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COURSE CATALOG 2019/2020 دليــــل الــــــدورات 2020/2019
Message from Director

Dr.Rajab Abdulla Al-Esmail
Director, Center of Community Service and 
Continuing Education

تعمــل جامعــة قطــر وهــي الجامعــة الوطنيــة االولــى واالكبــر علــى دعــم وتطويــر وتلبيــة احتياجــات المجتمــع حيــث تســعى الجامعــة 
مــع شــركاءها علــى ربــط نفســها بالمجتمــع مــن خــال دراســة احتياجاتــه، أفــرادا ومؤسســات، وعلــى الســعي الــى النهــوض بقدراتهــم 

العلميــة والتقنيــة، وتطويــر معارفهــم ومهاراتهــم، ســواء علــى المســتوى الشــخصي أو المســتوى المهنــي.

يعــد مركــز خدمــة المجتمــع والتعليــم المســتمر حلقــة ربــط بيــن الجامعــة والمجتمــع مــن خــال اضطاعــه بتوفيــر برامــج تدريبيــة 
عامــة ومتخصصــة تلبــي االحتياجــات التدريبيــة الفعليــة للمجتمــع، باإلضافــة إلــى البرامــج التحضيريــة المتحانــات الشــهادات المهنيــة 
والدوليــة وامتحانــات القبــول للجامعــات علــى اختــاف انواعهــا، وذلــك إلتاحــة الفرصــة ألكبــر عــدد مــن أفــراد المجتمــع لاســتفادة مــن 
الخبــرات والتجــارب والمــوارد  المتاحــة فــي الجامعــة، حيــث نســعى مــن خــال البرامــج المهنيــة والعامــة والتعاقديــة التــي نقدمهــا 
لتنميــة المهــارات والخبــرات الازمــة وتوفيــر البيئــة الداعمــة والمشــجعة ســواء مــن حيــث النظريــة والممارســة، ويتــم تقديــم هــذه 
اللغــة  اللغــات المختلفــة مثــل برنامــج  برامــج  العربيــة واالنجليزيــة وبمــا يتناســب مــع طبيعــة كل دورة بجانــب  البرامــج باللغتيــن 
االنجليزيــة العامــة وبرنامــج اللغــة العربيــة واللغــة الفرنســية واللغــة التركيــة واأللمانيــة واللغــة الكوريــة واللغــة االســبانية واللغــة 

اليابانيــة واللغــة الروســية.

يمثــل مركــز التعليــم المســتمر جهــة رئيســة فــي تقديــم البرامــج ذات الصفــة غيــر األكاديميــة بالتعاون مــع أكثر من 20 هيئة ومؤسســة 
فــي دولــة قطــر حيــث تــم خــال العــام االكاديمــي  2019  - 2018 تقديــم أكثــر مــن 5000 ســاعة تدريبيــة ألكثــر مــن 2000  مشــارك مــن 

خــال أكثــر مــن 170 دورة تدريبيــة تضمنــت  29 برنامجــا لشــهادات مهنيــة عالميــة.

عمــل مركــز التعليــم المســتمر منــذ انشــائه علــى تصميــم وتنفيــذ البرامــج وورش العمــل التدريبيــة الخاصــة ذات الجــودة العاليــة وذلك 
بالتعــاون مــع مختلــف األقســام األكاديميــة وفقــا لاحتياجــات الفعليــة للمجتمــع، وقــد اكتســبت هــذه البرامــج ســمعة كبيرة انعكســت 

علــى زيــادة الطلــب مــن قبــل األفــراد والمؤسســات علــى تقديــم المزيــد منهــا.

احتفــل مركــز خدمــة المجتمــع والتعليــم المســتمر بجامعــة قطــر  بحصولــه علــى شــهادة )ISO 9001 ( لنظــم إدارة الجــودة تقديــرا 
اللتزامــه المســتمر بالجــودة والتميــز فــي عمليــات اإلدارة وذلــك بمــا يتماشــى مــع حاجــة الســوق ودعــم رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030 
االقتصاديــة واالجتماعيــة والبشــرية، ومتطلبــات التنميــة البيئيــة كجــزء مــن التــزام المركــز بالتعلــم مــدى الحيــاة والتركيز علــى العماء.

كلمة مدير مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر

د. رجب عبد اهلل االسماعيل
مدير مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر

Qatar University, the first and largest National University, supports the individual developmental needs of its community 
members. QU with its organization partners in Qatari society supports the community’s needs, institutions and individuals, 
and is continuously working towards the advancement of their scientific and technical capabilities.

The Center of Community Service and Continuing Education (CCE) identifies and meets the training needs of the 
public through specialized training programs, in addition to preparedness programs for professional and international 
certification, enabling the greater community to benefit from the expertise, experience and resources available at the 
University.  Our programs and training courses are offered in both Arabic and English, depending on the nature and 
context of the respective course. CCE offers different language programs: English, Arabic, French, Turkish, German, 
Korean, Spanish, Japanese, and Russian.

As a leading provider of non-academic programs in Qatar, CCE collaborated with more than 20 organizations in Qatar 
and has provided more than 5000 training hours to more than 2000 participants in over 170 courses, including 29 
internationally-accredited professional certification programs during the academic year 2018-2019.  

Since its inception, CCE has collaborated with QU academic departments to provide bespoke continuing education 
courses and training workshops. These training programs have gained the recognition of the community as reflected by 
the growing demand for more course offerings.

The Center of Community Service and Continuing Education celebrated certification of ISO 9001 for quality management 
systems in recognition of its continuing commitment to quality and excellence in management operations, in line with 
market demand and in support of Qatar National Vision 2030, as a part of CCE’s commitment to lifelong learning and 
customer focus.

Message from Director

كلمة مدير المركز
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الرؤية:
يلتــزم مركــز خدمــة المجتمــع والتعليــم المســتمر بتوفيــر فــرص التعليــم الشــامل والشــراكة المجتمعيــة، ممــا ســيؤدي إلــى التأثيــر 

والتحــول فــي المجتمــع القطــري.

الرسالة:
ترســيخ ثقافــة التعليــم التعلــم مــدى الحيــاة مــن خــال توفيــر الفــرص التعليميــة الملبيــة الحتياجــات المجتمــع القطــري مــن حيــث 
التنميــة المهنيــة والذاتيــة، والتأثيــر إيجابيــًا علــى المجتمــع مــن خــال المشــاركة الهادفــة إلــى تعزيــز التعلــم الخدمــي، التطــوع 

والتعليــم التعاونــي، وذلــك مــن خــال تطويــر الشــراكات المســتدامة بيــن جامعــة قطــر وقطــاع الصناعــة والمجتمــع. 

رؤيتنا ورسالتنا وقيمنا

Vision:

The Community Service and Continuing Education Center is committed to comprehensive learning and civic engagement 
opportunities, which will contribute to ensuring a transformative influence on Qatari society.

Mission:

To cultivate a culture of lifelong learning by providing educational opportunities geared towards the professional and 
personal development needs of Qatari community. To positively impact society through meaningful engagement, which 
promotes service-learning, volunteering, and cooperative education by driving sustainable partnerships between Qatar 
University, industry, and the wider community.

Our Vision, Mission & Values

COURSE CATALOG 2019/2020
Our Vision & Mission رؤيتنا ورسالتنا
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Achievements اإلنجازات
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 : Our achievements over the past five yearsإنجازاتنا خالل السنوات الخمس الماضية:

مشاركة أكثر من 9000 متدرب في 700 دورة
More than 9000 participants in 700 courses

توقيع أكثر من 50 اتفاقية تفاهم دولية 
ومحلية مع مزودي تدريب خارجيين

Over 50 international and local MoUs were 
signed with external training providers

تقديم 70 برنامًجا تدريبًا مهنيًا 
معتمد دوليًا 

70 internationally accredited 
professional certification 

programs offered

 أكثر من 90% نسبة رضا المتدربين
More than 90% course satisfaction

تقديم 20،000 ساعة تدريبية
20,000 total training hours 

delivered

تعاون مع أكثر من 100 مؤسسة 
لتقديم دورات تدريبية مخصصة'
Collaborated with more than 
100 organizations to provide 
customized training courses

تم تقديم أكثر من 80 دورة 
تعليمية إلكترونية

80 E-Learning courses 
were introduced

ISO 9001: 2015  مركز تدريب معتمد 

certified training 9001:2015 ISO

130  برنامج جديد تم تقديمه  
للعمالء الحاليين والجدد

130 new programs offered to 
new and existing clients



يقــدم مركــز خدمــة المجتمــع والتعليــم المســتمر مجموعــة متنوعــة مــن البرامــج والــدورات التدريبيــة التــي تهــدف فــي نهايــة المطــاف 
إلــى تلبيــة احتياجــات المجتمــع القطــري بــكل فئاتــه وتغطي مختلف التخصصــات مثل: اللغــات، اإلدارة والقيادة، المالية والمحاســبة، 

 .GMAT، GRE، IELTS، ACT وتكنولوجيــا المعلومــات. إضافــة إلــى الدورات التحضيريــة المتحانــات
كما ويقدم المركز  دورات اإلعداد والتحضير الختبارات الشهادات المهنية الدولية في شهادة المحاسبين اإلداريين األمريكية 

) CMA(، وشــهادة مدقــق داخلــي معتمــد ) CIA (، وشــهادة خبيــر مجــاز فــي محاســبة المؤسســات غيــر الربحيــة CNAP، وشــهادة المدقــق 
للنظــم و المعلومــات ) CISA ( وذلــك لمســاعدة أفــراد المجتمــع علــى التقــدم مهنيــا فــي مجــاالت اإلدارة والماليــة والمحاســبة. إضافــة 
إلــى تقديــم الــدورة التحضيريــة لمحتــرف إدارة المشــاريع )PMP ( للمهنييــن المهتميــن بمعرفــة مجــال إدارة المشــاريع وكيفيــة تطبيقــه 

فــي الواقــع العملــي .
 CISM ( وفــي مجــال تكنولوجيــا وأمــن المعلومــات، يقــدم المركــز ايضــا الــدورات التحضيريــة لشــهادة مديــر معتمــد ألمــن المعلومــات

(، وشــهادة الرخصــة الدوليــة لقيــادة الحاســب اآللــي ) ICDL (، وشــهادة االمــن الســيبراني. 
إضافــة إلــى ذلــك، يوفــر المركــز البرامــج التدريبيــة المعتمــدة فــي مجــال المــوارد البشــرية مثــل شــهادة معهــد تشــارترد لألفــراد والتطويــر 
) CIPD(، وشــهادة رئيــس فريــق مدققيــن لنظــام إدارة الجــودة أيــزو 9001:2015، وشــهادة رئيــس فريــق مدققيــن لنظــام إدارة البيئــة أيــزو 
14001:2015، وشــهادة رئيــس فريــق مدققيــن لنظــم إدارة الصحــة والســامة  أيــزو 45001:2018، إضافــة الــى تقديــم دورات  الشــهادات 

المتعلقــة بتطويــر األعمــال التجاريــة مثــل ســتة ســيجما الحــزام األخضــر والحــزام األســود .
ويتعــاون المركــز مــع الهــال األحمــر القطــري للتدريــب الطبــي بتقديــم دورات جمعيــة أطبــاء القلــب األمريكيــة ) AHA ( وهــي دورات 

خاصــة إلخصائــي الرعايــة الصحيــة بموجــب االرشــادات والمناهــج التــي تصدرهــا الجمعيــة. 
وباعتبــاره جــزءا ال يتجــزأ مــن جامعــة قطــر، يتعــاون مركــز التعليــم المســتمر مــع مختلــف الكليــات والمراكــز فــي الجامعــة  لتطويــر 

وتنفيــذ برامــج تدريبيــة فــي مجــاالت متخصصــة تتعلــق بإطــار عمــل  وتخصــص هــذه الكليــات والمراكــز .

البرامج والدورات
The Community Service and Continuing Education Center (CCE) offers a variety of certification programs and training courses 
designed to fulfil the needs of the Qatar community. 
Training courses are offered to all community members in a number of disciplines such as language, business, leadership, 
management, finance, accounting and information processing. Test preparation courses for GMAT, GRE, IELTS and ACT are 
also offered. 
CCE offers preparation courses in Certified Management Accountant (CMA), Certified Internal Auditor (CIA), Certified Non Profit 
Accounting Professional (CNAP), Certified Information System Auditor (CISA), to help community members stay up-to-date  in 
management, auditing, accounting and finance professions. 
Preparation course in Project Management Professional (PMP®) is offered for professionals interested in understanding the 
Project Management framework and how it applies to their business. 
In the field of Information technology, the centre offers  Certified Information Security Manager (CISM), Internet Computer 
Driving License (ICDL), and certification programs in Cybersecurity and Block chain technology.  
CCE offers Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) certification programs in Human Resources. Lead Auditor 
courses  ISO 2015 :9001, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 and  certification programs for business process improvement 
such as Lean Six Sigma Green Belt and Black Belt are also offered by the centre .
CCE in collaboration with Qatar Red Crescent Medical Training Center which is an authorized training center by the American 
Heart Association (AHA) provides and manages AHA Training courses for  Healthcare Professionals under the guidelines and 
curriculum of the AHA. 
CCE also collaborates with QU administrative units and colleges to develop training programs for specialized fields. 

Programs and Courses

COURSE CATALOG 2019/2020
Programs and Courses البرامج والدورات

دليــــل الــــــدورات 2020/2019
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اللغة العربية للناطقين بغيرها - المستوى األول - الثاني - الثالث
يقــدم برنامــج اللغــة العربيــة للناطقيــن بغيرهــا علــى ثاثــة مســتويات، أول، ثــان، ثالــث. صمــم المســتويين األول والثانــي 
لتزويــد المشــاركين بالمعرفــة الخاصــة بقــراءة الحــروف الهجائيــة والجمــل القصيــرة واالخبــار البســيطة، واســتخدام اللغــة العربيــة 

ــا وقــراءة واســتماعا فــي مختلــف المجــاالت االساســية للحيــاة اليوميــة. تحدث
امــا المســتوى الثالــث فيركــز علــى تطويــر الثقــة والطاقــة لــدى المشــاركين فــي الكتابــة والمحادثــة والقــدرة علــى التواصــل باللغــة 

العربيــة.

اللغة الفرنسية - المستوى األول - الثاني - الثالث
للغــة  األساســية  القواعــد  األول  المســتوى  يتنــاول  والثالــث.  الثانــي،  األول،  مســتويات:   ٣ علــي  الفرنســية  اللغــة  تقــدم 
الفرنســية ويركــز علــى تعليــم المشــاركين األدوات والمعرفــة اللغويــة لتمكينهــم مــن إجــراء محادثــات بســيطة. فــي المســتوى 
الثانــي يتــم التركيــز علــى تحســين مهــارات النطــق وفهــم النصــوص. وفــي المســتوى الثالــث يتــم التركيــز علــى زيــادة المفــردات 

اللغويــة ومهــارات الكتابــة عــن طريــق األنشــطة الجماعيــة.

اللغة الروسية 
األساســية  الروســية  والثقافــة  اللغــة  بمفــردات   المشــاركين  تزويــد  إلــى  الروســية  اللغــة  مــن  األول  المســتوى  يهــدف 

. التفاعلــي  التواصــل  علــى  القائمــة  واألنشــطة  التماريــن  مــن  متنوعــة  مجموعــة  خــال  مــن  يومًيــا  المســتخدمة 

اللغة اليابانية - المستوى 1، المستوى 2، المستوى 3
يتــم تقديــم اللغــة اليابانيــة فــي 3 مســتويات. المســتوى 1 عبــارة عــن دورة مقدمــة للغــة اليابانيــة الحديثــة المنطوقــة 
والمكتوبــة، والمصممــة ألولئــك الذيــن ليــس لديهــم خبــرة فــي تعلــم اللغــة اليابانيــة. يركــز هــذا المســاق علــى إتقــان قواعــد اللغــة 
ــتماع،  ــة واالس ــى المحادث ــز عل ــع التركي ــة(، م ــراءة والكتاب ــتماع والق ــدث واالس ــع )التح ــة األرب ــارات اللغوي ــي المه ــية ف ــة األساس الياباني

ــا، كاتاكانــا، وكانجــي اضافــة الــى تقديــم نظــام الكتابــة اليابانــي )هيراغان
فــي المســتوى 2 والمســتوى 3 ســيتم التركيــز علــى المحادثــة واالســتماع لمســاعدة  المتعلميــن علــى اكتســاب مهــارات التواصــل 
والتفاعــل مــع المتحدثيــن اليابانييــن. ســيتم تعريــف المشــاركين بالثقافــه العامــة للشــعب اليابانــي بمــا فــي ذلــك التواصــل غيــر 

اللفظــي.

