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تقنيــــة املعلومـــــات
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تطوير النظم التدريبية
م
١
٢

اسم الربنامج

املعايري الدولية لجودة إدارات التدريب ISO 10015

املعايري الدولية لجودة مؤسسات التدريب ISO 29993

٣

املعايري الدولية للمدرب

٤

تخطيط اإلحتياجات التدريبية املبنية عىل الجدارات الوظيفية

٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
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Training System

إدارة الفعاليات التدريبية

تنمية مهارات مسؤويل التدريب
تدريب املدربني التطبيقي TOT

قياس وتقويم العائد من التدريب

تخطيط املسار التدريبي وربطه باملسار الوظيفي
شهادة مقيم جودة تدريب للمواصفة ISO 10015

شهادة مقيم جودة تدريب للمواصفة ISO 29993

مسار البرامج التخصصية

إدارة املوارد البشرية
م

Human Resources Management
اسم الربنامج

١

التوجهات اإلسرتاتيجية إلدارة املوارد البرشية

٢

سياسات تخطيط املوارد البرشية

٣

تصنيف وترتيب الوظائف

٤

إعداد بطاقات الوصف الوظيفي

٥

سياسات تخطيط املسار الوظيفي

٦

سياسات توظيف وتعيني املوارد البرشية

٧

توصيف وترتيب الوظائف

٨

بناء برامج الرعاية اإلجتامعية والصحية للموارد البرشية

٩

تقييم األداء الوظيفي بإستخدام مؤرشات قياس األداء KPIs
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اإلدارة املالية واحملاسبية
م
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
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دراسات الجدوى االقتصادية.
املالية للقادة وكبار التنفيذيني.

Financial Mangement
اسم الربنامج

التخطيط التشغييل وفن متابعة االداء الحكومي.

اعداد املوازنات الحكومية وفقا للمامرسات الدولية.
فن تحليل وقراءة القوائم املالية.

ادارة االزمات املالية وترشيد االنفاق الحكومي.
التخطيط املايل التشغييل .
املامرسات الدولية يف انشاء املرشوعات التجارية
املالية لغري العاملني بها.
إسرتاتيجيات التخطيط املايل والرقايب
الترشيعات املالية الحكومية ومجاالت تطبيقها إعداد دليل اإلجراءات املالية وطرق التطبيق
اإلتجاهات الحديثة يف تخطيط ورقابة األداء املايل
إدارة األزمات املالية

مسار البرامج التخصصية

تابع /اإلدارة املالية واحملاسبية
م
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Financial Mangement
اسم الربنامج

مهارات التحليل املايل وإعداد املوازنات

اإلتجاهات الحديثة يف التدقيق املايل
إعداد وتحليل القوائم املالية وامليزانيات الحكومية طبقا ً ملعايري IPSAS
املحاسبة الجنائية (القضائية)
قياس وتقييم كفاءة األداء املايل واملحاسبي بإستخدام بطاقة األداء املتوازن BSC

إعداد وتصميم التقارير املالية كأساس لتقييم األداء
موازنة الربامج واألداء
الربنامج التأسييس املايل للموظفني الجدد
التدقيق وفقا ً ملعايري التدقيق الدولية IAS

تطبيق معايري املحاسبة الدولية بالقطاع الحكومي IPSAS
تطبيق مناذج التدقيق املبني عىل املخاطر يف أعامل التدقق الداخيل

األساليب الحديثة يف كشف التزييف والتزوير يف املستندات والعمالت
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السالمة والصحة املهنية

52

Safety & Health

م

اسم الربنامج

١

تنمية مهارات مدراء مكاتب أمن الوحدات الحكومية

٢

املواصفة الدولية ملعايري السالمة والصحة املهنية OHSAS 19001

٣

معايري  OSHAالدولية إلجراءات الصحة والسالمة املهنية

٤

مهارات إعداد التقارير الفنية للصحة والسالمة املهنية

٥

الطرق املتقدمة للسالمة والصحة املهنية وتنظيم بيئة العمل

٦

إدارة الطوارئ وسالمة املنشآت والعاملني

٧

الربنامج التأسييس يف السالمة والصحة املهنية

٨

شهادة مقيم جودة سالمة وصحة مهنية

مسار البرامج التخصصية

اإلدارة القانونيــة
م
١

Legal Manangement
اسم الربنامج

التخطيط اإلسرتاتيجي إلدارة الشئون القانونية

٢

اإلسرتاتيجيات املتقدمة ملهارات التحكيم والتفاوض للقانونيني
أسس إدارة وإجراء التحقيقات يف املخالفات اإلدارية واملالية

٤

قواعد التحكيم الدويل يف املنازعات التجارية واملدنية يف ضوء املعايري الدولية
الجوانب القانونية يف املعامالت التجارية اإللكرتونية

٣
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢

مهارات إعداد وصياغة ومراجعة العقود
إعداد وصياغة املذكرات القانونية
إعداد وصياغة القرارات القانونية
مهارات صياغة النظم واللوائح القانونية

حقوق وواجبات املوظف يف قانون الخدمة املدنية
إعداد وإدارة الجوانب القانونية للمناقصات الحكومية
تنمية مهارات الباحثني القانونيني

