشرتيات والعقود 

أخصا إدارة مواقع التواصل االجتعي 

خب مكافحة الفساد اإلداري واملايل يف هيئات النفع العام 

MML شهادة القيادة املتقدمة

اسم الربنامج التدريبي 
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04 - 06 Sept

04 - 06 Sept

11 - 13 Sept

11 - 13 Sept

11 - 14 Sept

18 - 20 Sept

18 - 20 Sept

25 - 27 Sept

25 - 27 Sept

25 - 27 Sept

25 - 27 Sept

25 - 27 Sept

25 - 27 Sept

25 - 29 Sept

25 - 29 Sept

د 

د 

د 

د 

د 

د 

د 

د 

د 

د 

د 

د 

د 

د 

د 

 (T.O.T النسخة األحدث للربنامج القديم) مدرب مؤسيس معتمد

خب اإلجراءات الجمركية 

مدير إدارة املشاريع الهندسية 

خب التعامل مع كبار الشخصيات 

IHDL - الرخصة الدولية لقيادة املوارد البرشية

خب التخطيط اإلسرتاتيجي 

ديناميكية العالقات العامة واإلعالم الفعال 

دبلوم التأم املهني 

خب االستدامة الوطنية 

خب دراسات جدوى معتمد 

خب مكافحة الفساد اإلداري واملايل يف املؤسسات الحكومية 

قياس مؤرشات األدء يف املوارد البرشية 

صناعة عالقات املوظف 

الرخصة الدولية لتقنية املعلومات 

دبلوم التسويق الرقمي  

شهر سبتمرب  2018
املكان تاريخ اإلنعقاد  اسم الربنامج التدريبي 
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02 – 03 Oct

02 – 03 Oct

02 – 03 Oct

09 – 11 Oct

09 – 11 Oct

09 – 11 Oct

16 – 18 Oct

16 – 18 Oct

23 – 25 Oct

23 – 25 Oct

23 – 25 Oct

23 – 25 Oct

23 – 25 Oct

23 – 25 Oct

23 – 25 Oct

23 – 25 Oct

خب اإلتصال املؤسيس  

خب سالسل االمداد واللوجستيك 

خب رضيبة القيمة املضافة (إعداد وكيل رضيبة معتمد) 

أخصا تنظيم وإدارة املؤرات 

خب الذكاء اإلصطناعي 

خب مكافحة غسل األموال  

مدرب حوكمة معتمد 

منسق منظومة الجيل الرابع 

خب التفاوض الناجح 

خب استشارات جمركية 

خب مكافحة الفساد اإلداري واملايل يف املنشآت الرياضية 
خب القوة الناعمة  

IHDL - الرخصة الدولية لقيادة املوارد البرشية

أخصا التسويق االلكرتو 

اتيكيت التعامل مع اصحاب الهمم 
شهادة اإلستخدام اآلمن لشبكات التواصل االجتعي 

د 

د 

د 

د 

د 

د 

د 

د 

د 

د 

د 

د 

د 

د 

د 

د 

شهر أكتوبر  2018
تاريخ اإلنعقاد  املكان  اسم الربنامج التدريبي 
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06 – 08 Nov

06 – 08 Nov

06 – 08 Nov

13 – 15 Nov

13 – 15 Nov

13 – 15 Nov

20 - 22 Nov

20 - 22 Nov

20 - 22 Nov

20 - 22 Nov

26 - 28 Nov

26 - 28 Nov

26 - 28 Nov

26 - 28 Nov

26 - 28 Nov

25 - 29 Nov

25 - 29 Nov

اسم الربنامج التدريبي 

خب العالقات الدبلوماسية والقنصلية 

خب الجدارات اإلدارية وعالقتها يف الهندرة الجذرية 

مستشار الربوتوكول واإلتكيت املهني 

دبلوم األمن والسالمة والصحة املهنية  

إعداد املراسل الصحفي املعتمد 

دبلوم التأم املهني 

خب االستدامة الوطنية 

أخصا اإلمدادات واملشرتيات والعقود 

الهندسة القيمية وتطبيقاتها يف التشغيل والصيانة 

 (T.O.T النسخة األحدث للربنامج القديم) مدرب مؤسيس معتمد
خب مكافحة الفساد اإلداري واملايل يف هيئات التأم 

الطاقة االيجابية يف العمل  

أخصا تنظيم وإدارة املؤرات 

خب التعامل مع وسائل اإلعالم 
دبلوم العقارات  

الرخصة الدولية لتقنية املعلومات  

د 

د 

د 

د 

د 

د 

د 

د 

د 

د 

د 

د 

د 

د 

د 

د 

د 

شهر نوفمرب 2018
تاريخ اإلنعقاد  املكان  اسم الربنامج التدريبي 
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04 – 06 Dec