البرامج التدريبية للغات

Arabic for non-native speakers- Level 1,Level 2, Level 3
Arabic for non-native speakers is offered at Levels 1 ,2 and 3. Levels 1 and 2 are designed to provide learners with 

an introduction to reading Arabic alphabets and short text and simple news, listening to and interacting in conversations 
and exchanges, and writing essential sentences about daily life.
The Level 3 course is designed to enhance learners’ fluency, accuracy and confidence in the written language, and 
improve communication skills.

French Language Level 1 Level 2, Level 3
This course is offered in 3 levels, Level 1 ,2 and 3. Level 1 is designed to provide learners with basic functional 
tools and practical language knowledge that will enable them to communicate effectively in simple conversations.

Level 2 is designed to improve pronunciation, conversation, and text comprehension.
Level 3 aims to improve the vocabulary, writing and conversational skills of particiapnts with class activities and 
group talks.

Russian Language
Russian Language, aims to teach students basic everyday Russian language and culture through a variety of 

communicative exercises and activities. 

Japanese Language – Level 1, Level 2 , Level 3
Japanese language is offered in 3 levels. Level 1 is an introduction course to modern spoken and written 
Japanese, designed for those who have no experience learning Japanese. This course focuses on the mastery 

of basic Japanese grammar in the four language skills (speaking, listening, reading and writing), with a focus on speaking 
and listening comprehension. The Japanese writing system (Hiragana, Katakana, and Kanji) is also introduced.
In Level 2 and Level 3 emphasis will be placed on speaking and listening in order to help learners to acquire communicative 
skill for simple interaction with Japanese speakers. Participants will be introduced to the general knowledge of the 
Japanese people and their culture, including non-verbal communication.

Language Training Courses
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اإلنجليزية لألغراض المهنية
تهــدف الــدورة تنميــة مهــارات االتصــال باللغــة اإلنجليزيــة المهنيــة فــي المجــاالت الرئيســية األربعــة: التحــدث، واالســتماع، 

والقــراءة، والكتابــة.

اللغة اإلنجليزية العامة - المستوى األول - الثاني - الثالث - الرابع
تقــدم دورات اللغــة اإلنجليزيــة العامــة علــى أربعــة مســتويات: األول، الثانــي، الثالــث والرابــع، يتنــاول المســتوى األول القواعــد 
األساســية باللغــة اإلنجليزيــة مــع مراجعــة مــا تــم تعلمــه فــي المراحــل الدراســية، وتركــز هــذه الــدورات بمســتوياتها األربعــة علــى مهــارات 

االســتماع، التحــدث، الكتابــة والقــراءة.
فــي المســتوى الثانــي، مــن المتوقــع ان يســتخدم المشــاركون مــا تعلمــوه مــن مهــارات القــراءة فــي تحديــد معاني الكلمــات الجديدة 

والوصــول إلــى القراءة بطريق شــمولية.
وفي المستوى الثالث، يتم التركيز على الدقة في فهم اللغة بالتركيز على مواد ومعطيات أكثر تعقيدا.

وفــي المســتوى الرابــع، ســوف يتمكــن المشــاركون مــن تطويــر مهاراتهــم اللغويــة والقــدرة علــى االتصــال. يركــز هــذا المســتوى علــى 
مهــارات القــراءة، الكتابــة، االســتماع، التحــدث، والنحــو، إضافــة إلــى تمكيــن المشــاركين مــن اســتخدام برامــج اللغــة علــى الكمبيوتــر 

لتطويــر مهــارات التعلــم الذاتــي لــدى الدارســين.

اللغة االلمانية - المستوى األول - الثاني - الثالث
تقــدم دورات اللغــة األلمانيــة علــى ثــاث مســتويات: األول، الثانــي، والثالــث، يتنــاول المســتوى األول القواعــد األساســية 

للغــة األلمانيــة، يركــز علــى تعليــم المشــاركين المعرفــة اللغويــة لتمكينهــم مــن إجــراء محادثــات بســيطة باللغــة األلمانيــة.
فــي المســتوى الثانــي، يتــم التركيــز علــى تحســين مهــارات النطــق والمحادثــة وفهــم النصــوص. وفــي المســتوى الثالــث، يتــم التركيــز 

علــى زيــادة المفــردات اللغويــة ومهــارات التحــدث والكتابــة بيــن المشــاركين عــن طريــق األنشــطة الجماعيــة.

اللغة الكورية - المستوى األول - المستوى الثاني
تقــدم دورات اللغــة الكوريــة علــى مســتويين: األول والثانــي. يقــدم المســتوى األول المهــارات األساســية )االســتماع والقــراءة 

والكتابــة( للغــة الكوريــة وتعلــم مبــادئ النطــق والقواعــد الخاصــة باللغــة الكوريــة.
المستوى الثاني يساعد المشاركين على زيادة المهارات اللغوية للوصول إلى المستوى قبل المتوسط للغة الكورية.

English for Professional Purposes
This course aims to enhance professional English communication skills in the four key areas: speaking, listening, 

reading, and writing.

General English - Level 1, Level 2,Level 3, Level 4
This course is offered at Levels 1 ,2 ,3 and 4. Level 1 is an integrated-skills course that reviews the important 

basic structural areas students are expected to have met and studied in high schools. The four skills (listening, speaking, 
writing, and reading) are emphasized in this level.
In Level 2, learners are expected to employ skimming and scanning techniques in reading, to determine the meaning of 
new words in context and to approach reading texts in English in an holistic way.
In Level 3, emphasis is given to accuracy in the production and understanding of clear English, but highlights more 
complex structures and materials.
In Level 4, learners develop linguistic skills and communication abilities that bring them to an advanced level. The course 
teaches reading, writing, listening, speaking, and grammar, and provides training in the use of computer language 
programs with an aim of developing selflearning skills.

German Language Level 1 Level 2, Level 3
This course is offered in 3 levels, Level 1 ,2 and 3. Level 1 is designed to provide learners with basic functional 

tools and practical language knowledge that will enable them to communicate effectively in simple conversations.
Level 2 is designed to improve pronunciation, conversation, and text comprehension.
Level 3 aims to improve the vocabulary, writing and conversational skills of particiapnts with class activities and group 
talks.

Korean Language Level 1, and 2
This course is offered in 2 levels. Level 1 course is designed to have the basic language skills (listening, reading, 

speaking, writing ) and to learn Korean pronunciation system and basic rules of grammar structure. Level 2 aims at 
helping the participants to aquire the language skills they need in pre-intermediate level Korean.
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اللغة األسبانية - المستوى األول - الثاني - الثالث
بــاألدوات الوظيفيــة األساســية  يــزود المشــاركين  يتــم تقديــم اللغــة األســبانية علــى ثاثــة مســتويات. المســتوى األول 
والمعرفــة اللغويــة العمليــة التــي تمكنهــم مــن التواصــل الفــوري والفعــال باســتخدام الجمــل البســيطة. كمــا ان المســتوى الثانــي 
يســاعد المشــاركين علــى تطويــر معارفهــم ومهاراتهــم فــي اســتخدام المفــردات األساســية والمحادثــة والتوســع فــي فهــم الثقافــة 
األســبانية، أمــا المســتوى الثالــث يســاعد المشــاركين علــى تطويــر المهــارات اللغويــة ومهــارات التواصــل التــي تســاعدهم علــى 

التطــور فــي اتقــان هــذه اللغــة.

اللغة التركية - المستوى األول - الثاني - الثالث
يتــم تقديــم اللغــة التركيــة علــى ثاثــة مســتويات، المســتوى األول يــزود المشــاركين بالمبــادئ األساســية لقــراءة الحــروف 
الهجائيــة التركيــة والنصــوص القصيــرة، واالســتماع والمحادثــة، وكتابــة بعــض الجمــل األساســية، وتطويــر المهــارات األربــع )االســتماع 
والتحــدث والكتابــة والقــراءة(. فــي المســتوى الثانــي يتــم زيــادة الحصيلــة اللغويــة والتعمــق فــي القواعــد اللغويــة وتطويــر مهــارات 
المحادثــة مــن خــال األنشــطة الجماعيــة للمشــاركين. فــي المســتوى الثالــث يصــل المشــاركون إلــى مســتوى متقــدم فــي اللغــة 

التركيــة مــن خــال التركيــز علــى المهــارات اللغويــة والتواصــل.

Spanish Language Level 1, Level 2, Level 3
Spanish is offered at Levels 1 ,2 and 3. Level 1 is designed to provide learners with basic functional tools and 

practical language knowledge that will enable them to communicate immediately and effectively in simple conversations. 
Level 2, will help learners to expand on basic vocabulary, pronunciation, conversational skills and provide a cultural 
understanding of the Hispanic world. In Level 3, learners develop linguistic skills and communication abilities that bring 
them to an advanced level.

Turkish Language Level 1 Level 2, Level 3
Turkish language course is offered in 3 levels. Level 1, is designed to provide learners with an introduction to 

Turkish alphabets and short text, listening to and interacting in conversations and writing essential sentences. The four 
skills (listening, speaking, writing, and reading) are emphasized in this level. Level 2 aims to improve the vocabulary, 
pronunciation and conversational skills of students with class activities and group talks and will be able to compare 
past and present. Attendees will familiarize with Turkish culture too. In Level 3, learners develop linguistic skills and 
communication abilities that bring them to an advanced level.
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ACT الدورة التحضيرية المتحان
ــاركين  ــب المش ــم تدري ــار، ويت ــة االختب ــن ماهي ــة ع ــة واضح ــاركين بخلفي ــد المش ــى تزوي ــدورة إل ــذه ال ــدف ه ته

علــى االســتراتيجيات الفعالــة الجتيــاز هــذه النوعيــة مــن االختبــارات، وكذلــك األنظمــة الخاصــة بهــا.

GMAT الدورة التحضيرية المتحان برنامج
تهــدف هــذه الــدورة ألــى مســاعدة الطــاب والمهنييــن الراغبيــن فــي القبــول ببرنامــج ماجســتير إدارة األعمــال 
أوماجســتير العلــوم الماليــة أوالمحاســبة أوغيرهــا مــن البرامــج التــي لهــا صلــة باألعمــال التجاريــة، حيــث ســيتمكن المشــاركون مــن 
حضــور 27 ســاعة مــن الــدروس، وحــل 9 اختبــارات متعــددة المراحــل مــن االختبــارات التــي تطــرح بواســطة الحاســوب، كمــا ســتمنح 
ــي  ــة، وتلق ــوارد اإلضافي ــن الم ــاعة م ــن 160 س ــر م ــول ألكث ــؤال، والوص ــن 5000 س ــر م ــات أكث ــى اجاب ــب عل ــن التدري ــاركين م ــدورة المش ال
توجيهــات شــخصية مــن المــدرب وكذلــك اســتعمال تكنولوجيــا التعلــم المعتمــدة مــن مؤسســة كابــان األمريكيــة التــي يتعــاون 

معهــا مركــز خدمــة المجتمــع والتعليــم المســتمر فــي تقديمرهــذه الــدورة.

الدورة التحضيرية المتحان برنامج GRE للدراسات العليا
تهــدف هــذه الــدورة ألــى مســاعدة الطــاب والمهنييــن الراغبيــن فــي التخــرج أوالقبــول ببرنامــج للدراســات 
العليــا، وتحســين أدائهــم فــي امتحــان GRE، حيــث ســيتمكن المشــاركون مــن حضــور 27 ســاعة تدريــس، وحــل 7 اختبــارات متعــددة 
المراحــل مــن االختبــارات التــي تطــرح بواســطة الحاســوب، كمــا ســتمنح الــدورة المشــاركين مــن التدريــب علــى اجابــات أكثــر مــن 
6000 ســؤال، والوصــول ألكثــر مــن 180 ســاعة مــن المــوارد اإلضافيــة، وتلقــي التوجيهــات شــخصية مــن المــدرب وكذلــك اســتعمال 
تكنولوجيــا التعلــم المعتمــدة مــن مؤسســة كابــان األمريكيــة حيــث أن مكتــب التعليــم المســتمر يقــدم هــذه الــدورة بالتعــاون مــع 

ــذه المؤسســة. ه

IELTS الدورة التحضيرية المتحان
االســتماع  المحادثــة،  القــراءة،  فــي  األساســية  المهــارات  تطويــر  علــى  المشــاركين  الــدورة  هــذه  تســاعد 
والكتابــة، إضافــة إلــى تعزيــز مهــارات التفكيــر النقــدي بمــا يســاعدهم علــى تحقيــق أفضــل النتائــج وإدارة الوقــت بفعاليــة خــال امتحــان 

.IELTS ال 

ACT Preparation Course
This course is designed to provide learners with background about the subject matter required 

for the test. Learners are trained on effective test taking strategies. They are also familiarized with the exam and its 
regulations.

GMAT Preparation Course
This preparation course is designed to help Students and Professionals seeking admissions to 

a MBA (Masters in Business Administration) or Masters in Finance, Accounting, and other business-related programs. 
Learners will attend 27 hours of lessons, take 9 full-length computer adaptive tests, practice with over 5,000 questions, 
leverage over 160 hours of additional resources, and receive personalized guidance from the instructor as well as 
adaptive learning technology powered by Kaplan’s Smart Reports. The Center of Community Service and Continuing 
Education offers this course in collaboration with Kaplan –USA.

GRE Preparation Course
This preparation course helps students and professionals seeking admissions to a graduate/ 

postgraduate program, improve performance on the GRE exam. Learners will attend 27 hours of lessons, take 7 full-
length computer-based multi-stage tests, practice with over 6,000 questions, leverage over 180 hours of additional 
resources, and receive personalized guidance from the instructor as well as adaptive learning technology powered by 
Kaplan’s Smart Reports. Center of Community Service and Continuing Education offers this course in collaboration with 
Kaplan –USA.

IELTS Preparation Course
Learners will develop strategies and skills in four main IELTS requirements: Vocabulary, Reading, Speaking, Listening 
and Writing. This program helps students to strengthen their critical thinking skills which help them attain better reading, 
writing, listening, and speaking results. It also prepares learners to effectively manage their time on the 4 English language 
modules on the IELTS test.

Preparation for Exam Coursesالبرامج التحضيرية لالمتحانات
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أساسيات الموارد البشرية - إدارة الموارد البشرية
تركــز هــذه الــدورة علــى ماهيــة المــوارد البشــرية واألساســيات المرتبطــة بهــا، والــدور المنــوط بالقائميــن علــى إدارة المــوارد البشــرية، 
ــوارد  ــة الم ــن: مهني ــى جزئيي ــم ال ــرية وتنقس ــوارد البش ــق بالم ــا يتعل ــا فيم ــتراتيجي وخطواته ــط االس ــة التخطي ــى عملي ــز عل ــا ترك كم

ــرية. ــوارد البش ــتراتيجي للم ــط االس ــرية، والتخطي البش
أساسيات الموارد البشرية - االختيار والتوظيف

يعــد التوظيــف واختيــار الموظفيــن المؤهليــن القادريــن علــى مســاعدة المنظمــة فــي تحقيــق اهدافهــا االســتراتيجية مهمــا ألي 
منظمــة. فالقائميــن علــى إدارة المــوارد البشــرية يعملــون علــى تحديــد واختيــار االفــراد المائميــن لحاجــة المنظمــة. وتركــز هــذه الــدورة 
علــى عــدة جوانــب مهمــة لاختيــار والتوظيــف كمــا انهــا تركــز علــى الكيفيــة التــي يمكــن مــن خالهــا اختيــار الشــخص المناســب 

ــار األفــراد للتوظيــف. ــة اجــزاء رئيســية هــي التوظيــف، مقابــات المرشــحين، اختي للوظيفــة المناســبة. وتتضمــن هــذه الــدورة ثاث
أساسيات الموارد البشرية - المنافع واألجور

تناقــش هــذه الــدورة الجوانــب الرئيســية ألنظمــة وسياســات االجــور والحوافــز، والخطــوات الازمــة لتطويــر هيــاكل األجــور، وشــرح األنــواع 
الشــائعة للحوافــز وزيــادة االجــور، والمزايــا والمنافــع المقدمــة للموظفيــن مــن المنظمــات المختلفــة.

