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 تطوير اإل

 
 2020للعام  البرامج التدريبية
 

 الرقم
  دورةـــم الــــاس

Course 

 عدد الساعات

Total 

hours 

  والتطوير القيادة ( االداريBusiness) 
 Training of Trainers (TOT) 30 

 Personal Trainer 60 

 BUSINESS WRITING 20 الكتابة المهنية 

 Total Quality Management (TQM)  20 

 PMP 60ادارة المشاريع االحترافية  

 45 الذكاء اإلصطناعي 

 CISA 60تدقيق أنظمة المعلومات  

 ERP 45 تخطيط أنظمة االعمال 

 30 التخطيط االستراتيجي ألنظمة المعلومات 

 20 التفاوض واالقناع مهارات 

 20 دور التفكير االبداعي 

 60 التجارة االلكترونية واالقتصاد الرقمي وتطبيقاته  

 100 الشاملة في ادارة الموارد البشرية 

 20 تأهيل الخريجين لسوق العمل 

 20 التحكيم التجاري 

 40 برنامج العمليات اإلدارية المتعاقبة والمستمرة  

 25 باالتجاهات األربعة االتصالمهارات  

 25 فن االتيكيت والبروتوكول 

 20 أنماط الشخصية )النظام التمثيلي للشخصية( 

 25 لغة الجسد 

 30 إعداد البحث العلمي والدراسات 

 20 حل المشكالت واتخاذ القرارات 

 25 التفويض والتمكين اإلداري 

 25 المهارات القيادية 

 20 االقتصاديةالجدوى  

 Call Center 30 
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 25 إدارة العمالت الرقمية والمشفرة  

 20 إدارة ضغط العمل 

 التسويق ( والمبيعاتSales & Marketing) 

 SPSS 20التحليل اإلحصائي  

 45 التجارة االلكترونية 

 CRM 45ادارة عالقات الزبائن  

 25 التسويق االلكتروني 

 40 الرقميأساسيات التسويق  

 والبنوك ) والمالية المحاسبةFinancial & Accounting & 

Banks) 

 20 اكسل باستخدام المحاسبة 

 30 (CIAمدقق داخلي معتمد ) 

 
التجارة اإللكترونية واألقتصاد الرقمي وتطبيقاته في ريادة 

 مشاريع األعمال
60 

 30 المحاسبة العملية لتأهيل المحاسبين لسوق العمل 

 20 كيف تقرأ البيانات المالية )للمدراء وأصحاب المشاريع( 

 Excel 40محاسبة للمبتدئين باستخدام  

 60 االدارة المالية المتقدمة وإدارة المخاطر 

 30 إعداد القيود المحاسبية، القوائم المالية والحسابات الختامية 

 20 التخطيط االستراتيجي وإعداد الموازنات 

 وتقنية الحاسوب ( المعلوماتComputer Science) 

 20 والمعزز وتطوير األلعاب تكنولوجيا الواقع االفتراضي 

 Java SE+SA 60 

 Java Standard Edition (JSE) 30 

 Java Enterprise Edition (JEE) 30 

 UNIX Training course 25 

 60 تدقيق أنظمة المعلومات 

 Outlook 60ويندوز وانترنت والبريد االلكتروني  

 OFFICE (word, excel, power point) 60 



 