04 – 06 Dec

11 - 13 Dec

11 - 13 Dec

17 – 20 Dec

18 – 20 Dec

18 – 20 Dec

18 – 20 Dec

25 – 27 Dec

25 – 27 Dec

25 – 27 Dec

25 – 27 Dec

25 – 27 Dec

25 – 27 Dec

25 – 27 Dec

25 – 27 Dec

25 – 27 Dec

مستشار دراسة العطاءات و تقدير األسعار واتخاذ القرار الفعال 

التميز يف التفتيش اإلداري و أعل الرقابة و املتابعة 

خب إدارة العالقات العامة واألداء الربوتوكويل ودبلوماسية العمل 

أخصا إدارة الخدمات اللوجستية 

IHDL الرخصة الدولية لقيادة املوارد البرشية

خب القوة الناعمة  

أخصا تدقيق نظم معلومات داخلية 

خب التنمية اإلدارية يف ظل التحديات اإلقتصادية 

اإلستدامة والبيئة اإلبداعية 

خب التعامل مع كبار الشخصيات  

NFPA أخصا الحريق والسالمة واملواصفات العاملية
 (T.O.T النسخة األحدث للربنامج القديم) مدرب مؤسيس معتمد

خب مكافحة الفساد اإلداري واملايل يف املؤسسات الحكومية 

خب الذكاء اإلصطناعي 

خب مكافحة غسل األموال  
مدير إدارة املشاريع الهندسية 

دبلوم التأم املهني  

د 

د 

د 

د 

د 

د 

د 

د 

د 

د 

د 

د 

د 

د 

د 

د 

د 

شهر ديسمرب 2018
تاريخ اإلنعقاد  املكان  اسم الربنامج التدريبي 
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قطاع الدبلومات اإلدارية 

دبلوم إدارة العالقات العامة 

دبلوم إدارة املعرفة واملنظمة املتعلمة 

دبلوم إدارة املهارات اإلنسانية يف القطاع الحكومي 

دبلوم إدارة املوارد البرشية 

دبلوم إدارة املؤسسات الخدمية والتطوعية 

دبلوم تطبيقات إدارة الجودة الشاملة يف املنظت العامة 

دبلوم تطوير وقيادة منظومة التدريب دبلوم تطوير وقيادة منظومة التدريب 

دبلوم تنظيم وإعداد الهياكل التنظيمية 

دبلوم خدمة العمالء وبناء الوالء املؤسيس 

دبلوم دراسات الجدوى للمشاريع الصغة واملتوسطة 

دبلوم مدقق الجودة الشاملة 

RBA محلل إداري معتمد

CSMA محلل إسرتاتيجي إداري معتمد

CMA محلل تسويق معتمدCMA محلل تسويق معتمد

CHRA محلل موارد برشية معتمد

QBC مدرب أداري معتمد

CIPT مدرب دويل معتمد

مدير الخدمات اللوجستية والتوريد املعتمد 

مدير املوارد البرشية املعتمد 

CSPM مدير تخطيط إسرتاتيجي معتمد

CITM مدير تدريب دويل معتمدCITM مدير تدريب دويل معتمد

RFM مدير تسهيالت معتمد

CEC مستشار التسويق األلكرتو املعتمد

MCP مستشار إداري معتمد

CSPC مستشار تخطيط إسرتاتيجي معتمد

MMC مستشار تنظيم إداري معتمد

CLC مستشار قيادة معتمد

KPI مؤرشات قياس األداءKPI مؤرشات قياس األداء

دبلوم إدارة العالقات العامة 

اإلدارة املتقدمة والقيادة العليا للمرأة 

IFQM املعاي الدولية التأسيسية يف إدارة الجودة

إدارة األعل 

إدارة التسويق العقاري 

MSPإدارة التسويق واملبيعات

إدارة املخازن 

إدارة املشرتيات واملوارد اللوجستية إدارة املشرتيات واملوارد اللوجستية 

إدارة الوقت 

إدارة فريق العمل والقيادة 

PQM برنامج مدير الجودة املتخصص

WMEC خب ثروات معتمد

دبلوم اسرتاتيجيات التأهيل للمراكز القيادية  

دبلوم اإلدارة اإلسرتاتيجية لرأس املال البرشي 

دبلوم اإلدارة البيئية والتحكم يف امللوثات دبلوم اإلدارة البيئية والتحكم يف امللوثات 