أساسيات الموارد البشرية- التطوير الوظيفي
تركــز هــذه الــدورة علــى تحديــد الغــرض مــن التدريــب والتطويــر للموظفيــن، وتتنــاول الكيفيــة التي يمكــن ان يتعلم فيهــا الموظفون 
مهــارات ومعــارف جديــدة مــن خــال انخراطهــم فــي التدريــب بكافــة اشــكاله. وتغطــي هــذه الــدورة ثاثــة مواضيع رئيســية هــي تصميم 

برامــج التدريــب، انــواع التدريــب ومجاالته، وتقييــم التدريب.
أساسيات الموارد البشرية - إدارة األداء

إدارة األداء هــي العمليــة الخاصــة بتحديــد، وتحفيــز، وقيــاس وتقييــم وتحســين أداء الموظفيــن وتطويرهــم ومكافاتهــم علــى ادائهــم. 
ويعــد تقييــم األداء هواألســاس فــي هــذه العمليــة. تناقــش هــذه الــدورة أهــداف وانــواع تقييــم األداء وكيفيــة القيــام بــه، كمــا انهــا تركــز 
علــى الخطــوات التــي يمكــن اتخاذهــا لتصحيــح األداء. وتغطــي هــذه الــدورة اربعــة مواضيــع رئيســية هــي: انظمــة أدارة األداء، وعمليــة 

تقييــم األداء، واإلجــراءات التصحيحيــة، وانهــاء العمــل.

HR Essentials - Human Resource Management
This course provides a comprehensive opportunity to learn how to manage the most expensive and arguably most 
important, organizational resource: human capital. This module focuses on the nature of human resources, the 
fundamentals associated with it and the role assigned to those who manage human resources.
HR Essentials - Recruitment and Selection
The recruitment and selection of qualified staff who are able to help the organization in achieving its strategic goals is 
important for any organization. HR managers and executives work to identify and select employees who will best meet 
the organization’s needs. This module focuses on several important aspects of selection and recruitment.
HR Essentials - Compensation and Benefits
This module discusses key aspects of a total compensations system, maps out the process for developing pay structures, 
describes the common types of pay increases, and looks at benefits commonly offered by employers. This module 
covers total compensation, pay increases and incentives, compensations systems design and benefits overview.
HR Essentials -Employee Development
This module discusses the purpose of employee training and development. It provides a perspective on how employees 
learn while considering several methods of training and how to evaluate the training. This module focuses on training 
program design, training and development kinds, and training evaluation.
HR Essentials - Performance Management
Performance evaluation is central to a performance management system. This module discusses the purposes and types 
of performance evaluation systems and maps out the evaluation process and the steps to follow when corrective action 
or termination becomes necessary. The module consists four topics: performance management systems, performance 
evaluation process, corrective action, and termination.

HR Essentialsأساسيات الموارد البشرية
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قانون المناقصات والمزايدات القطري رقم 24 لسنة 2015 والئحته التنفيذية
تهــدف الــدورة الــى تزويــد المشــاركين بالمهــارات القانونيــة الازمــة لاعــان عــن المناقصــات، انــواع المناقصــات ونظامهــا القانونــي، 

اعــداد العطــاءات وايداعهــا، دور اللجنــة المركزيــة للمناقصــات، أحــكام تنفيــذ العقــود بعــد إرســاء المناقصــات.

الجوانب القانونية إلدارة الموارد البشرية في ضوء قانون الموارد البشرية القطري. رقم 15 لسنة 2016
تهــدف الــدورة الــى تزويــد المشــاركين بالقواعــد القانونيــة التــي تحكــم تولــي الوظائــف العامــة، وحقــوق العامليــن وواجباتهــم، 

التعييــن، والترقيــة، والتعويضــات والمكافــآت والرواتــب والتحقيــق والتأديــب.

عقود اإلنشاءات العامة في القانون القطري
تهــدف الــدورة الــى تزويــد المشــاركين بالمعرفــة الازمــة حــول عقــود االنشــاءات العامــة فــي القانــون القطــري وتمييزهــا عــن غيرهــا 
مــن عقــود االنشــاءات الخاصــة، والنظــام القانونــي الــذي يحكــم عقــود االنشــاءات العامــة وابرامهــا، اضافــة الــى التعريــف بالحقــوق 
وااللتزامــات المتبادلــة فــي عقــود االنشــاءات العامــة، والســيما التأمينــات والجــزاءات التعاقديــة وطــرق الدفــع ومــدد التنفيــذ، والطــرق 

المتبعــة فــي حــل المنازعــات فــي القانــون القطــري.

Qatari Tenders and Bidding Law No. 24 of 2015
The course provides participants with the necessary legal skills for announcing tenders, tender types and their legal 
system, preparing and depositing bids, the role of the Central Committee for Tenders, the provisions of executing 
contracts after the awarding of tenders.

Legal Aspects of Human Resources Management Incorporating Qatari Human Resources Law No. 15 2016
The course aims to provide the participants with the legal rules governing the public posts, the rights and duties of 
employees, appointment, promotion, compensation, remuneration, salaries, investigation and discipline.

General Construction Contracts in Qatari Law
The course aims to provide the participants with the necessary knowledge about the general construction contracts 
in Qatari law, distinguishing them from other private construction contracts, the legal system that governs the general 
construction contracts, and the mutual rights and obligations in public construction contracts, Methods of payment and 
duration of implementation, and methods of dispute resolution in Qatari law.

Law Training Coursesالبرامج التدريبية القانونية
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المنهجية في كتابة البحث القانوني
تهــدف الــدورة الــى تعريــف المشــاركين بأخــر المســتجدات والممارســات المســتحدثة فــي مجــال كتابــة البحــث القانونــي، والتمييــز 
بيــن االبحــاث القانونيــة، اضافــة الــى التعــرف علــى أدوات واســاليب ووســائل صياغــة الدراســات القانونيــة ومراجعــة االبحــاث القانونيــة.

مقدمة في حقوق الملكية الفكرية – المبتدئين
يعتبــر القانــون الفكــري )IP( مفهوًمــا أساســًيا للمجتمــع الحديــث. ُصممــت هــذه الــدورة لتعريــف مفاهيــم ومصطلحــات الملكيــة 
الفكريــة األساســية، إلعطــاء خلفيــة عــن ممارســات الملكيــة الفكريــة وتقديــم نظــرة عامــة وعمليــة وإجــراءات بــراءات الملكيــة الفكريــة.

مقدمة في حقوق الملكية الفكرية - المهنية
يعتبــر القانــون الفكــري )IP( مفهوًمــا أساســًيا للمجتمــع الحديــث. فــي هــذه الــدورة، ســيتم تعريفــك بالقوانيــن القطريــة التــي تحكــم 
حقــوق الملكيــة الفكريــة، وحدودهــا وسياســاتها، بمــا فــي ذلــك الخطــوات التــي يجــب اتخاذهــا لحمايــة أنــواع مختلفــة مــن حقــوق 

الملكيــة الفكريــة.

صياغة العقود والتفاوض عليها بين النظرية والتطبيق
تهــدف الــدورة الــى تعريــف المشــاركين بآخــر المســتجدات والممارســات المســتحدثة فــي مجــال صياغــة العقــود، والتعــرف علــى 
ماهيــة العقــود وعناصرهــا ومحتوياتهــا وانواعهــا، اضافــة الــى معرفــة األدوات واألســاليب الخاصــة بصياغــة العقــود مــن حيــث اختيــار 
الكلمــات والصياغــة والقواعــد الشــكلية والموضوعيــة فــي الصياغــة. وكذلــك آليــات ابــرام العقــود ومراعــاة القيمــة القانونيــة 

لاتفاقــات المبرمــة اثنــاء التفــاوض بشــأن العقــد .    

الجوانب القانونية لحماية المستهلك 
تهــدف الــدورة الــى تزويــد المشــاركين بالمعرفــة الازمــة حــول آليــات حمايــة المســتهلك، شــروط حمايــة المســتهلك فــي العقــد، 

والممارســات الضــارة بحقــوق المســتهلك، وأدوات وأســاليب ووســائل حمايــة حقــوق المســتهلك.

القانون المصرفي – )1( الحسابات المصرفية
البنــوك  القانونيــة فــي دولــة قطــر والمنطبقــة علــى الحســابات المصرفيــة لعمــاء  التعــرف علــى األحــكام  الــى  الــدورة  تهــدف 
التجاريــة، وذلــك ســواًء بالتطبيــق لنصــوص قانــون التجــارة والقانــون المدنــي وقانــون مصــرف قطــر المركــزي، أو تعليمــات مصــرف 

قطــر المركــزي.

القانون المصرفي )2( االعتمادات المصرفية التمويلية
تهــدف الــدورة الــى التعــرف علــى األحــكام القانونيــة فــي دولــة قطــر والمنطبقــة علــى االعتمــادات المصرفيــة التــي تســتهدف تمويــل 
العمــاء، وذلــك ســواًء بالتطبيــق لنصــوص قانــون التجــارة والقانــون المدنــي وقانــون مصــرف قطــر المركــزي، أو تعليمــات مصــرف 

قطــر المركــزي.

Methodology in Writing Legal Research
The course aims to provide the participants with the latest knowledge and practices in the field of writing legal research, 
and the distinction between legal research, in addition to identifying the tools, methods and means of drafting legal 
studies and reviewing legal researches.

Introduction to Intellectual Property Rights – Beginners 
The intellectual Property (IP) law is an essential concept of the modern society. In this course is designed to introduce key 
the IP concepts and terminologies, and provide a background about the IP practices an overview of IP patent processes 
and procedures. 

Introduction to Intellectual Property Rights - Professional
The intellectual Property (IP) law is an essential concept of modern society. In this course, you will be introduced to the Qatari 
laws governing intellectual property rights, its limitations, policies, including the steps that should be taken to protect different 
types of intellectual property rights.

Formulation and Negotiation of Contracts Between Theory and Practice
The course aims to introducing the participants to the latest developments and practices in the drafting of contracts, and to 
know the nature of the contracts, their components, contents and types, in addition to knowledge of the tools and methods of 
drafting the contracts in terms of the choice of words, wording, and rules of formality and objectivity in drafting. As well as the 
mechanisms for concluding contracts and taking into account the legal value of agreements concluded during the negotiation 
of a contract.

Legal aspects of Consumer Protection
The course aims at providing participants with the necessary knowledge about consumer protection mechanisms, 
consumer protection conditions in the contract, harmful practices to consumer rights, methods and means of protecting 
consumer rights.

Banking Law – (1) Bank Accounts
The course aims to identify the legal provisions in the State of Qatar and apply to the bank accounts of the customers 
of commercial banks, either by applying the provisions of the Commercial Law, Civil Law, Central Bank of Qatar Law or 
the Qatar Central Bank’s instructions.

Banking Law - (2) Bank Financing credits
The course aims to identify the legal provisions in the State of Qatar and apply to bank credits to finance  customers, 
whether by applying the provisions of the Trade Law, Civil Law, Central Bank of Qatar Law or the instructions of Qatar 
Central Bank.
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القانون المصرفي – )3( االعتمادات المصرفية بالضمان
تهــدف الــدورة الــى التعــرف علــى األحــكام القانونيــة فــي دولــة قطــر والمنطبقــة علــى االعتمــادات المصرفيــة التــي تســتهدف ضمــان 
العمــاء، وذلــك ســواًء بالتطبيــق لنصــوص قانــون التجــارة والقانــون المدنــي وقانــون مصــرف قطــر المركــزي، أو تعليمــات مصــرف 

قطــر المركــزي.

التشريعات البيئية في دولة قطر 
تهــدف الــدورة الــى تكويــن المعــارف األساســية للمشــاركين فــي النظريــة العامــة للقانــون البيئــي مــن حيــث النشــأة والتطــور 

واألهــداف والخصائــص، إضافــة الــى االلمــام بــاألدوات التشــريعية الخاصــة بحمايــة البيئــة فــي دولــة قطــر وأبــرز أحكامهــا.

التشريعات الرياضية في دولة قطر 
تهــدف الــدورة الــى التعريــف بالقانــون الرياضــي وخصائصــه والمبــادئ التــي يقــوم عليهــا، إضافــة الــى التعــرف علــى منظومــة 

التشــريعات الرياضيــة فــي دولــة قطــر وتقييمهــا.

مهارات كتابة المذكرات والمراسالت القانونية
تهــدف الــدورة الــى إكســاب المشــاركين المهــارات الازمــة للكتابــة القانونيــة وتزويدهــم  بالمعلومــات الازمــة لإليضــاح القانونــي، 

واعــداد وكتابــة المذكــرات القانونيــة مــن حيــث الشــكل والمضمــون

Banking Law – (3) Banking Credits for Guarantee
The course aims at identifying the legal provisions in the State of Qatar for bank credits  to ensure customers, either 
by applying the provisions of the Commercial Law, Civil Law, Central Bank of Qatar Law or the Qatar Central Bank’s 
instructions.

Environmental Legislation in state of Qatar 
The course aims to provide the basic knowledge of participants in the general theory of environmental law in terms of 
originality, development, objectives and characteristics, in addition to the legislative instruments related to the protection 
of the environment in the State of Qatar and its most prominent provisions.

Sport Law in State of Qatar 
The course aims at introducing the sport law, characteristicsو principles upon which it is based, in addition to the 
recognition and evaluation of sports legislation in the State of Qatar.

Skills for Writing Notes and Legal Correspondence 
The course aims  to providing the participants with the necessary skills for legal writing and how to prepare and write 
legal notes in terms of form and content.
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المهارات اإلدارية للموارد البشرية
تهــدف الــدورة إلــى مســاعدة الممارســين للمــوارد البشــرية والمنظمــات كذلــك علــى تعزيــز مهاراتهــم االداريــة فــي المــوارد البشــرية 
ــر االســتراتيجي. تشــمل المواضيــع الرئيســية للــدورة : إدارة المــوارد البشــرية، تحليــل العمــل،  وتمكينهــم مــن تنميــة مهــارات التفكي
اداء  تقييــم  إدارة  الموظفيــن،  تدريــب  وتعيينهــم،  الموظفيــن  اختيــار  البشــرية،  المــوارد  وتوظيــف  تخطيــط  الوظائــف،  تصميــم 

الموظفيــن، وتحفيــز الموظفيــن.

مهارات خدمة العمالء
تهــدف الــدورة الــى تحســين قــدرات ومهــارات المشــاركين فــي مجــال خدمــة العمــاء لضمــان رفــع مســتوى الخدمــات بمــا ينعكــس 
بشــكل إيجابــي علــى رضــا العمــاء وتحقيــق أقصــى قــدر مــن الربحيــة للمؤسســة التــي ينتمــون إليهــا. وتعتمــد الــدورة علــى التفاعــل 

بيــن المشــاركين للوصــول بهــم الــى مــا يســاعد علــى تطويــر مهاراتهــم وزيــادة كفاءتهــم ومعــدل أدائهــم.