3 
 

 Ethical Hacking 40االختراق االحترافي العملي  

 ICDL 36 

 BISP 60 

 45 متقدم إكسل 

 60  وشير بوينت 365المنصات االلكترونية ، وتطبيقات اوفيس  

 30 تقديم العروض 

 
الحواسيب والخوادم وأجهزة العرض والطابعات صيانة 

 والماسحات
100 

 60 صيانة الموبايل 

 60  تصميم وإدارة  شبكات الحاسوب السلكية والالسلكية 

 Cyber Security  40 السيبرانيا األمن 

 Security Awareness 20 

 40 االختراق األخالقي 

 45 شبكات ومواقع التواصل االجتماعي 

 45 تطبيقات الموبايل اندرويد تصميم 

 45 تصميم صفحات الويب 

 Front End 50برمجة واجهات الويب  

 50 برمجة تطبيقات األندرويد  

 IOT 60 انترنت األشياء  

 C++ 30البرمجة بلغة   

 20 أساسيات الفوتوشوب للمبتدئين  

 32 فوتوشوب/ متقدم 

 40 جرافيك ديزاين  

 20 الحاسب اآلليأسس التعامل مع  

 25 إدارة العمالت الرقمية والمشفرة 

 HTML & CSS3  20مقدمة في لغة  

 ASP.NET MVC5 20 

 ASP.Net Using Visual Basic.net 30 
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 Introduction to Visual Basic.net 30 

 ITIL  30 المعلومات لتكنولوجيا التحتية البنية مكتبة 

 المساحة 

 Surveying 25 

 Total station 25 

 Soft desk 25 

 الهندسة ( والتكنولوجياEngineering) 

 Introduction to Supply Chain management 30 

 AUTOCAD (2D+3D) 32 

 12 قراءة المخططات الهندسية 

 Value Engineering 32الهندسة القيمية  

 20 مبادئ الرسم الهندسي ثنائي األبعاد 

 primavera v6 25إدارة المشاريع باستخدام الحاسوب  

 30 حساب الكميات المتقدمة وتطبيقاتها 

 30  كهرباء سيارات 

 45 صيانة األجهزة االلكترونية 

 30 صيانة األجهزة المكتبية 

 30 اآلالت الدقيقةصيانة  

 30 التحكم الصناعي  

 30 طباعة ثالثية األبعاد –المعرفة المتكاملة في التصنيع الجمعي  

 20 التصميم للتصنيع باستخدام طابعات ثالثية األبعاد 

 20 فحص المواد الال إتالفي  

 20 التصميم للتصنيع والتجميع 

 30 جودة الهواء الداخلي / مشترك 

 Revit 3D 20 

 Manual Render 20 

 30 تصميم وتركيب انظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية 

 30 التحكم الصناعي المبرمج 
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 MCSA 100 

 ( اللغاتLanguages) 

  30 متقدم( –متوسط  -المحادثة باللغة االنجليزية )مبتدأ 

 TOFL IBT 70اإلعداد إلمتحان التوفل  

 IELTS 70اإلعداد لإلمتحان اآليليتس  

 
دورة اإلعداد لإلمتحان المكافئ في اللغة اإلنجليزية لطلبة 

 العلياالدراسات 
70 

  30 اللغة الفرنسية 

  42 اللغة االيطالية 

 30 اللغة الفارسية 

 30 اللغة االسبانية 

 40 اللغة التركية للمبتدئين 

   30  اللغة التركية  المستوى األول 

 30 اللغة التركية المستوى الثاني 

  A1.1 & A1.2 195اللغة االلمانية /  

 A2.1 & A2.2 195اللغة االلمانية /  

  30  اللغة الروسية 

  30  اللغة الصينية 

  30 اللغة العبرية 

 40   )تقوية اللغة االنجليزية )محادثة + قواعد 

 20 الترجمة الفورية والذكاء التحليلي 

 40 أساليب تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها 

 ( القانونLaw) 

 20 التحكيم التجاري 

 الطب ( والصحةMedicine and Health) 

 
The basic of using (HPLC0) instrument to 

analyze drugs 
40 

 25 تشريح الراس والعنق 

 25 الرعاية االولية الشاملة للمرضى 
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 21 الجوانب الطبية ألمراض السمع والنطق واللغة 

 20 االسعافات األولية 

 25 التثقيف الصحي لمرضى السكري 

 IVF 30االخصاب خارج الجسم  

 160 تصنيع وتركيب العيون االصطناعية 

 25 ونطق فني سمع 

 30 صحة عامة وتمريض 

 ( الشريعهReligion basics) 