دبلوم اإلدارة يف القطاع الحكومي 

دبلوم اإلعالم والعالقات العامة اإللكرتونية 

دبلوم التخطيط االسرتاتيجي 

دبلوم التخطيط اإلسرتاتيجي والتميز املؤسيس 

دبلوم التطوير اإلداري 

دبلوم التميز اإلداري وأرسار النجاح املؤسيس 

دبلوم الخدمات اللوجستية والتوريد املهني دبلوم الخدمات اللوجستية والتوريد املهني 

دبلوم السكرتارية التنفيذية وإدارة املكاتب 

دبلوم القيادة اإلدارية االحرتافية 

دبلوم املهارات الفنية والتنفيذية ملنسقي التدريب 

دبلوم إدارة التغي والتطوير املؤسيس 

دبلوم إدارة الجودة الشاملة 

دبلوم إدارة العالقات العامة 

دبلوم إدارة املعرفة واملنظمة املتعلمة دبلوم إدارة املعرفة واملنظمة املتعلمة 

دبلوم إدارة املعرفة واملنظمة املتعلمة 
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دورات مكافحة الفساد 

دورات حقوق االنسان  

1

3

5

7

9

11

2

4

6

8

10

2

4

1

3

مكافحه الفساد ىف املعليه الرتبويه والتعليميه 

مكافحه الفساد يف نظم الحكومه املرصفيه 

املنهجيات و اإلسرتاتجيات الحديثه ىف مكافحه 

الفساد الجمر 

مكافحه الفساد السياىس والبوقراطى ىف اإلقتصاد 

الشفافيه ىف مكافحه الفساد ىف قطاع التعليم 

االقتصاد و ثقافه وطرق رصد اإلمتثال لنهج 

حقوق اإلنسان االقتصاديه 

اإلعالم وأليات خدمه حقوق االنسان 

دبلوم حقوق االنسان 

االسرتاتيجيات واآلليات الدوليه ىف حقوق االنسان 

خب مكافحه الفساد ىف األعل الجمركية 

خب مكافحه الفساد ىف األعل املرصفية 

خب مكافحه غسل األموال 

مكافحه الفساد ىف االسواق املاليه واملسئوليه القانونية 

مكافحه الفساد يف الصحافه واالعالم 

خب معتمد ىف مكافحه الفساد اإلعالمي 

NONO

NO NO

اسم الربنامج 

اسم الربنامج  اسم الربنامج 

اسم الربنامج 
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 (قطاع إدارة األعل)  

 (قطاع القيادة )  

2
4
6
8
10
12
1414
16
18
20
22

2
4
6
8
10
12
1414

1
3
5
7
11

1
3
5
7
9
11
1313
15
18
19
21

إسرتتيجيات رشكات األعل والتكتالت اإلقتصاديه الدوليه 
إداراه االعل املتقدمه 

إداره االعل  
محلل اعل معتمد 
إداره العمليات الفنيه 
دبلوم االحصاء 
إداره الفعاليات إداره الفعاليات 

دبلوم الصحافه واإلعالم 
دبلوم خدمه العمالء والعالقات العامه 

دبلوم الرتبيه الرياضية 
دبلوم االقتصاد 

إداره اإلستدامه 
قياده فرق التكتالت اإلقتصاديه الدوليه 

قياده التغ االيجابيه 
تحديات القياده الناجحه 
قياده تطوير املوارد البرشيه 
ديناميكيه تفاوض األعل 
ايجابيات القياده الفعاله ايجابيات القياده الفعاله 

مسؤوليه إداره املوارد البرشيه ىف التكتالت اإلقتصاديه 
مدير موارد برشيه معتمد 

محلل اسرتاتيجيات موارد برشيه 
قياس مؤرشات األداء ىف املوارد البرشيه 

دبلوم املوارد البرشيه 

الرخصه الدوليه لقياده األعل 
IBMS مهارات اإلداره الدوليه
AMP مدير تنفيذى معتمد
مستشار ادارى معتمد 
مستشار ادارات عليا 
شهاده اداره الوات 
مستشار اإلداره الحديثه مستشار اإلداره الحديثه 
التأهيل اإلدارى املتقدم 

إداره املخاطر ىف أعل التأم 
إداره اللوازم 

دبلوم العالقات العامه 

NONO

NO NO

اسم الربنامج 

اسم الربنامج  اسم الربنامج 

اسم الربنامج 
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( املوارد البرشية )  

 ( قطاع الجودة )  

( قطاع التدريب )  