مهارات القيادة الفعالة
تهــدف هــذه الــدورة إلــى تعريــف المشــاركين علــى مفاهيــم القيــادة والــدور الــذي تلعبــه االتصــاالت فــي اســتراتيجيات القيــادة واإلدارة 
تحديــد  مــن  المشــاركون  وســيتمكن  الفعالــة.  للقيــادة  الازمــة  والمتطلبــات  والمبــادئ  المفاهيــم  الــدورة  هــذه  وتبيــن  الفعالــة. 
الخطــوات الرئيســية فــي عمليــة صنــع القــرار الفعــال ومــن إدراك قيمــة ودور القيــادة فــي االبتــكار، وتطويــر أدوات بنــاء الثقــة بالنفــس 

ــائلها. ــر ووس ــات إدارة التغيي ــأن عملي ــي بش ــعور بالوع ــك الش ــزام، وكذل وااللت

Human Resource (HR) Management Skills
This course helps HR practitioners and organizations to strengthen their HR management skills and enable them to 
think strategically. Key topic areas include: managing human resources, analyzing work and job design, planning for and 
recruiting human resource professionals, selecting employees and placing them in jobs, training employees, managing 
employees’ performance, and providing employee benefits.

Customer Service Skills
The course aims to improve the abilities and skills of the participants in field of customer service. This interactive course 
allows participants to develop their skills, increase their efficiency and rate their performance in customer service.

Effective Leadership Skills
The course is designed to introduce participants to leadership perspectives and the role communication plays in effective 
leadership and management strategies. It explores the concepts, principles and requirements of effective leadership. 
This course will enable learners to identify key steps in effective decision-making, appreciate the role of leadership in 
innovation, formulate ways of building trust and commitment, and become aware of change management processes.

General Training Coursesالبرامج التدريبية العامة
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إدارة الوقت والمهام
تهــدف الــدورة الــى تمكيــن المشــاركين مــن تبنــي أســاليب واســتراتيجيات وطــرق منظمــة فــي اســتثمار وجدولــة أوقاتهــم وأولوياتهــم 
وتفعيــل قدراتهــم علــى التعامــل مــع متطلبــات العمــل ضمــن إدارة فّعالــة للوقــت تنعكــس إيجابــًا علــى أدائهــم ألعمالهــم وتنظيــم 

أمــور حياتهــم وعملهــم بكفــاءة وفاعليــة وذلــك باســتخدام بعــض النمــاذج العمليــة فــي جدولــة الوقــت.

إدارة ضغوط العمل
تهــدف الــدورة الــي رفــع كفــاءة وفعاليــة المشــاركين فــي إدارة حياتهــم؛ مــن خــال تفاعــل المهــارات المختلفــة إلدارة الوقــت، وأســاليب 

التعامــل مــع الضغــوط والســيطرة عليهــا بمــا يؤثــر إيجابيــًا علــى حياتهــم المهنيــة واالســرية واالجتماعيــة.

السكرتارية وإدارة المكاتب
مــن أهــم األهــداف الرئيســية لهــذه الــدورة أنهــا تركــز علــى مســاعدة المشــاركين علــى اكتســاب المعــارف والمهــارات والتوجهــات 
ان  شــانها  مــن  التــي  المثلــى  والمعاييــر  الكفــاءة  ضــوء  فــي  وتنظيمــه  المكتبــي  العمــل  إلدارة  األســاليب  بأفضــل  المتعلقــة 

الرائــدة. النتائــج المرجــوة مــن قبــل المؤسســة  تســاعدعلى تحقيــق 

مهارات العرض والتقديم
تــزود هــذه الــدورة المتدربيــن بالمهــارات األساســية التــي تســاعدهم علــى ان يكونــوا متحدثيــن ومقدميــن جيديــن مــن خــال تحديــد 
الطــرق واالســاليب لكســب الفــة الجمهــور، وتعلــم المهــارات التــي تســاعد علــى التحكــم بالتوتــر والخــوف وكيفيــة تأثيــر المســاعدات 

البصريــة فــي خلــق التأثيــر واالهتمــام.

التفكير والتخطيط االستراتيجي
ســوف تســاعد هــذه الــدورة المشــاركين علــى تعزيــز مهاراتهــم فــي تخطيــط األعمــال وتمكنهــم مــن التفكيــر االســتراتيجي وبنــاء 
جوتنافســي فــي األعمــال التجاريــة، كمــا ســيتم التركيــز علــى توفيــر مســار واضــح لعمليــة التفكيــر االســتراتيجي واتخــاذ أفضــل القــرارات 

باســتخدام مجموعــة مــن أدوات التحليــل.

الخيارات الخمسة من أجل إنتاجية استثنائية
تســاعد طريقــة فرانكليــن كوفــي للخيــارات الخمســة لإلنتاجيــة االســتثنائية علــى التطــور بشــكل ملمــوس 
فــي إنتاجيــة األفــراد وفــرق العمــل والمؤسســات. وبعــد إتمــام الــدورة ســيكون المشــارك قــادرا علــى بــذل المزيــد مــن االنتقائيــة، 

والخيــارات العاليــة بشــأن كيفيــة اســتثمار وقتــه الثميــن وكيفيــة توجيــه اهتماماتــه وطاقتــه.

Time Management
The course aims to enable participants to adopt strategies and methods to invest and schedule their times and priorities 
and activate their ability to deal with the requirements of the work within the effective management of time which will be 
reflected positively in the performance of their work.

Stress Management
The course aims to assist participants in managing their lives through the interaction of different skills of time management 
and methods of dealing and controlling stress in order to positively affect their professional, family and social life.

Secretarial and Office Management Skills
The key objectives of this course center around helping participants to acquire knowledge, skills and attitudes related 
to how best to manage and organize an office in light of optimal efficiency and effectiveness criteria governing smooth 
running of leading organizations.

Presentation Skills
This workshop will provide participants with skills to be good speakers and presenters by which they can determine 
ways and methods to gain audience familiarity, develop skills to control nervousness in front of an audience, and how to 
effectively use visual aids to engage an audience.

Strategic Thinking and Planning
This course helps learners and organizations to strengthen their business planning skills and enable them to think 
strategically and build a competitive edge. Using a range of analysis tools, the course emphasizes a clear structure for 
strategic thinking to enable better business decision-making.

The 5 Choices to Extraordinary Productivity
Franklin Covey’s The 5 choices to Extraordinary Productivity process measurably increases 

productivity of individuals, teams and organizations. Upon completion of this course, participants will be able to make 
more selective, high impact choices about where to invest their valuable time, attention and energy.
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العادات السبع لألشخاص األكثر فعالية
يتــم تنفيــذ هــذه الــدورة بالتعــاون مــع فرانكليــن كوفــي وهــي تســاعد فــي تنميــة القــدرات القيادية لألشــخاص 
علــى جميــع المســتويات فــي المنظمــة مهمــا كان تخصصهــم، فالتطــور الدائــم للقيــادات لــن يتــم اال فــي حالــة القــدرة علــى قيــادة 
الــذات بشــكل فعــال، والتعــاون مــع اآلخريــن والتأثيــر فيهــم. فالــدورة تســاعد علــى تطويــر الفعاليــة القياديــة علــى ثاثــة مســتويات 

الفــرد، والفريــق، والمنظمــة.

موازنة الشركات
تهــدف هــذه الــدورة إلــى تعريــف المشــاركين بكيفيــة إعــداد الميزانيــات للشــركات باســتخدام األســاليب والتقنيــات الحديثــة. ومــن أهــم 
المواضيــع التــي تطرحهــا الــدورة: العاقــة بيــن الميزانيــة والتخطيــط، أنــواع الموازنــات، منهجيــات الميزانيــة والطــرق المعتمــدة، وضــع 
الميزانيــات وإدارة األداء. ويتــم خــال الــدورة تدريــب المشــاركين علــى كيفيــة اســتخدام الميزانيــة كوســيلة لتطويــر األداء عوضــا عــن 

أن تكــون عائقــا للتطويــر.

مهارات التفاوض
ان المفاوضــات جــزء ال يتجــزأ مــن العمــل، تهــدف هــذه الــدورة الــى  تزويد المشــاركين باألســاليب والمفاهيــم العلمية الخاصــة بعملية 
التفــاوض، وتنميــة قدراتهــم فــي مواجهــة مشــكات التفــاوض علــى أســاس مــن الوعــي بطبيعــة ومقومــات ومخاطــر التفــاوض مــع 

عــرض تكتيــكات واســتراتيجيات التفــاوض والتــي يمكــن اســتخدامها فــي العديــد مــن المواقــف.

تدريب المدربين
تهــدف الــدورة الــى تأهيــل المشــاركين للعمــل بشــكل احترافــي كمدربيــن بمــا يســاعدهم علــى تصميــم واعــداد وتقديــم كافــة 

البرامــج التدريبيــة فــي اطــار تخصصاتهــم بكفــاءة وفاعليــة.

مقدمة في منهجيات البحوث المسحية
تهدف الدورة الى التعريف بمنهجيات البحوث المسحية وذلك بالتركيز على كيفية  إعداد استمارة المسح، 

اعداد واختيار عينة البحث، طرق جمع البيانات، تحليل البيانات باستخدام  SPSS او Stata، واعداد التقرير .

تصميم البحوث المسحية
تتنــاول الــدورة تصميــم البحــوث المســحية بشــكل عــام باإلضافــة إلــى اســتعراض أهــم المنهجيــات الكميــة المســتخدمة فــي مجاالت 

العلــوم االجتماعيــة المختلفة.

The 7 Habits of Highly Effective People

This course is offered in collaboration with Franklin Covey and helps build leaders at every level in 
an organization. No matter how competent a person is, they will not have sustained and lasting success unless they are 
able to effectively lead themselves, influence, engage and collaborate with others, and continually improve and renew 
their capabilities. These elements are at the heart of personal, team, and organizational effectiveness. The 7 Habits of 
Highly Effective People develops leadership effectiveness at three levels: Individual, Team, Organization.

Corporate Budgeting
This course enables participants to become familiar with the process of preparing corporate budgeting using modern 
approaches and techniques. The key topics included in this course are: relationship between budgeting and planning, 
types of budgets, budgeting methodologies and approaches, budgeting and performance management. Participants 
will also learn how to use budget as a performance development tool of constrain tool.

Negotiation Skills
Negotiations are an integral component of work life. In this negotiation training program, professionals of all levels gain 
negotiation skills for use in any career. Tactics are practiced with fellow participants in a variety of situations.

Train the Trainer
The course aims to qualify the participants to work professionally as trainers, helping them to design, prepare and deliver 
all training programs in their respective fields efficiently and effectively.

Introduction to Survey Research Methods

The course aims to introducing the basics of survey research methods by focusing Questionnaire development, sample 
design and selection sample design and selection, data collection methods, Data analysis (SPSS and Stata) and report 
writing. 

Survey Research Design
This course will focus on survey design in general including the Quantitative and Qualitative and various methods 
implemented in these two main tracks of surveys in the social science research.
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تصميم االستبيان وتطويره
تتنــاول الــدورة الممارســات المثلــى فــي تصميــم أدوات الدراســات المســحية وخاصــة االســتبيان، كمــا تعالــج األخطــاء فــي صيغــة 

أســئلة المســوح واألشــكال المختلفــة لهــذه األســئلة.

تصميم العينات وطرق جمع البيانات
ســتتناول الــدورة تصميــم عينــات المســوح وأهميتــه فــي توفيــر أفضــل تمثيــل لمجتمــع الدراســة المســتهدف.  كذلــك ســيتم عــرض 

طــرق جمــع البيانــات المســتخدمة فــي تنفيــذ بحــوث مســحية ناجحــة.

تحليل البيانات وكتابة التقارير المسحية
ســتمكن الــدورة المشــاركين مــن تحليــل البيانــات باســتخدام برنامــج SPSS. كمــا ســيتم التدريــب علــى إعــداد التقاريــر األكاديميــة 

ومهــارات كتابــة النتائــج النهائيــة.

الرقابة المالية والتدقيق وفق المعايير الدولية الحديثة
تهدف الدورة إلى تعريف المشاركين باألساليب الحديثة وطرق الرقابة المالية والتدقيق الداخلي وفق المعايير الدولية.

استراتيجيات إدارة سلسلة التوريد

ــن  ــى إدارة أداء الموردي ــاص عل ــكل خ ــز بش ــيتم التركي ــة. وس ــد بفعالي ــلة التوري ــية إلدارة سلس ــتراتيجيات الرئيس ــدورة االس ــتتناول ال س
ــج  ــات والمناه ــكل الممارس ــد، ستش ــه التحدي ــى وج ــات، وعل ــاء العاق ــد وبن ــلة التوري ــي سلس ــة ف ــاليب فعال ــتخدام أس ــال اس ــن خ م
المتعلقــة باختيــار المورديــن، وتقييــم المورديــن، وتقييــم المورديــن، وقيــاس أداء المورديــن، وتطويــر عاقــات المورديــن، الجــزء 

الرئيســي مــن الــدورة التدريبيــة.

SPSS تحليل البيانات اإلحصائية باستخدام برنامج

ســوف يتمكــن المشــاركون فــي هــذه الــدورة مــن معرفــة االنحــدار الخطــي البســيط والمتعــدد، وتفســير وتحليــل المصفوفــات، وبنــاء 
نمــوذج االرتبــاط، وكذلــك المهــارة فــي القيــام باإلجــراءات اإلحصائيــة مثــل نمــوذج االنحــدار الثنائــي ومقارنــة الوســائل فــي النمــاذج 

.ANCOVAو ANOVA ــل ــة مث المختلف

اعداد تقارير التدقيق
تهدف الدورة الى تعريف المشاركين باألساليب الحديثة العداد تقارير التدقيق و كيفية اعدادها وفق المعايير الدولية.

Questionnaire Design and Development
Focusing on Quantitative methods, this course will shed light on how to prepare a questionnaire in details, with the 
different sections, and requirements based on various areas of research.

Sample Design and Data Collection Methods
This course will focus on sampling and the importance of its role for a right representation of the research’s targeted population. 
It will also presents various data collection methods that are implemented to undertake a successful survey project.

Data Analysis and Reporting for Survey Research
This course will shed light on data analysis using (SPSS) analysis programs. It will also present some academic report 
requirements and skills for the final overall written outcome.

Financial Control and Auditing in Accordance with International Standards
This course aims to introduce participants to modern methods of financial control and internal auditing in accordance 
with international standards.
Supply Chain Management Strategies
The course will address the key strategies for effectively managing the supply chain. Particular focus will be on supplier 
performance management through utilization of effective supply chain and relationship building tactics. Specifically, 
practices and approaches related to supplier selection, supplier evaluation, supplier appraisal, supplier performance 
measurement and supplier relationship development will form a main part of the course.

Data Analysis Using SPSS
This course aims to provide learners with basic and advanced knowledge in SPSS and data analysis. Upon completion 
of the course, learners will be able to apply their knowledge of simple and multiple Linear Regression, interpret Matrix 
Plot and Residual Analysis, and build a regression model. They will have the skills to apply statistical procedures such 
as Binary Logistic Regression and Compare Means in general linear ANOVA and ANCOVA models, and other designs.

Audit Report Writing
The course aims to introducing participants to modern methods of preparing audit reports and preparing reports according to 
international standards.
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حل المشكالت واتخاذ القرارات
تهــدف هــذه الــدورة إلــى تحديــد خصائــص حــل المشــكات الفعــال وتحديــد المكونــات الازمــة التخــاذ القــرارات الجيــدة، كمــا ســيقوم  
المشــكات  هــذه  حــل  كيفيــة  وتحديــد  بمنظماتهــم  الخاصــة  وتلــك  عملهــم  لمــكان  العامــة  المشــكات  بتحديــد  المشــاركون 

باســتخدام نمــوذج حــل المشــكات.

ادارة االجتماعات الفعالة
ســتزود هــذه الــدورة المشــاركين بأساســيات إدارة االجتماعــات بفعاليــة وتنفيــذ الخطــوات الصحيحــة لعقــد االجتماعــات بمــا وتحديــد 

جــدول األعمــال  بمــا يحقــق األهــداف الرئيســية المطلوبــة.