53

مسار البرامج التخصصية

إدارة املكاتــــــب
م

54

Office Management
اسم الربنامج

١

تنمية مهارات مديري مكاتب اإلدارة العليا

٢

تبسيط إجراءات العمل املكتبي

٣

إعداد املراسالت والتقارير اإلدارية

٤

إجراءات التعامل مع الربيد الرسيع وامللفات ذات الطبيعة الخاصة

٥

حلقات الجودة لتحسني العمل املكتبي

٦

إدارة وتنظيم اإلجتامعات

٧

تنمية مهارات مديري املكاتب واملنسقني

٨

الربنامج التأسييس يف إدارة املكاتب والسكرتارية التنفيذية

٩

مكتب بــــال أوراق

مسار البرامج التخصصية

اللوجستيات واملشتريات
م

١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥

Procurtment & Logistics
اسم الربنامج

الربنامج املتكامل يف الرشاء واملناقصات الدولية
املناقصات واملزايدات الحكومية
صياغة املواصفات الفنية للمواصفات وإعداد كراسة الرشوط
مهارات إعداد وترسية املناقصات
تخطيط وتنفيذ وتقييم أعامل الرشاء
مهارات التقييم الفني لعمليات الرشاء
املهارات املتقدمة إلدارة ومراقبة املخازن
األساليب الحديثة يف معالجة املخزون الراكد
تقنيات خفض تكاليف التخزين
إدارة املستودعات اللوجستية وسالسل اإلمداد والتوريد
الربنامج املتكامل يف إدارة املواد واللوجستيات
اإلتجاهات اللوجستية املتقدمة للتخزين ومناولة املواد
إدارة اإلمداد اإلستداتيجي
تنمية مهارات أخصايئ املشرتيات
تنمية مهارات أمناء املخازن
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العالقات العامة واإلعالم
م
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
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Public Relations and Media
اسم الربنامج

تطوير اإلسرتاتيجيات اإلعالمية
مهارات إعداد املتحدث الرسمي لوسائل اإلعالم
أسس التعامل مع وسائل اإلعالم

إدارة أقسام العالقات العامة واإلتصال املؤسيس
مهارات إعداد وتنظيم وإدارة الفعاليات
اإلتيكيت والربوتوكول الدويل
املراسم يف العالقات الدولية
األخالقيات املهنية للعمل اإلعالمي
مهارات إعداد البيان اإلعالمي والصحفي للجهات الحكومية
أسس ومهارات اإلعالم الرقمي وشبكات التواصل اإلجتامعي
مهارات التوعية واإلرشاد
العالقات العامة يف املجاالت الخدمية
تنمية مهارات أخصايئ العالقات العامة واإلعالم
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املكتبــات والوثائـــق
م
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢

Library & Documentation
اسم الربنامج

نظم إدارة الوثائق واملحفوظات اإللكرتونية
إعداد نظم تصنيف الوثائق
اإلجراءات الفنية يف املكتبات

اإلدارة اإللكرتونية للوثائق
تصنيف ديوي العرشي

قواعد الفهرسة االنجلو أمريكية
آليات البحث يف املراجع العامة
إعداد املستلخصات من الكتب واملراجع والدوريات
إعداد الببلوجرافيا والتكشيف

اإلعارة والخدمات املرجعية
جداول اإلستبقاء للملفات والوثائق وآليات إعدامها

الربنامج التأسييس يف اإلدارة الحديثة للمكتبات ومراكز املعلومات

57

مسار البرامج التخصصية

البحــوث واإلحصــــاء
م
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
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Resarch & Statistics
مسمى الربنامج

طرق وأساليب البحث العلمي
التحليل اإلحصايئ بإستخدام SPSS
الربنامج الحديث للتحليل اإلحصايئ Minitab
القواعد الفنية إلعداد تقرير البحث
األساليب العلمية إلعداد البحوث اإلدارية
األساليب العلمية إلعداد البحوث الرتبوية
األساليب العلمية إلعداد البحوث اإلجتامعية
إعداد وتخطيط الدراسات والبحوث امليدانية
التنبؤ اإلحصايئ لتنمية املوارد البرشية
تصميم النامذج اإلحصائية اإللكرتونية
التحليل اإلحصايئ لدعم إتخاذ القرار
العلوم اإلكتوارية املتقدمة
الربنامج التأسييس للعاملني بإدارات البحوث واإلحصاء
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تقنيـــة املعلومـــات
م

Information Technology
اسم الربنامج

١

تقديم الخدمات الحكومية من خالل تطبيقات الهواتف الذكية

٢

مهارات استخدام الحوسبة السحابية لإلداريني

٣

الحكومة والحوكمة اإللكرتونية

٤

األرشفة اإللكرتونية ونظم إدارة امللفات والوثائق

٥

أمـــــــن املعلـــومـــــات

٦

تصميــم الكتـــاب التفاعلــــــي

٧

الحوسبة السحابية.

٨

التصميم الجرافييك لإلعالنات

٩

التحول الرقمي
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إدارة املشــروعــــات
م

60

Project Management
اسم الربنامج

١

الربنامـج املتقدم يف إدار املرشوعات PMP

٢

تطبيقات  MS Projectإلدارة املرشوعات

٣

تقييم الجدوى اإلقتصادية للمرشوعات

٤

إعداد دراسات الجدوى اإلقتصادية للمرشوعات

٥

الربنامج التأسييس يف إدارة املرشوعات