 20 التدقيق الشرعي الداخلي 

 30 فقة التاجر المسلم 

 20 المصارف االسالميه 

 20 مهارات الخطابة والوعظ 

 60 الدورة التأهيلية لشهادة "التمويل اإلسالمي"  

 علوم ( التأهيلRehabilitation Sciences) 

 30 األطراف اإلصطناعية 

 
Physical Therapy Management for vestibular 

Disorders 
24 

 The Nerodynamics Concept   8 

 20 لغة اإلشارة )تأسيسية( 

 40 لغة اإلشارة )متقدمة( 

 30 فنيات تعديل السلوك 

 50 استراتيجيات تقويم النطق واللغة 

 30 اضطراب طيف التوحد 

 30 تأهيل الطالب الميداني 

 
 مدخل إلى النطق واللغة واإلعاقة

 
20 

 ( علوم الطيرانAviation Science) 

 30 السالمة الجوية والخدمة داخل الطائرة 

 30 أمن الطيران والمطارات 
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 30 المطارات الدوليةإدارة  

 30 إدارة السياحة االلكترونية 

 30 أماديوس -نظام حجز التذاكر اآللي 

 30 النظم الهيدروليكية والهوائية والمضخات 

 30 السالمة المهنية في ساحة الطائرات 

 
استخدام منصات التواصل االجتماعي في صناعة السياحة 

 والسفر
40 

 30 انارة أرض المطار 

 60 (Amadeusانظمة حجوزات الطيران ) 

 الفنون (Arts) 
 20 الفن بين الشغف واللون 

 52 أساسيات التسجيل الموسيقي المحترف )مستوى أول + ثاني( 

 levels  32 4تعلم التصوير الفوتوغرافي  

 32 عمل استوديو احترافي لتسجيل الفيديو والبث المباشر 

 32 ومهارة  / متقدمالضوء واإلضاءة / علم وفن  

 32 أساليب معالجة الصور الرقمية / متقدم 

 اإلدارة اللوجستية (Logistics management) 
 20 إدارة المشتريات والمتابعات  

 20 إدارة المشتريات الخارجية 

 20 إدارة المخازن والمستودعات 

 
والشفافية الرقابة على المناقصات العامة وتعزيز ضوابط النزاهة 

 في المشتريات
20 

 20 اإلدارة المالية 

 20 ادارة المشتريات والمناقصات وإبرام العقود والتوريد والشراء  

 20 الرقابة المالية واإلدارية 

 30 العطاءات الحكومية وادارة اللوازم 

 االعالم والعالقات العامة 

 20 العالقات العامة  

 30 واإلتيكيتالمراسم والبروتوكول  
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 20 المهارات األساسية للقيادات اإلعالمية 

 25 إعداد النشرات والبيانات الصحفية 

 20 أساسيات في الكتابة الصحفية 

 20 فن االتصال ومهارات التعامل مع وسائل اإلعالم  

 السكرتاريا وإدارة المكاتب 

 20 إدارة الدواوين وأرشفة الملفات 

 30 التنفيذية وإدارة المكاتبالسكرتاريا  

 20 األرشفة االلكترونية وحفظ الملفات 

 
مهارات إعداد وكتابة التقارير الفنية واإلدارية ومحاضر 

 اإلجتماعات
20 

 20 دورة إعداد وتنظيم المؤتمرات 

 السالمة العامة (Public Safety) 
 30 السالمة العامة والصحة المهنية 

 20 االرتفاعات والوقاية من السقوطالعمل على  

 20 العمل في األماكن المحصورة 

 20 السالمة في أعمال اللحام  

 20 السالمة في الروافع واألوناش  

 20 نقل وتخزين المواد 

 20 إحصائيات إصابات العمل  

 20 معدات الوقاية الشخصية  

 20 السالمة في الروافع الشوكية  

 20 العنف في العمل 

 20 كتابة تقارير السالمة والصحة المهنية  

 40 السالمة في قطاع اإلنشاءات  

 20 السالمة في الحفريات  

 20 التخطيط للطوارائ  

 20 نظام تصاريح العمل  

 20 الوقاية من الحريق 
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 20 السالمة في السقاالت  