التخطيط والتنظيم االداري
ستســاعد هــذه الــدورة المشــاركين علــى تعلــم كيفيــة تحديــد أولويــات العمــل وإدارة المهــام بفعاليــة مــن أجــل الوفــاء بالمواعيــد 
النهائيــة واألهــداف والنتائــج.، كمــا ســيتم تزويــد المشــاركين بــاألدوات الازمــة  لتحقيــق الكفــاءة فــي العمــل، وتحســين العامــة 

التجاريــة المهنيــة.

المالية لغير الماليين
تهــدف هــذه الــدورة إلــى رفــع مســتوى الوعــي المالــي للمشــاركين وتمكينهــم مــن اســتخدام المعلومــات الماليــة المتوفــرة التخــاذ 

قــرارات أفضــل علــى المــدى القصيــر أو الطويــل فــي إدارة أعمالهــم.

مهارات االشراف الفعال
تهــدف الــدورة الــى تمكيــن المشــاركين مــن فهــم واداء دور المشــرف فــي العمــل بكفــاءة، وتحديــد التوقعــات المرتبطــة بــاالداء 
العضــاء فريــق العمــل، ووضــع األهــداف الذكيــة، واشــرك اعضــاء الفريــق فــي وضــع االهــداف، وتحديــد الواجبــات واناطــة األعمــال، 
واالشــراف المائــم للعمــل، وادارة الوقــت بفاعليــة لتحقيــق االهــداف، وادارة الخافــات بيــن العامليــن، وادارة حــاالت العمــل الخاصــة و 

التطويــر المســتمر.  

العمل الجماعي
فــي هــذه الــدورة، ســيتعلم المشــاركون أهميــة عمــل الفريــق والعمــل الجماعــي، وكيفيــة اتخــاذ قــرارات أفضــل وتحقيــق االبــداع 
واالبتــكار، وإدارة الصــراع والعمــل مــع أعضــاء المجموعــة الصعبــة، والتفــاوض بشــأن النتائــج المفضلــة، وتطويــر فهــم شــامل أفضــل 

للتفاعــل البشــري، والعمــل كفريــق بشــكل  أكثــر فعاليــة. 

Problem Solving and Decision Making
In this course, participants will identify problems that are general to their workplace and those that are specific to their 
organizations and determine how to solve the problem using a problem-solving model. This course aims to identify the 
characteristics of an effective problem solver and determine the ingredients for good decision making. 

Managing Effective Meetings
This course will equip learners with  fundamentals of managing meetings effectively and  implementing the correct steps 
to walking away with a meeting that met key objectives and set agendas. 

Planning & Organising Work

This course will help participants learn how to prioritize work and manage tasks effectively in order to meet deadlines, goals and 
deliverables. Participants will learn tools to implement efficiency to work smarter  and improve professional work brand. 

Finance for Non Finance
This course aims to raise the level of financial awareness of participants and enable them to use the financial information 
provided to make better short-term or long-term decisions in managing their businesses.

Effective Supervisory skills
Participants will be able to play their role as supervisors, They will be able to set and communicate expectations to their 
staff, set SMART goals for themselves, help and involve staff in setting set SMART goals, assign work and delegate 
appropriately, provide effective, appropriate feedback to their staff, manage time more efficiently to accomplish tasks, 
help their team in resolving conflicts, understand how to manage effectively in particular situations, manage continuous 
development.

Team Work
In this course, participants will learn the importance of team and team work. They will learn to make better decisions, be 
more creative and innovative, manage conflict and work with difficult group members, negotiate for preferred outcomes, 
develop a better overall understanding of human interaction, and work more effectively as a team. 
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البروتوكول واالتيكيت الدولي والدبلوماسي
تهــدف الــدورة الــى تعريــف المشــاركين بأصــول فــن اإلتيكيــت والبرتوكــول الدولــي وتطويــر قدراتهــم علــى التعامــل فــي المواقــف 

الرســمية والدبلوماســية وتزويدهــم بالمهــارات الازمــة التقــان اســاليب اإلتيكيــت والبروتوكــول.

النماذج المالية باستخدام برنامج االكسل
تســاعد هــذه الــدورة المشــاركين علــى فهــم عميــق للصيــغ المتقدمــة األكثــر شــيوًعا فــي Excel، واســتخدامها فــي عمليــة اتخــاذ 
القــرارات المتقدمــة،  اضافــة الــى  أساســيات النمذجــة الماليــة باســتخدام Excel وعمليــة النمذجــة الماليــة، بعــد االنتهــاء مــن الــدورة، 
.Excel ســيتمكن المشــاركون مــن بنــاء نمــوذج التنبــؤ المالــي ونمــوذج التقاريــر الماليــة ونمــوذج اتخــاذ القــرارات الماليــة باســتخدام

 
تخطيط الموازنة ومراقبة التكاليف

ستســاعد هــذه الــدورة المشــاركين علــى فهــم العاقــة بيــن التخطيــط والميزانيــة والرقابــة، حيــث ســيتاح للمشــاركين  معرفــة  أفــكار 
جديــدة ومشــاركتها مــع المشــاركين اآلخريــن فــي الــدورة، ممــا يــؤدي إلــى التطــور وتنفيــذ عمليــة الموازنــة بشــكل اكثــر تركيــزا .

مايكرو سوفت اكسل - المستوى المتقدم
ســيتم فــي هــذه الــدورة تغطيــة الميــزات المتقدمــة لبرنامــج MS Excel وهــي دورة موجهــة للمشــاركين الذيــن لديهــم معرفــة 
أساســية إلــى متوســطة فــي برنامــج  MS-Excel والمهنييــن فــي مجــال المحاســبة المتقدمــة واإلدارة والبحــوث واألنشــطة األخــرى . 

أساسيات حوكمة الشركات وإدارة المخاطر
تغطــي هــذه الــدورة مبــادئ حوكمــة الشــركات، والتــي تنعكــس علــى اللوائــح المحليــة مثــل قانــون حوكمــة الشــركات فــي هيئــة 
قطــر لألســواق الماليــة، فضــًا عــن المعاييــر الدوليــة، وكذلــك أساســيات إدارة مخاطــر الشــركات فــي بيئــة تفاعليــة ســريعة الخطــى. 
ســيتعرف المشــاركون علــى نظريــة وممارســة الحوكمــة وإدارة المخاطــر. وعنــد االنتهــاء مــن هــذه الــدورة، ســيكون لــدى المشــاركين 

فهــم قــوي لكيفيــة إدارة مخاطــر حوكمــة الشــركات الفعالــة يمكــن أن تســتفيد منهــا المنظمــة..

التسويق الرياضي
ســوف تركــز الــدورة علــى دراســة طبيعــة الســوق الرياضــي ومنتجاتــه، واألهميــة التجاريــة للرياضــة والمشــجعين، وتطــور التســويق 
الرياضــي مــن المحليــة الــى المجــال العالمــي، والتخطيــط لتســويق المناســبات الرياضيــة ووضــع االســتراتيجيات الســتقطاب الرعــاة.

مهارات اعداد الموازنة
تركــز هــذه الــدورة علــى المهــارات األساســية الازمــة لفهــم عمليــات تقديــر التكاليــف والميزانيــة  للمؤسســات، حيــث تــم تصميــم 

الــدورة  لمعالجــة جميــع القضايــا ذات الصلــة المتعلقــة بتحليــل التكاليــف وإعــداد الميزانيــة وقيــاس األداء.

International and Diplomatic Protocol and Etiquette
The course aims at introducing participants to the art of etiquette and the international protocol and developing their 
abilities to deal in official and diplomatic situations and provide them with the skills necessary to perfect the etiquette 
and protocol skills and provide them with the necessary knowledge to master the techniques of etiquette and protocol.

Financial Modelling using Excel
This course helps participants to have a deep understanding of the most common advanced formulas in Excel, notably 
for advanced decision making. Participants will learn the essentials of financial modeling using Excel and the financial 
modeling process. Upon completion of course, participants will be able to build their financial forecast model, financial 
reporting model and financial decision making model using Excel. 

Planning, Budgeting & Cost Control
This course will help participants understand the relationship between planning, budgeting and control. It will allow the 
participant to explore and share with other participants new thoughts in the planning, control, and budgeting cycle, 
resulting in a renewed energy in returning to the workplace and implementing a more focused budgeting process, which 
communicates useful and timely information to management.

Microsoft Excel - Advanced Level
This course is aimed for participants who have a basic to intermediate knowledge of MS-Excel and professionals in 
advanced accounting, management, research and other data-intensive activities. Advanced features of MS Excel will be 
covered in this course. 

Fundamentals of Corporate Governance and Risk Management
This course covers the corporate governance principles, reflecting on local regulations like Qatar Financial Market 
Authority Corporate Governance law, as well as international standards, as well as the fundamentals of enterprise risk 
management in a fast-paced, interactive environment. Participants will learn about the theory and practice of governance 
and risk management. On completion of this course, participants will have a solid understanding of how effective 
corporate governance risk management can benefit the organization.

Sport Marketing   
The course will focus on studying the nature of the sports market and its products, the commercial importance of 
sport and fans, the evolution of sports marketing from local to global, planning for the marketing of sports events and 
developing strategies to attract sponsors.

Budgeting Skills
This course focuses on the essential skills required to understand the processes of costing and budgeting within 
organizations. The course is designed to address all the relevant issues concerning cost analysis, budget preparation 
and performance measurement. 
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مهارات الكتابة الصحفية
تهــدف الــدورة الــى تزويــد المشــاركين بالفهــم الــازم لصناعــة األخبــار وتقنياتهــا فــي العصــر الرقمــي، والتمكــن مــن صياعــة االخبــار 

بطريقــة مهنيــة وحرفيــة، إضافــة الــى كتابــة األخبــار وعاقتهــا بسياســات التحريــر، وكيفيــة التحقــق مــن األخبــار الزائفــة.
 

القراءة السريعة
تهــدف الــدورة الــى مســاعدة المشــاركين علــى تحســين معــدل الســرعة لديهــم فــي القــراءة وكذلــك القــدرة علــى الفهــم الشــامل 
وتطويــر المفــردات والمعلومــات العامــة، وزيــادة الثقــة فــي النفــس وتوفيــر المزيــد مــن المتعــة والراحــد عنــد القــراءة، والتخلــص مــن 

العــادات الســلبية التــي تعيــق ســرعة القــراءة

الرخصة الدولية للمسؤولية المجتمعية 
تهــدف الــدورة الــى تزويــد المشــاركين بالمعــارف والمهــارات المتعلقــة بالمســؤولية المجتمعيــة وتدريبهــم علــى كيفيــة ممارســتها 
فــي الواقــع العملــي. اضافــة الــى تعريفهــم بمبــادئ االمــم المتحــدة لاتفــاق العالمــي وآليــات تطبيقهــا، واعــداد وتصميــم المبــادرات 

المجتمعيــة.

Journalistic Writing Skills
The course aims to provide the participants with the necessary understanding of the news industry and its techniques in 
the digital age  to be able to handle the news in a professional and professional manner, in addition to writing news and 
its relation to editorial policies and how to verify false news.

Speed Reading
The course aims is to help participants improve their reading speed as well as the ability to understand comprehensively, 
develop vocabulary and general information, increase self-confidence, provide more rest when reading, and eliminate 
negative habits that hinder reading speed.

International License For Community Responsibility
The course aims to provide the participants with knowledge and skills related to community responsibility. In addition the 
definition of the UN principles of the Global Compact and mechanisms for the implementation, and the preparation and 
design of community initiatives.
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استراتيجيات االتصال
العمــل، وتشــخيص  اثنــاء  االتصــاالت وتشــخيص مجــاالت حدوثهــا  مــن فهــم مفهــوم  المشــاركين  الــى تمكيــن  الــدورة  تهــدف   
العقبــات التــي تحــد مــن التواصــل وكيفيــة التغلــب عليهــا اضافــة الــى تطويــر المهــارات الكاميــة وغيــر الكاميــة واالســتماع بفاعليــة 
عاليــة. إضافــة الــى تمكيــن المشــاركين مــن توجيــه االســئلة المفتوحــة وتوجيــه االستفســارات المبنيــة علــى التقديــر وتطويــر قــدرات 

المشــاركين إدارة الحــوارات بكفــاءة مهنيــة وبنــاء شــبكة اتصــال فعالــة مــع اعضــاء  االدارات المتعــددة فــي المؤسســة.

مهارات التعامل مع اآلخرين
تهــدف الــدورة الــى تمكيــن المشــاركين مــن  تطويــر مهاراتهــم الشــخصية وادارة الــذات والتعامــل مــع االخريــن ممــا يترك انطباعــا مبهرا 
ويمكــن مــن تطويــر عاقــات مهنيــة طويلــة المــدى تــؤدي الــى تحقيــق التقــدم والنجــاح، يقــوم المشــاركون باســتخدام اداة تقييــم 
ــر  ــى تطوي ــدف ال ــي ته ــر ذات ــة تطوي ــب خط ــا بموج ــره مهني ــينه وتطوي ــب تحس ــا يج ــد م ــخصية وتحدي ــارات الش ــة المه ــي لمراجع ذات
مهــارات االتصــال المهنــي و بنــاء عاقــات مهنيــة طويلــة المــدى و تجنــب المشــاكل التــي قــد تحصــل بســبب االتصــاالت الضعيفــة.

أساسيات إدارة المشاريع
تهــدف الــدورة إلــى تعزيــز معرفــة المشــاركين فــي إدارة المشــاريع  مــن خــال ثاثــة أبعــاد، مقدمــة فــي إدارة المشــاريع، مقدمــة فــي 

مجــاالت المعرفــة إلدارة المشــاريع ومهــارات مديــر المشــروع الناجحــة.

صنع القرار باستخدام منهجية LEGO اللعب الجاد
ســوف تركــز هــذه الــدورة علــى دراســة عمليــة  اتخــاذ القــرارات اإلســتراتيجية. وذلــك بالتركيــز علــى  التحليــل  البيئــي التخــاذ القــرارات حيــث 
تحتــاج المنظمــات إلــى القيــام بمراجعــة الحالــة لتتخــذ القــرارات المناســبة أو الصحيحــة بعــد ذلــك، وكذلــك  مناقشــة أنــواع اتخــاذ 
القــرارات اإلســتراتيجية بأمثلــة عمليــة وحقيقيــة. بعــد ذلــك، ســتخضع الــدورة التدريبيــة إلطــار عمــل ٣C، ودراســة  اآلثــار المســتقبلية 

المتعلقــة بصنــع القــرار وذلــك  باســتخدام عــدد مــن التماريــن العمليــة لربــط النظريــة بالممارســة.

الذكاء العاطفي
تهــدف الــدورة الــى تطويــر  معرفــة ومهــارات المشــاركين فــي الــذكاء العاطفــي وتحســين مهاراتهــم فــي التعامــل مــع االخريــن 
ومهاراتهــم عنــد التفكيــر واالنفعــال الداخلــي وقابليتهــم علــى التأقلــم مــع الضغــوط الحياتيــة والمــزاج العــام، وفهــم العواطــف 
واالنفعــاالت التــي تشــكل مامحنــا الشــخصية امــام االخريــن وتاثيــر ذلــك علــى عاقاتنــا باآلخريــن والتواصــل معهــم بهــدف تحقيــق 

مســتوى اداء عالــي.

Communication Strategies
This course aims to enable participants to understand what communication is and identify ways that communication 
can happen in work place. Participant will be able to identify barriers to communication and how to overcome them and 
develop their non-verbal and verbal communication skills as well as listen actively and effectively. They will be able to 
ask effective questions and use appreciative inquiry as a communication tool. Participants would adeptly converse and 
network with others and identify and ease key factors to establish common ground with others.

Interpersonal Skills
This course aims to developing inter-personal skills and having business communication skills that enable participants in 
building rapport with colleagues and customers and eliminate barrier. 
Participants will go through self- assessment where they will identify areas to improve and develop their personal style and 
builds long-term workplace relationship for increased productivity and progress. They will develop individual development 
plan that includes avoiding many potential problems that can be caused by poor communications. 