2
4
6
8
10

2
4
6

2
4

1
3
5
7

1
3
5

1
3
5
7
9

قانون املوارد البرشيه اإلتحادي 
الرخصة الدولية لقيادة املوارد البرشية 

إسرتتيجيات التعاون الخارجى ىف املوارد البرشيه 
اسرتتيجيات مصادر املوارد البرشيه 

صناعه عالقات املوظف 

شهاده مدقق جوده 
خب إسرتاتيجيات جوده معتمد 
شهاده مدقق جوده دويل معتمد 

مدير تدريب معتمد 
مستشار تدريب معتمد 

إداره الجوده وفق املعاي الدوليه 
مدير جوده معتمد 

شهاده الجوده ىف القياده 
الجوده والتميز املؤسيس 

إداره التدريب والتطوير املتقدمه 
مدرب دوىل معتمد 

مدرب متخصص دويل معتمد 

مسؤوليه إداره املوارد البرشيه ىف التكتالت اإلقتصاديه 
مدير موارد برشيه معتمد 

محلل اسرتاتيجيات موارد برشيه 
قياس مؤرشات األداء ىف املوارد البرشيه 

دبلوم املوارد البرشيه 

NONO

NO

NO

NO

NO

اسم الربنامج 

اسم الربنامج 

اسم الربنامج 

اسم الربنامج 

اسم الربنامج 

اسم الربنامج 
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 ( قطاع التسويق )  

 ( قطاع اإلسرتاتيجيات )  

( قطاع اللوجيستك )  

2
4
6
8
10
12

2
4
6

2
4
6
8
10

1
3
5

1
3
5
7
9

1
3
5
7
9
11

مستشار التسويق االلكرتو 
التسويق ىف املؤسسات التعليميه 

مدير مبيعات معتمد 
دبلوم التسويق الرقمي 

اخصا عيادة التسويق واملبيعات معتمد 
شهاده االستخدام اآلمن لشبكات التواصل االجتعى 

اسرتتيجيات التخطيط والتميز االدارى 
مدير تسهيالت معتمد 

مدير اسرتاتيجيات التعاون ىف األعل 

التوزيع اللوجستي 
إداره املخازن واملستودعات 

إداره املشرتيات  
إداره املشرتيات الخارجيه واالعتدات 

إداره املخازن 

محلل اسرتتيجى ادارى معتمد 
مدير تخطيط اداري معتمد 
مستشار تخطيط اداري معتمد 

إداره اللوجيستك املتقدمة 
دبلوم التزويد واإلمداد واللوجستيك 
مدير التزويد واإلمداد واللوجيستك 
دبلوم الشحن والتخليص الجمر 
أداره اللوجيستك والتزويد واالمداد 

صناعه إسرتتيجيات إداره التسويق 
دبلوم التسويق واملبيعات 
إداره التسويق اإللكرتو 
اسرتتيجيات التسويق 

محلل اسرتتيجيات املضاربه والتنافس ىف األعل 
محلل تسويق معتمد 

NONO

NO

NO

NO

NO

اسم الربنامج 

اسم الربنامج 

اسم الربنامج 

اسم الربنامج 

اسم الربنامج 

اسم الربنامج 
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( قطاع دورات السعادة )  

(قطاع الدبلومات العقاريه) 

( شهادات دوليه ىف تقنيه املعلومات ) 

2
4
6
8
10
12

2
4

2

4

1
3
5

1

3

1
3
5
7
9
11

إرسار النجاح والسعاده والوه الفكرية 
البيئة االيجابية يف العمل  

مهارات التعامل مع الرؤساء واملرؤس 
عالقات املوظف  

األساليب الحديثه ىف إداره الوقت وترتيب األولويات 
مهارات إستئصال ضغوط العمل 

دبلوم التقييم العقارى 
دبلوم تنظيم املعارض العقاريه 

الدبلوم الويل ىف تقنيه املعلومات / جامعه كامربيدج 
الدوليه 

  ITDL الرخصة الدولية لقيادة تكنولجيا املعلومات

دبلوم العقارات 
دبلوم التسويق العقارى 
دبلوم إداره العقارات 

ITIL شهاده تقنيه املعلومات الدوليه

PMP شهاده إداره املشاريع

دوره اإلبتكار واإلبداع 
دوره اإلبداع والتميز املؤسىس 

DNA دوره السعاده
دوره السعاده الوظيفيه 
دوره السعاده املجتمعيه 
دوره اإلبتكار واإلبداع 

NONO

NO

NO

NO

NO

اسم الربنامج 

اسم الربنامج 

اسم الربنامج 

اسم الربنامج 

اسم الربنامج 

اسم الربنامج 
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(قطاع السكرتارية وإدارة املكاتب ) 

(قطاع الصحة والسالمة املهنية ) 