 20 إدارة وتحليل مخاطر العمل  

 20 أمن المنشاءات  

 20 تقييم المخاطر  

 الخط العربي 
 30 الخط الديواني  

 30 خط الرقعة 

 العلوم التربوية 
 20 كيمياء لطلبة المرحلة الثانوية العامة  

 20 " أدرس بذكاء" لطلبة الجامعات والمدارس 

 20 التعلم التفاعلي 

 20 التعلم باللعب 

 15 رعاية الطلبة الموهوبين  

 12 تقنيات التعليم اإلبداعي  

 30 الفهرسة اإللكترونية 

 12 التربية العاطفية للمراهق 

 
تعليم القراءة والكتابة لذوي صعوبات التعلم باستخدام الطريقة 

 التحليلية
15 
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 ( الرياضةSport) 
 Personal Trainer 60 

 25 االحترافية في تعليم السباحة 

 30 التدليكمبادئ  

 التغذية 
 30 التغذية والصحة العامة 

 علم النفس 
 30 تقنيات التشخيص النفسعصبي في اإلدراك البصري 

 30 تقنيات التشخيص النفسعصبي في اإلنتباه 

 30 تقنيات التشخيص النفسعصبي في الذاكرة 

 30 تقنيات التشخيص النفسعصبي في اللغة  

 30 في التفكيرتقنيات التشخيص النفسعصبي  

 30 تقنيات التشخيص النفسعصبي في القراءة 

 30 تقنيات التشخيص النفسعصبي في الكتابة  

 30 تقنيات التشخيص النفسعصبي في الحساب 

 20 الضغط النفسي والتوتر 

 

 ) (Diplomaالدبلومات)          

 300 التكييف والتبريد 

 300 ادارة المستشفيات والسجالت الطبية 

 300 الطاقة المتجددة 

 300 والكهرباء صيانة سيارات الهايبرد 

 ASP. Net  300باستخدام  تصميم وتطوير المواقع االلكترونية 

 300  دبلوم إدارة السياحة اإللكترونية 

 350 إدارة المطارات الدولية 

 300 دبلوم اللغة اإلنجليزية 

 300 اإلدارة التمريضية الشاملة 

 360 دبلوم القراءات العشر واللغة العربية 
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 510 األطراف االصطناعية 

 300 التصوير الفوتوغرافي 

 300 المكاتب وإدارة التنفيذية السكرتاريا 

 300 فني نخيل 

 300 تربية نحل 

 

  الدورات الحرفية والمهنية
 

 ساعة تدريبية(  60 -20)بعدد ساعات يتراوح ما بين 

  دورات في فنون الطهي  

 دورات في تنسيق الزهور الطبيعية 

 دورات في فنون التجميل 

 الصناعات الخشبية والنحاسيات 

 خياطة وإعادة تدوير المالبس 

 تصميم أزياء 

 التصنيع الغذائي 

 والبسط والشموع الصابون صناعة 

 ورة تعليم صيانة الخلويات العمليه هاردوير وسوفت ويرد 

 المهنية دورات في المهارات 

 ورد كورنيش 

 إعادة تدوير 

 ديكوباج 

 تصميم اكسسوارات 

 سيراميك 

 تطريز إلكتروني ونحاسيات 

 تنجيد 

 تطريز شبر 

 دق صوف 

 لوحات مضيئة 

 دمى وخلفيات شعبية 
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 رسالتنا

نشر المعرفة في كافة التخصصات من خالل توفير 

برامج التدريب والشهادات االحترافية وتقديم خدمات 

 الدراسات واالستشارات. 

 رؤيتنا 

في تقديم خدمات التدريب واالستشارات  ةيادرال

والدراسات وتوثيق التعاون مع الشركاء إستجابة 

 لالحتياجات الحقيقية لسوق العمل. 

 

 
 