Fundamentals of Project Management
The course is aimed to enhance participants knowledge in project management. It will be delivered through three 
dimensions, Introduction to Project management, Introduction to Project management Knowledge Areas and Successful 
Project Manager Skills. 

Decision-Making with LEGO Serious Play Methodology
This course will go through the strategic decision making process. The course will start with environmental analysis 
for decision-making where organizations need to do situational audit to undertake appropriate or sound decisions. 
Next, strategic decision-making types will be discussed with practical and real examples. After this, the course will go 
through 3 C’s decision making framework. Finally, future implications related to decision making will conclude the course. 
Throughout the course, a number of practical exercises will be used to connect theory with practice.

Emotional Intelligence
 This course aims to develop participants’ knowledge of EQ and to improve their interpersonal and intra- personal skills, 
besides their adaptability, stress management and general mood. They will understand how emotions shape who we 
are, how we relate to others and how to improve relationships. Participants will practice tools that shine light on what EQ 
is and how to use it to great effect.
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التسويق السياحي
ســوف تركــز الــدورة علــى اكتشــاف طبيعــة قطــاع الســياحة و منتجاتــه و أصحــاب المصلحــة، وأهميــة  الســياحة في االقتصــاد المحلي و 
العالمــي، ومهــارات التخطيــط لتســويق المناســبات الســياحية، والتطبيقــات فــي هــذا المجــال، اضافــة الــى اكتســاب مهــارات البحــث 

التســويقي لدعــم اتخــاذ قــرارات اســتراتيجية و تشــغيلية فــي قطــاع الســياحة ومهــارات تنظيــم الحمــات التســويقية الســياحية.

اعداد الموازنات الحكومية
ــا وعمليــا علــى إعــداد الموازنــة بمختلــف أنواعهــا ومناهجهــا والتعــرف علــى آليــة  ســوف تركــز الــدورة علــى تدريــب المشــاركين نظري

الرقابــة مــن خــال الموازنــة. 

مهارات إدارة التدريب
تهــدف الــدورة الــى  إكســاب المشــاركين المعرفــة  والمهــارات االداريــة والقياديــة الدارة ادارات التدريــب فــي القطــاع العــام والخــاص 

والقطــاع الربحــي وغيــر الربحــي  لتحقيــق االهــداف االســتراتيجية والســنوية للمؤسســات.

مراقبة وإدارة األداء باستخدام برنامج أكسل
تقــدم هــذه الــدورة مهــارات لتطويــر كيفيــة مراقبــة وإدارة األداء اإلداري باســتخدام Excel، وتوضيــح كيفيــة تحديــد الفــروق والتفســيرات 

والمســؤولية واإلجــراءات االســتباقية فــي الوقــت المناســب.

أساسيات إدارة مخاطر الشركات
ــة  ــى نظري ــاركون عل ــرف المش ــوف يتع ــى. س ــريعة الخط ــة س ــة تفاعلي ــي بيئ ــات ف ــر المؤسس ــيات إدارة مخاط ــدورة أساس ــي ال تغط
وممارســة إدارة المخاطــر بمــا يتماشــى مــع إطــار عمــل ISO 31000 .عنــد االنتهــاء مــن هــذه الــدورة، ســيكون لــدى المشــاركين فهــم 

قــوي لكيفيــة إدارة المخاطــر الفعالــة التــي يمكــن أن تفيــد المنظمــة

تنمية المهارات القيادية
تهــدف الــدورة الــى تزويــد المشــاركين بالمعــارف والمهــارات و االتجاهــات المعاصــرة التــي تؤهلهــم لممارســة العمــل القيــادي 

بمفهومــه المعاصــر بمــا يســاهم فــي تنميــة قدراتهــم القياديــة ومهامهــم الموكلــة اليهــم .

االتصال وادارة األزمات
تهــدف الــدورة الــى تعريــف المشــاركين بمفهــوم اتصــال األزمــة، واآلليــات الازمــة لتحديــد مؤشــرات حــدوث األزمــة، و التعامــل الجيــد مــع 

وســائل اإلعــام خــال األزمــات، ومهــارات االتصــال الازمــة ألدارة األزمــات.

Tourism Marketing 
The course will focus on discovering the nature of the tourism sector and its products and stakeholders, the importance 
of tourism in the local and international economy, planning skills for marketing tourist events and applications in this field, 
Tourism marketing campaigns. In addition to acquiring marketing research skills to support strategic and operational 
decisions in the tourism sector and the skills of organizing tourism marketing campaigns. 

Budget Preparation and Control for Government Sector
The course will focus on training the participants on the preparation of the budget in theory and practically and identify 
the mechanism of control through the budget.
Training Management Skills
Participants will gain the knowledge, skills and attitude of managing the training and development function in public and 
private sector, profit and non- profit organizations to achieve strategic and annual objectives.  

Performance Management and Control using Excel
This course advances skills of how to monitor and manage departmental and organisational performance. By using 
Excel, it demonstrates how to identify variances, interpretations, responsibility and timely as well as proactive actions.
Fundamentals of Enterprise Risk Management
The course covers the fundamentals of enterprise risk management in a fast-paced, interactive environment. You will 
learn about the theory and practice of risk management in-line with the ISO 31000 framework. On completion of this 
course participants will have a solid understanding of how effective risk management can benefit  the organization.

Leadership Skills Development
The course aims to providing the participants with the knowledge, skills and contemporary trends that enable them to 
practice leading work in their contemporary concept, thus contributing to the development of their leadership abilities 
and their assigned tasks.

Communication and Crisis Management 
The course aims to familiarize participants with the concept of crisis communication, the mechanisms needed to identify 
crisis indicators, good communication with the media during crises, and the communication skills needed to manage crises.
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مهارات الكتابة بالعربية لألعمال
الكتابــة هــي وســيلة اتصــال أساســية لمعظــم النــاس، وهــي طريقــة يكافــح كثيــر مــن النــاس معهــا، فــي هــذه الــدورة ســيتعلم 
المشــاركون كيفيــة الكتابــة بالتركيــز علــى اإلمــاء والنحــو والتنســيق والهيــكل وآداب اللغــة وعامــات الترقيــم وكيفيــة اســتخدامها 
فــي مجــال العمــل األكثــر شــيوًعا والتــي تمكنهــم مــن اســتخدامها وتطبقيهــا فــي تواصلهــم اليومــي مــع العمــاء داخليــا وخارجيــا . 

أساسيات نجاح العمل التجاري
تهــدف هــذه الــدورة إلــى خلــق قيمــة عمــل محــددة للعميــل،  ســتركز جــزء خلــق القيمــة فــي ه علــى تقييــم الوظائــف، ورســم الخرائــط 

للوظائــف، وتحليــل الفــرص باســتخدام مجموعــة مــن اآلليــات والتقنيــات الحديثــة فــي هــذا المجــال.

مراكز خدمة العمالء 
تهــدف الــدورة  الــى تمكيــن المشــاركين مــن اكتســاب المعرفــة والمهــارة والســلوكية المطلوبــة للعمــل بفاعليــة عاليــة فــي مراكــز 
خدمــة العمــاء مــن ناحيــة تلبيــىة حاجــات المتصليــن وتشــخيص انــواع االحتياجــات والدوافــع التــي تجعــل االفــراد يتصلــون بمراكــز 
الخدمــة و وضــع اهــداف ذكيــة لــاداء و اشــراك اعضــاء الفريــق فــي وضــع االهــداف و التعــرف علــى السياســات الموضوعــة والعمــل 

ضمــن اطارهــا و اســتخدام اصــول وقواعــد اســتخدام الهاتــف ووضــع مؤشــرات للعمــل والمشــاركة فــي التطويــر المســتمر.

إدارة وتنظيم الفعاليات

تهدف الدورة الى تطوير مهارات المشاركين في التخطيط للمؤتمرات والمعارض وتنظيمها وإدارتها بفعالية.

ادوبي فوتوشوب
ســتزود الــدورة المشــاركين بمعرفــة شــاملة بمفاهيــم وممارســات التصويــر الرقمــي الضروريــة إلتقــان هــذا البرنامــج الرائــد فــي مجــال 

تصميــم الرســومات.وهي دورة موجهــة  للمبتدئيــن وممــن لديهــم معرفــة متوســطة بالبرنامــج. 

 
االدارة والقيادة االستراتيجية

تهــدف الــدورة الــى تمكيــن المشــاركين مــن التخطيــط الناجــح باســتخدام نوعيــن مــن المهــارات: المهــارات اإلداريــة اليوميــة للعمليــات 
التشــغيلية والتقــدم نحــو تحقيــق النتائــج والتــي  تجعــل القائــد ملمــا بالفــرص والمعوقــات المســتقبلية فــي مجــال العمــل وكذلــك 

المعرفــة بمهــارات اســتخدام أدوات التخطيــط االســتراتيجي. 

Business Writing Skills
Writing is a key method of communication for most people, and it’s one that many people struggle with. Participants will take 
part in a basic writing refresher focusing on spelling, grammar, format, structure, netiquette and punctuation. This course will 
provide an overview of the most common business documents giving participants that extra edge in the workplace. Participants 
will learn the protocol of writing skills and apply those skills in their daily communication with internal and external customers.

A Key to Business Success
This course aims at job specific value creation for the customer. Value creation part of the workshop will focus on job 
evaluation, job mapping, and opportunity analysis and opportunity landscape. Business Model Canvas (BMC) is a highly 
effective value delivery tool that is used by world’s leading innovative companies such as Apple, Microsoft and Skype 
and will be analysed in this course.

Call Center Training
Participants will gain the knowledge, skills and attitude to work effectively in call centers through identify different types of 
calls’ needs / buying motivations, create SMART Goals, familiarize with strategies that sharpen effective communication 
and achieve targeted results, use proper phone etiquette, set benchmarks, continuous development.

Events Organization and Management
The course aims to develop the skills of participants in planning, organizing and managing conferences and exhibitions 
effectively.

Adobe Photoshop
This is beginner’s  and intermediate level workshop that will equip participants with comprehensive knowledge of digital imaging 
concepts and practices essential to master this leading software in the field of graphic design.

Strategic Management Leadership
This course would enable participants manage work by using two sets of skills: great management of day-to-day operations 
and a forward thinking perspective.  These skills will keep leaders abreast of future opportunities and obstacles in their industries 
and gain the knowledge and understanding of various strategic tools and skill sets.
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كيفية مواءمة المؤسسة لإلستراتيجية )يومان، باللغتين العربية واإلنجليزية(
مواءمــة المؤسســة واإلســتراتيجية تتيــح للجميــع رؤيــة واضحــة لإلســتراتيجية ممــا يســاعد علــى خلــق ترابــط واتاحــة مشــاركة المــوارد 

والتكاليــف والعمــاء أيضــا، ويخلــق هــذا الترابــط قيمــة مضافــة للمؤسســة ككل.

إدارة المقاييس لتعزيز األداء المؤسسي )يومان، باللغتين العربية واإلنجليزية(
هنــاك حاجــة لقيــاس األداء لضمــان الوفــاء بمعاييــر األداء. فــي الكثيــر مــن الحــاالت يتــم اســتخدام قيــاس األداء لتحديــد مــا اذا كانــت 
المؤسســة تحقــق تقدمــا فــي المجــاالت الرئيســية لعملياتهــا. ســيقدم التدريب أســاليب منهجية مجربــة لتحويل البيانــات (المقاييس 

- مؤشــرات األداء) إلــى أدوات تتيــح أداء مؤسســي أفضــل. 

تنفيذ االستراتيجية بنجاح في مكتب إدارة االستراتيجية )يومان، باللغتين العربية واإلنجليزية(
ــر  ــر بطاقــة األداء المتــوازن، كيفيــة تحســين االجتماعــات اإلداريــة لجعلهــا أكث هــذا التدريــب يركــز علــى: دور القيــادة فــي عمليــة تطوي
تركيــزا علــى تنفيــذ االســتراتيجية، كيفيــة تطويــر بطاقــة األداء المتــوازن الفعالــة، تمكيــن المشــاركين مــن ربــط التخطيــط والميزانيــة 

باالســتراتيجية، معرفــة الفــرق بيــن الــدور القيــادي واإلداري، وأخيــرا كيفيــة توحيــد مهــام اإلدارييــن فــي مكتــب إدارة االســتراتيجية.

تطوير استراتيجيات لضمان نجاح عملية التنفيذ )يومان، باللغتين العربية واإلنجليزية(
هــذا التدريــب أساســي لمــن يعمــل فــي مجــال اإلدارة االســتراتيجية. يســاعد هــذا التدريــب علــى فهــم أفضــل الممارســات المتبعــة 
فــي تطويــر االســتراتيجيات وتطبيــق العمليــات والســبل والنمــاذج المعمــول بهــا. هــذه الــدورة مخصصــة للعامليــن علــى تشــكيل 

ــتراتيجية. ــال االس ــي مج ــة ف ــة التخصصي ــن المعرف ــي م ــدر عال ــح ق ــى من ــاعد عل ــا ستس ــتراتيجيات ألنه االس

How to Align Your Organization to Your Strategy (2-days, Arabic - English)
Alignment of the organization to strategy gives everyone involved a clear line of sight to the strategy and enables the 
organization to develop synergies by sharing resources, costs and customers, which ultimately translates into greater 
organizational value.

Defining Meaningful KPIs to Enhance Organizational Performance (2-days, Arabic - English)
Performance measurement has increased significantly in importance in recent years. The training examines and discusses 
insights and information from across the performance measurement value chain. Palladium seasoned practitioners will 
present proven methods for turning information – measures and metrics – into higher business performance to develop 
synergies by sharing resources, costs and customers, which ultimately translates into greater organizational value.

Successful Strategy Execution with the Office of Strategy Management (2-days, Arabic - English)
This training will explore the role of leadership in the Balanced Scorecard (BSC) process; how to evolve management 
meetings to focus on strategy execution; to build effective BSC reports that monitor and drive performance; to link 
planning and budgeting to strategy; to understand the role of management vs. leadership; and to unify management 
activities into an Office of Strategy Management.

Developing Strategies for Successful Strategy Execution (2-days, Arabic - English)
This 2-day course is an essential addition to the training diary of any committed strategy management professional. 
Specifically designed for those involved in strategy formulation, this course is ideal for anyone wishing to gain a deeper 
knowledge of the intricacies of developing winning strategies that can be successfully executed.

Palladium Training CoursesTRبرامج بالديوم التدريبية
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كيفية صنع خريطة االستراتيجية وبطاقة األداء المتوازن )يومان، باللغة العربية(
هــذا التدريــب يركــز علــى كيفيــة صنــع الخريطــة االســتراتيجية وبطاقــة األداء المتــوازن بمــا تتضمــن مــن أهــداف، ومؤشــرات لــألداء، 

ومســتهدفات ومبــادرات. ســيقدم التدريــب طــرق لتحليــل البيانــات مــن خــال المؤشــرات وآليــة تقديــم التقريــر عنهــا.

إدارة المبادرات لتنفيذ االستراتيجية بنجاح )3 أيام، باللغتين العربية واإلنجليزية(
هــذا التدريــب مختــص بالمبــادرات االســتراتيجية التــي ابتكرهــا د. كابــان ود. نورتــون »عمليــة التنفيــذ األمثــل لاســتراتيجية« حيــث أن 
المبــادرات هــي أهــم عنصــر فــي تنفيــذ االســتراتيجية، فهــي تشــكل النجــاح األكبــر لــألداء ألنها تســاعد المؤسســة على تحقيــق أهدافها.

How to Build a Strategy Map and Balanced Scorecard (2-days, Arabic)
This 2-day course provides in-depth explanation, supported by practical sessions, on how to build a Strategy Map and 
supporting Balanced Scorecard of Key Performance Indicators (KPIs), targets and strategic initiatives. Guidance is also 
provided on analyzing the data that makes up the KPIs and on reporting.