2
4
6
8
10
12

2
4
6
8

10
12
1414

1
3
5
7
9
11
1313

1
3
5
7
9
11

اساليب البحث والتطوير ىف الشؤون االداريه 
تقييم وتحليل الوظائف 
شهاده املرسالت التجاريه 
شهاده القياده االداريه 

خدمه العمالء ومتابعه الشكاوى 
مهارات التسويق واملبيعات 

إداره تقنيات السالمه والصحه والسالمه املهنيه 
أمن وسالمه املخازن واملستودعات 
تطوير ورفع انظمه االمن والسالمه 

تخطيط السالمه والصحه والبيئه لحيه املنشأت 
الصناعيه 

نظم البيئه والصحه والسالمه 
إداره الطوارئ وسالمه املنشأت والعامل إداره الطوارئ وسالمه املنشأت والعامل 

املواصفات القياسيه لنظام إداره السالمه والصحه 
OHSASاملهنيه وفقا ملعاي

االداره الفعاله لألمن والسالمه املهنيه 
إجراءات األمن والسالمه وتقييم املخاطر 

التلوث البيئى للعمليات الصناعيه والسالمه املهنيه 
الصحه املهنيه وحيه بيئه العمل واالمراض املهنيه 
السالمه والصحه املهنيه طبقا ملواصفات الجوده 
الصحه والسالمه املهنيه للمديرين واملرشف  
الوقايه من أخطار الحوادث وإصابات العمل الوقايه من أخطار الحوادث وإصابات العمل 

دبلوم السكرتاريه التنفيذيه 
السكرتاريه و إداره املكاتب 
دبو إداره املكاتب 

سكرته تنفيذيه معتمد 
مدير إدارى معتمد 
محلل إدرى معتمد 

NONO

NO NO

اسم الربنامج 

اسم الربنامج  اسم الربنامج 

اسم الربنامج 
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EED دبلوم التعليم املبكر
دبلوم اللغة العربية 
SMADاإلدارة املدرسية
NMAD إدارة الحضانات
KMAD إدارة رياض األطفال

إدارة املكتبات 
شهادة خب إعداد الخطة الدراسية شهادة خب إعداد الخطة الدراسية 

دبلوم التاهيل الرتبوي  

   C.C.E الدبلوم الشامل يف الهندسة املدنية
C.A.E  الدبلوم الشامل يف الهندسة املعرية

  C.P.Cدبلوم االستشارات الهندسية
  M.Q.S الدبلوم الشامل يف حساب الكميات
  C.P.E دبلوم مراقب مشاريع معتمد

دبلوم إدارة املشاريع  
CPRM دبلوم  إدارة مخاطر معتمدCPRM دبلوم  إدارة مخاطر معتمد

دبلوم االدارة الفندقية  
دبلوم الصحة والسالمة املهنية  
دبلوم االدارة املدرسية  
دبلوم التأهيل الرتبوي  

دبلوم خدمات املطارات األرضية  
دبلوم تأهيل مضيفي ومضيفات الطان  

دبلوم الشحن الجوي  دبلوم الشحن الجوي  
دبلوم الجودة يف املطارات  

قطاع الدورات املدرسية  

قطاع الدبلومات الهندسية   
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CCM مدير مشاريع مقاوالت معتمد
PME مدير مشاريع االعل االلكرتونية

CPC مستشار مشاريع معتمد
MQC مراقب جودة معتمد
شهادة املخاطر والتأم 
مدير مرشوع معتمد 

مستشار إدارة مشاريع هندسية معتمد مستشار إدارة مشاريع هندسية معتمد 
مستشار مشاريع معتمد 

مهندس تصميم داخيل معتمد 

التسويق الفندقي واملبيعات 
إدارة املستشفيات 

املوارد البرشية يف املستشفيات 
اإلدارة املالية يف املستشفيات 
االٍستقبال والحجوزات 

إدارة الفنادق والضيافة 
الضيافة والترشيفات 
محاسبة الفنادق 

إدارة اإلستقبال والحجوزات الفندقية 
إدارة املوارد البرشية الفندقية 
إدارة التشغيل الفني الفندقي 

حساب الكميات 
MPM مدير مشاريع معتمد
P6 شهادة الربفا  الدولية
CPE مهندس تخطيط معتمد
CCE مهندس مد مهني معتمد

CME مهندس ميكانيك مهني معتمد
مهندس كمبيوتر معتمد مهندس كمبيوتر معتمد 
مهندس جودة معتمد 
ستاد ، أيتاب ، ساب 

الدورات الدورات الهندسية 

قطاع الدورات الفندقية واملشايف  
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