Managing Initiatives for Successful Strategy Execution (3-days, Arabic - English)
Managing Initiatives for Successful Strategy Execution is a training program focused on the role of initiative management 
within the Kaplan-Norton Execution Premium Process™ (XPP™) strategy management system. Initiatives is where the 
real work of strategy implementation takes place: it’s where breakthrough performance is achieved.

TR
AI

N
IN

G
PR

O
G

R
AM

S

COURSE CATALOG 2019/2020
Training Programs البرامج التدريبية

55دليــــل الــــــدورات 2020/2019 54



الساعاتالفترة لغة البرنامج مسمى البرنامج 
 Hours

الرسوم 
Fees

451600 ساعة 7 يوليو - 25 يوليو االنجليزية البرنامج التحضيري المتحان ACT - بنات- مجموعة 1

451600 ساعة 7 يوليو - 25 يوليو االنجليزية البرنامج التحضيري المتحان ACT - بنات- مجموعة 2 

451600 ساعة 7 يوليو - 25 يوليو االنجليزية البرنامج التحضيري المتحان ACT - بنين 

451600 ساعة 1 يوليو - 25 يوليو االنجليزية البرنامج التحضيري المتحان IELTS  بنات - مجموعة 1

451600 ساعة 1 يوليو - 25 يوليو االنجليزية البرنامج التحضيري المتحان IELTS  بنات - مجموعة 2

451600 ساعة 1 يوليو - 25 يوليو االنجليزية البرنامج التحضيري المتحان IELTS - بنين - مجموعة 1

451600 ساعة 1 يوليو - 25 يوليو االنجليزية البرنامج التحضيري المتحان IELTS - بنين - مجموعة 2

361800 ساعة 25 اغسطس - 19 سبتمبر العربية اللغة العربية للناطقين بغيرها - المستوى األول 

361800 ساعة 25 اغسطس - 19 سبتمبر التركية اللغة التركية - المستوى ألول

361800 ساعة 25 اغسطس - 19 سبتمبر الفرنسية اللغة الفرنسية- المستوى الثالث

361800 ساعة 25 اغسطس - 19 سبتمبر الفرنسية اللغة االلمانية- المستوى الثالث

25 اغسطس - 29 العربية كتابة تقارير التدقيق 
151700 ساعة اغسطس 

361800 ساعة 26 اغسطس- 2 اكتوبر االنجليزية اللغة االنجليزية العامة - المستوى األول 

361800 ساعة 26 اغسطس- 2 اكتوبر الكورية اللغة الكورية - المستوى األول 

جدول الدورات التدريبية 2018 - 2019 

Program Title Language Duration  األوقات / األيام
Time / Days

ACT Preparation Course -Female - Group 1 English July 7  - July 25 5 pm-8:00pm Sun -Thu

ACT Preparation Course -Female - Group 2 English July 7  - July 25 9 am-12:00pm Sun -Thu

ACT Preparation Course -Male English July 7  - July 25 5 pm-8:00pm Sun -Thu

IELTS Preparation Course- Female - Group 1 English July 1 - July 25 9 am-12:00pm 
Sat, Mon Wed, Thur

IELTS Preparation Course- Female - Group 2 English July 1 - July 25 5 pm-8:00pm 
Sat, Mon Wed, Thur

IELTS Preparation Course- Male - Group 1 English July 1 - July 25 5 pm-8:00pm 
Sat, Mon Wed, Thur

IELTS Preparation Course- Male - Group 2 English July 1 - July 25 9 am -12:00pm 
Sat, Mon Wed, Thur

Arabic for Non Native Speakers - Level 1 Arabic Aug 25 - Sep 19 5-8pm, Sun, Tues, Thu

Turkish Language - Level 1 Turkish Aug 25 - Sep 19 5-8pm, Sun, Tues, Thu

French Language - Level 3 French Aug 25 - Sep 19 5-8pm, Sun, Tues, Thu

German Language - Level 3 German Aug 25 - Sep 19 5-8pm, Sun, Tues, Thu

Audit Report Writing Arabic Aug 25 - Aug 29 5 - 8 pm Sun-Thu

General English - Level 1 English Aug 26- Oct 2 5-8pm, Mon, Wed

Korean Language - Level 1 Korean Aug 26- Oct 2 5-8pm, Mon, Wed

Training Course Schedule 2018-2019

* 10% discount for Qatar University employees, Qatar University students.
* 15% discount for registeration and online payments, 4 or more nominated participants from an organization.
* 20% discount for QU Alumni Association.

* 10% خصم على رسوم الدورات للمشاركين من موظفي وطاب جامعة قطر.
* 15% خصم للتسجيل و الدفع عبر االنترنت أو خصم خاص للمؤسسات التي ترشح أربعة أشخاص أو أكثر.

* 20% خصم على رسوم الدورات للمشاركين من أعضاء رابطة خريجي جامعة قطر.
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الساعاتالفترة لغة البرنامج مسمى البرنامج 
 Hours

الرسوم 
Fees

183000 ساعة 3 سبتمبر - 5 سبتمبر االنجليزية حل المشكات واتخاذ القرارات 

183000 ساعة 3 سبتمبر - 5 سبتمبر االنجليزية ادارة االجتماعات الفعالة 

451600 ساعة 7 سبتمبر - 9 اكتوبر االنجليزية البرنامج التحضيري المتحان ACT - بنات 

451600 ساعة 7 سبتمبر - 9 اكتوبر االنجليزية البرنامج التحضيري المتحان ACT - بنين 

361800 ساعة 8 سبتمبر - 3 ااكتوبر التركية اللغة التركية - المستوى األول

361800 ساعة 9 سبتمبر - 6 نوفمبر اليابانية اللغة اليابانية -  المستوى  األول 

183000 ساعة 10 سبتمبر - 12 سبتمبر االنجليزية التخطيط والتنظيم االداري 

451600 ساعة 14 سبتمبر - 16 اكتوبر االنجليزية البرنامج التحضيري المتحان IELTS  بنات 

451600 ساعة 14 سبتمبر - 16 اكتوبر االنجليزية البرنامج التحضيري المتحان IELTS - بنين 

361800 ساعة 15 سبتمبر - 10 اكتوبر االنجليزية االنجليزية لألغراض المهنية 

183000 ساعة 15 سبتمبر - 17 سبتمبر االنجليزية المالية لغير الماليين 

361800 ساعة 15 سبتمبر - 12 اكتوبر االنجليزية اللغة االنجليزية العامة - المستوى األول 

361800 ساعة 15 سبتمبر - 26 اتوبرروسيةاللغة الروسية - المستوي األول

151700 ساعة 15 سبتمبر - 19 سبتمبر العربية قانون الموارد البشرية القطري رقم 15 لسنة 2016.

151700 ساعة 15 سبتمبر - 19 سبتمبر العربية مهارات االشراف الفعال 

Program Title Language Duration  األوقات / األيام
Time / Days

Problem Solving and Decision Making English Sept 3 - Sept 5 8 am - 2 pm 

Managing Effective Meetings English Sept 3 - Sept 5 8 am - 2 pm 

ACT Preparation Course -Female English Sep 7 - Oct 9 5 - 8pm Sat, Mon, Wed

ACT Preparation Course -Male English Sep 7 - Oct 9 5 - 8pm Sat, Mon, Wed

Turkish Language - Level 1 Turkish Sept 8 - Oct 3 9 am - 12pm Sun, Tue, Thur

Japanese Language - Level 1 Japanese Sept 9 - Nov 6 5 pm - 7pm - Monday, Wed

Planning & Organising Own work English Sept 10 - Sept 12 8 am - 2 pm 

IELTS Preparation Course- Female English Sept 14 - Oct 16 5 pm-8:00pm 
Sat, Mon, Wed

IELTS Preparation Course- Male English Sept 14 - Oct 16 5 pm-8:00pm 
Sat, Mon, Wed

English for Professional Purposes English Sep 15  - Oct 10 5-8pm, Sun, Tues, Thu

Finance for Non Finance English Sept 15 - Sept 17 8 am - 2 pm 

General English - Level 1 English Sep 15- Oct 12 5-8pm, Sun, Tues

Russian Language - Level 1 Russian Sept 15 - Oct 22 5 - 8 pm Sun & Tues

Qatar Human Resources Law No.15 of 2016 Arabic Sept 15 - Sept 19 5 - 8pm Sun-Thu

Effective Supervisory skills Arabic Sept 15 - Sept 19 5 - 8pm Sun-Thu
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* 10% discount for Qatar University employees, Qatar University students.
* 15% discount for registeration and online payments, 4 or more nominated participants from an organization.
* 20% discount for QU Alumni Association.

* 10% خصم على رسوم الدورات للمشاركين من موظفي وطاب جامعة قطر.
* 15% خصم للتسجيل و الدفع عبر االنترنت أو خصم خاص للمؤسسات التي ترشح أربعة أشخاص أو أكثر.

* 20% خصم على رسوم الدورات للمشاركين من أعضاء رابطة خريجي جامعة قطر.
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الساعاتالفترة لغة البرنامج مسمى البرنامج 
 Hours

الرسوم 
Fees

241700 ساعة 16 سبتمبر - 9 اكتوبر االسبانية اللغة األسبانية - المستوى الثاني 

183000 ساعة 17 سبتمبر - 19 سبتمبر االنجليزية العمل الجماعي 

361800 ساعة 22 سبتمبر - 17 اكتوبر الفرنسية اللغة الفرنسية- المستوى األول 

241700 ساعة 22 سبتمبر - 15 اكتوبر االسبانية اللغة األسبانية - المستوى األول 

151700 ساعة 22 سبتمبر - 26 سبتمبر العربية الرقابة المالية والتدقيق وفق المعايير الدولية الحديثة

 Palladium - 6000يومان 25 سبتمبر - 26 سبتمبر ثنائي اللغة كيفية مواءمة المؤسسة لإلستراتيجية

183000 ساعة 29 سبتمبر - 1 اكتوبر االنجليزية مهارات خدمة العماء 

242600 ساعة 29 سبتمبر - 8 اكتوبر العربية صياغة العقود والتفاوض عليها بين النظرية والتطبيق

151700 ساعة 29 سبتمبر - 3 اكتوبر العربية مهارات التفاوض 

151700 ساعة 6 اكتوبر - 10 اكتوبر ثنائي اللغة مقدمة في منهجيات البحوث المسحية 

361800 ساعة 6 اكتوبر - 31 اكتوبر العربية اللغة العربية للناطقين بغيرها - المستوى الثاني 

361800 ساعة 6 اكتوبر - 31 اكتوبر التركية اللغة التركية - المستوى الثاني 

151700 ساعة 6 اكتوبر - 11 اكتوبر العربية المهارات اإلدارية للموارد البشرية 

122000 ساعة 6 اكتوبر- 8 اكتوبر العربية البروتوكول واالتيكيت الدولي والدبلوماسي

183000 ساعة 6 اكتوبر - 8 اكتوبر االنجليزية العمل الجماعي 

Program Title Language Duration  األوقات / األيام
Time / Days

Spanish Language  - Level 2 Spanish Sep 16  - Oct 9 5-8pm,Mon, Wed

Team Work English Sept 17 - Sept 19 8 am - 2 pm 

French Language - Level 1 French Sept 22 - Oct 17 5-8pm, Sun, Tues, Thu

Spanish Language  - Level 1 Spanish Sep 22 - Oct 15 5-8pm,Sun, Tue

Financial Control and Auditing in accordance with International 
Standards Arabic Sept 22 - Sept 26 5 - 8pm Sun-Thu

How-To Align Your Organization to Your Strategy - Palladium Bilingual Sept 25- Sept 26 8 am - 5pm

Customer Service Skills English Sept 29 - Oct 1 8 am - 2 pm 

Formulation and negotiation of contracts between theory and 
practice Arabic Sept 29 - Oct 8 5 - 8pm Sun-Thu

Negotiation Skills Arabic Sept 29 - Oct 3 5 - 8pm Sun-Thu

 Introduction to Survey Research Methods Bilingual Oct 6- Oct 10 5 - 8pm Sun-Thu

Arabic for Non Native Speakers - Level 2 Arabic Oct 6 - Oct 31 5-8pm, Sun, Tues, Thu

Turkish Language - Level 2 Turkish Oct 6 - Oct 31 5-8pm, Sun, Tues, Thu

HR Managerial Skills Arabic Oct 6 - Oct 11 5 - 8pm Sun-Thu

International and Diplomatic  Protocol and Etiquette Arabic  Oct  6 - Oct 8 4 - 8 pm Sun - Tue

Team Work English Oct 6 - Oct 8 8 am - 2 pm 
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Training Programs البرامج التدريبية

دليــــل الــــــدورات 2020/2019

* 10% discount for Qatar University employees, Qatar University students.
* 15% discount for registeration and online payments, 4 or more nominated participants from an organization.
* 20% discount for QU Alumni Association.

* 10% خصم على رسوم الدورات للمشاركين من موظفي وطاب جامعة قطر.
* 15% خصم للتسجيل و الدفع عبر االنترنت أو خصم خاص للمؤسسات التي ترشح أربعة أشخاص أو أكثر.

* 20% خصم على رسوم الدورات للمشاركين من أعضاء رابطة خريجي جامعة قطر.
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الساعاتالفترة لغة البرنامج مسمى البرنامج 
 Hours

الرسوم 
Fees

183000 ساعة 6 اكتوبر - 8 اكتوبر االنجليزية النماذج المالية باستخدام برنامج االكسل 

3016000 ساعة 6 اكتوبر - 10 اكتوبر االنجليزية تخطيط وجدولة الصيانة 

183000 ساعة 6 اكتوبر - 8 اكتوبر االنجليزية تخطيط الموازنة ومراقبة التكاليف 

183000 ساعة 8 اكتوبر - 10 اكتوبر االنجليزية التخطيط والتنظيم االداري 

36400 ايام 8 اكتوبر - 10 اكتوبر العربية العادات السبع لألشخاص األكثر فعالية- فرانكلين كوفي 

151700 ساعة 13 اكتوبر - 17 اكتوبر العريية مهارات القيادة الفعالة 

361800 ساعة 13 اكتوبر - 7 نوفمبر التركية اللغة التركية - المستوى الثاني 

151700 ساعة 13 اكتوبر- 17 اكتوبر العربية التشريعات البيئية في دولة قطر

361800 ساعة 14 اكتوبر - 20 نوفمبر االنجليزية اللغة االنجليزية العامة - المستوى الثاني 

361800 ساعة 14 اكتوبر - 20 نوفمبر الكورية اللغة الكورية - المستوى الثاني 

183000 ساعة 14 اكتوبر - 16 اكتوبر االنجليزية ادارة االجتماعات الفعالة 

151700 ساعة 14 اكتوبر - 18 اكتوبر االنجليزية مايكرو سوفت اكسل - المستوى المتقدم 

5300يومان 15 اكتوبر - 16 اكتوبر العربية الخيارات الخمس النتاجية غير عادية - فرانكلين كوفي 

183000 ساعة 15 اكتوبر- 17 اكتوبر االنجليزية حل المشكات واتخاذ القرارات 

451600 ساعة 19 اكتوبر -  20 نوفمبر االنجليزية البرنامج التحضيري المتحان IELTS  بنات 

Program Title Language Duration  األوقات / األيام
Time / Days

Financial Modelling using Excel English Oct 6 - Oct 8 8 am - 2 pm 

Maintenance Planning and Scheduling English Oct 6 - Oct 10 8 am - 2 pm 

Planning, Budgeting & Cost Control English Oct 6 - Oct 8 8 am - 2 pm 

Planning & Organising Own work English Oct 8 - Oct 10 8 am - 2 pm 

The 7 Habits of Highly Effective People - Franklin Covey Arabic Oct 8 - Oct 10 8:00 am – 3:00 pm

Effective Leadership Skills Arabic Oct 13 - Oct 17 5 - 8pm Sun-Thu

Turkish Language - Level 2 Turkish Oct 13 - Nov 7 9 am - 12pm 
Sun, Tue, Thur

Environmental Legislation in the State of Qatar Arabic Oct 13 - Oct 17 5 - 8pm Sun-Thu

General English - Level 2 English Oct 14 - Nov 20 5-8pm, Mon, Wed

Korean Language - Level 2 Korean Oct 14 - Nov 20 5-8pm, Mon, Wed

Managing Effective Meetings English Oct 14 - Oct 16 8 am - 2 pm 

Microsoft Excel - Advanced Level English Oct 14 - Oct 18 5 - 8pm Sun-Thu

The 5 Choices to extraordinary productivity - Franklin Covey Arabic Oct 15 - Oct 16 8:00 am – 3:00 pm

Problem Solving and Decision Making English Oct 15  - Oct 17 8 am - 2 pm 

IELTS Preparation Course- Female English Oct 19 - Nov 20 5 pm-8:00pm 
Sat, Mon, Wed
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دليــــل الــــــدورات 2020/2019

* 10% discount for Qatar University employees, Qatar University students.
* 15% discount for registeration and online payments, 4 or more nominated participants from an organization.
* 20% discount for QU Alumni Association.

* 10% خصم على رسوم الدورات للمشاركين من موظفي وطاب جامعة قطر.
* 15% خصم للتسجيل و الدفع عبر االنترنت أو خصم خاص للمؤسسات التي ترشح أربعة أشخاص أو أكثر.

* 20% خصم على رسوم الدورات للمشاركين من أعضاء رابطة خريجي جامعة قطر.
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الساعاتالفترة لغة البرنامج مسمى البرنامج 
 Hours

الرسوم 
Fees

451600 ساعة 19 اكتوبر -  20 نوفمبر االنجليزية البرنامج التحضيري المتحان IELTS - بنين 

6700 ساعات 20 اكتوبر - 21 اكتوبر ثنائي اللغة تصميم البحوث المسحية 

151700 ساعة 20 اكتوبر - 24 اكتوبر العربية إدارة الوقت والمهام 

Process plant Startup and Commissioning 4016000 ساعة 20 اكتوبر - 24 اكتوبر االنجليزية

183000 ساعة 27 اكتوبر - 29 اكتوبر االنجليزية العمل الجماعي 

361800 ساعة 27 اكتوبر - 21 نوفمبر الفرنسية اللغة الفرنسية- المستوى الثاني 

151700 ساعة 27 اكتوبر - 31 اكتوبر العربية المنهجية في كتابة البحث القانوني

241700 ساعة 27 اكتوبر - 19 نوفمبر االسبانية اللغة األسبانية - المستوى الثاني 

Palladium - 6000يومان 30 اكتوبر - 31 اكتوبر ثنائي اللغة إدارة المقاييس لتعزيز األداء المؤسسي

451600 ساعة 2 نوفمبر - 4 ديسمبر االنجليزية البرنامج التحضيري المتحان IELTS  بنات 

451600 ساعة 2 نوفمبر - 4 ديسمبر االنجليزية البرنامج التحضيري المتحان IELTS - بنين 

361800 ساعة 3 نوفمبر - 28 نوفمبر االلمانية اللغة االلمانية - المستوى األول 

361800 ساعة 3 نوفمبر - 10 ديسمبر االنجليزية اللغة االنجليزية العامة - المستوى الثاني  

4016000 ساعة 3 نوفمبر - 7 نوفمبر االنجليزية مراقبة العمليات واألجهزة 

361800 ساعة 3 نوفمبر - 10 ديسمبر الروسيةاللغة الروسية - المستوي الثاني 

Program Title Language Duration  األوقات / األيام
Time / Days

IELTS Preparation Course- Male English Oct 19 - Nov 20 5 pm-8:00pm 
Sat, Mon, Wed

Survey Research Design Bilingual Oct 20- Oct 21 5 pm-8:00pm Sun- Mon

Time and Task Management Arabic Oct 20 - Oct 24 5 - 8pm Sun-Thu

Process plant Startup and Commissioning English Oct 20 - Oct 24 8 am - 2 pm 

Team Work English Oct 27 - Oct 29 8 am - 2 pm 

French Language - Level 2 French Oct 27 - Nov 21 5-8 pm, Sun, Tues, Thu

Methodology in writing legal research Arabic Oct 27 - Oct 31 5 - 8pm Sun-Thu

Spanish Language  - Level 2 Spanish Oct 27 - Nov 19 5-8pm,Sun, Tue

Defining Meaningful KPIs to Enhance Organizational Perfor-
mance - Palladium Bilingual Oct 30 - Oct 31 8 am - 5pm

IELTS Preparation Course- Female English Nov 2  - Dec 4 5 pm-8:00pm 
Sat, Mon, Wed

IELTS Preparation Course- Male English Nov 2  - Dec 4 5 pm-8:00pm 
Sat, Mon, Wed

German Language - Level 1 German Nov 3 - Nov 28 5-8pm, Sun, Tue, Thur

General English - Level 2 English Nov 3- Dec 10 5-8pm, Sun, Tues

Process Control and Instrumentation English Nov 3 - Nov 7 8 am - 2 pm 

Russian Language - Level 2 Russian Nov 3 - Dec 10 5 - 8 pm Sun & Tues
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دليــــل الــــــدورات 2020/2019

* 10% discount for Qatar University employees, Qatar University students.
* 15% discount for registeration and online payments, 4 or more nominated participants from an organization.
* 20% discount for QU Alumni Association.

* 10% خصم على رسوم الدورات للمشاركين من موظفي وطاب جامعة قطر.
* 15% خصم للتسجيل و الدفع عبر االنترنت أو خصم خاص للمؤسسات التي ترشح أربعة أشخاص أو أكثر.

* 20% خصم على رسوم الدورات للمشاركين من أعضاء رابطة خريجي جامعة قطر.
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الساعاتالفترة لغة البرنامج مسمى البرنامج 
 Hours

الرسوم 
Fees

364500 ساعة 3 نوفمبر -18 نوفمبر ثنائي اللغة  تطبيقات عملية في التكامل الحسي 

183000 ساعة 5 نوفمبر - 7 نوفمبر االنجليزية حل المشكات واتخاذ القرارات 

183000 ساعة 5 نوفمبر - 7 نوفمبر االنجليزية ادارة االجتماعات الفعالة 

451600 ساعة 9 نوفمبر - 11 ديسمبر االنجليزية البرنامج التحضيري المتحان ACT - بنات 

451600 ساعة 9 نوفمبر - 11 ديسمبر االنجليزية البرنامج التحضيري المتحان ACT - بنين 

6700 ساعات 10 نوفمبر - 11 نوفمبر ثنائي اللغة  تصميم االستبيان وتطويره

151700 ساعة 10 نوفمبر - 14 نوفمبر العربية التشريعات الرياضية في دولة قطر

122000 ساعة 10 نوفمبر - 12 نوفمبر العربية المفاوضات الدولية 

361800 ساعة 10 نوفمبر - 4 ديسمبر العربية اللغة العربية للناطقين بغيرها - المستوى الثالث 

361800 ساعة 10 نوفمبر - 4 ديسمبر التركية اللغة التركية - المستوى الثالث 

183000 ساعة 12 نوفمبر - 14 نوفمبر االنجليزية مهارات خدمة العماء 

361800 ساعة 17 نوفمبر - 12 ديسمبر التركية اللغة التركية - المستوى الثالث 

361800 ساعة 18 نوفمبر - 15 يناير اليابانية اللغة اليابانية -  المستوى  الثاني 

 GRI 122000 ساعة 18 نوفمبر - 20 نوفمبر العربية اعداد تقارير االستدامة

183000 ساعة 19 نوفمبر - 21 نوفمبر االنجليزية العمل الجماعي 

Program Title Language Duration  األوقات / األيام
Time / Days

Sensory integration : practical applications. Arabic Nov 3 - Nov 18 5 - 8 pm Sun - Thurs

Problem Solving and Decision Making English Nov 5 - Nov 7 8 am - 2 pm 

Managing Effective Meetings English Nov 5 - Nov 7 8 am - 2 pm 

ACT Preparation Course -Female English Nov 9 - Dec 11 5 - 8pm Sat, Mon, Wed

ACT Preparation Course -Male English Nov 9 - Dec 11 5 - 8pm Sat, Mon, Wed

Questionnaire Design and Development Bilingual Nov 10 - Nov 11 5 pm-8:00pm Sun- Mon

Sports Law in the State of Qatar Arabic Nov 10 - Nov 14 5 - 8pm Sun-Thu

International Negotiations Arabic Nov 10 - Nov 12 4 - 8 pm Sun - Tue

Arabic for Non Native Speakers - Level 3 Arabic Nov 10 - Dec 4 5-8pm, Sun, Tues, Thu

Turkish Language - Level 3 Turkish Nov 10 - Dec 4 5-8pm, Sun, Tues, Thu

Customer Service Skills English Nov 12 - Nov 14 8 am - 2 pm 

Turkish Language - Level 3 Turkish Nov 17 - Dec 12 9 am - 12pm 
Sun, Tue, Thur

Japanese Language - Level 2 Japanese Nov 18 - Jan 15 5 pm - 7pm 
Mon, Wed

Preparation of  Sustainability Reporting (GRI) Arabic Nov 18 - Nov 20 4 - 8pm Mon - Wed 

Team Work English Nov 19 - Nov 21 8 am - 2 pm 
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دليــــل الــــــدورات 2020/2019

* 10% discount for Qatar University employees, Qatar University students.
* 15% discount for registeration and online payments, 4 or more nominated participants from an organization.
* 20% discount for QU Alumni Association.

* 10% خصم على رسوم الدورات للمشاركين من موظفي وطاب جامعة قطر.
* 15% خصم للتسجيل و الدفع عبر االنترنت أو خصم خاص للمؤسسات التي ترشح أربعة أشخاص أو أكثر.

* 20% خصم على رسوم الدورات للمشاركين من أعضاء رابطة خريجي جامعة قطر.
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الساعاتالفترة لغة البرنامج مسمى البرنامج 
 Hours

الرسوم 
Fees

183000 ساعة 19 نوفمبر - 21 نوفمبر االنجليزية التخطيط والتنظيم االداري 

تنفيذ االستراتيجية بنجاح في مكتب إدارة االستراتيجية  - 
Palladium 6000يومان 20 نوفمبر - 21 نوفمبر ثنائي اللغة

241700 ساعة 24 نوفمبر - 17 ديسمبر االسبانية اللغة األسبانية - المستوى الثالث

183000 ساعة 24 نزفمبر - 26 نزفمبر االنجليزية تخطيط الموازنة ومراقبة التكاليف 

151700 ساعة 24 نوفمبر - 28 نوفمبر العريية عقود اإلنشاءات العامة في القانون القطري

361800 ساعة 1 ديسمبر - 26 ديسمبر الفرنسية اللغة الفرنسية- المستوى الثالث  

151700 ساعة 1 ديسمبر - 5 ديسمبر العربية المهارات اإلدارية والتنظيمية 

قانون المناقصات والمزايدات القطري رقم 24 لسنة 
151700 ساعة 1 ديسمبر - 5 ديسمبر العريية 2015

242600 ساعة 1 ديسمبر - 16 ديسمبر االنجليزية أساسيات حوكمة الشركات وإدارة المخاطر

151700 ساعة 1 ديسمبر - 5  ديسمبر العربية مقدمة في حقوق الملكية الفكرية - المبتدئين

151700 ساعة 1 ديسمبر - 5 ديسمبر العربية التسويق الرياضي 

تصميم الخطة التربوية الفردية - المدرسية لذوي 
 IEP -364500 ساعة 1 ديسمبر - 16 ديسمبر ثنائي اللغة االحتياجات الخاصة

361800 ساعة 2 ديسمبر - 8 يناير االنجليزية اللغة االنجليزية العامة - المستوى الثالث 

361800 ساعة 2 ديسمبر - 8 يناير الكورية اللغة الكورية - المستوى الثالث 

361800 ساعة 8 ديسمبر -  2 يناير االلمانية اللغة االلمانية - المستوى الثاني 

Program Title Language Duration  األوقات / األيام
Time / Days

Planning & Organising Own work English Nov 19 - Nov 21 8 am - 2 pm 

Successful Strategy Execution with the Office of Strategy Man-
agement  - Palladium Bilingual Nov 20 - Nov 21 8 am - 5pm

Spanish Language  - Level 3 Spanish Nov 24 - Dec 17 5-8pm,Sun, Tue

Planning, Budgeting & Cost Control English Nov 24 - Nov 26 8 am - 2 pm 

Construction contracts according to the Qatari Law. Arabic Nov 24 - Nov 28 5 - 8pm Sun-Thu

French Language - Level 3 French Dec 1 - Dec 26 5-8pm, Sun, Tues, Thu

Managerial and Organizational skills Arabic Dec 1 -Dec 5 5 - 8pm Sun-Thu

Qatar Tenders and Auctions Law No. 24 of 2015 Arabic Dec 1 - Dec 5 5 - 8pm Sun-Thu

Fundamentals of Corporate governance and Risk Management English Dec 1 - Dec 16 5 - 8 pm Sun, Mon, Tue

Introduction to Intellectual Property Rights – Beginners Arabic Dec 1 - Dec 5 5 - 8pm Sun-Thu

 Sport Marketing   Arabic Dec 1- Dec 5 5 - 8pm Sun-Thu

Design of Individual Educational Plan for Special needs - IEP Bilingual Dec 1 - Dec 16 5 - 8 pm Sun - Thurs

General English - Level 3 English Dec 2- Jan 8 5-8pm, Mon, Wed

Korean Language - Level 3 Korean Dec 2- Jan 8 5-8pm, Mon, Wed

German Language - Level 2 German Dec 8 -  Jan 2 5-8pm, Sun, Tue, Thur
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دليــــل الــــــدورات 2020/2019

* 10% discount for Qatar University employees, Qatar University students.
* 15% discount for registeration and online payments, 4 or more nominated participants from an organization.
* 20% discount for QU Alumni Association.

* 10% خصم على رسوم الدورات للمشاركين من موظفي وطاب جامعة قطر.
* 15% خصم للتسجيل و الدفع عبر االنترنت أو خصم خاص للمؤسسات التي ترشح أربعة أشخاص أو أكثر.

* 20% خصم على رسوم الدورات للمشاركين من أعضاء رابطة خريجي جامعة قطر.
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الساعاتالفترة لغة البرنامج مسمى البرنامج 
 Hours

الرسوم 
Fees

151700 ساعة 8 ديسمبر -  12 ديسمبر العريية مهارات كتابة المذكرات والمراسات القانونية

151700 ساعة 8 ديسمبر - 12 ديسمبر العريية مهارات اعداد الموازنة 

242600 ساعة 8 ديسمبر  - 17 ديسمبرالعربية تدريب المدربين 

151700 ساعة 8 ديسمبر - 12 ديسمبر العربية مهارات الكتابة الصحفية 

162000 ساعة 9 ديسمبر - 12 ديسمبر العربية الرخصة الدولية للمسؤولية المجتمعية 

91000 ساعات 15 ديسمبر - 16 ديسمبر العريية القراءة السريعة 

151700 ساعة 22 ديسمبر - 26 ديسمبر العربية مهارات  خدمة العما ء

361800 ساعة 5 يناير - 11 فبراير االنجليزية اللغة االنجليزية العامة - المستوى الثالث 

1700 15 ساعة 5 يناير - 9 يناير العربية استراتيجيات االتصال 

GRE 27 ساعة نظري، و180 ساعة  5 يناير - 30 يناير االنجليزية البرنامج التحضيري المتحان
5000تدريب وتطبيق على االنترنت

GMAT 5 يناير - 30 يناير االنجليزية البرنامج التحضيري المتحان
27 ساعة نظري، 11 ساعة على 

االنترنت، 160 ساعة تدريب 
وتطبيق على االنترنت 

5000

6700 ساعات 12 يناير - 13 يناير ثنائي اللغة "تصميم العينات وطرق جمع البيانات"

361800 ساعة 12 يناير - 6  فبراير التركية اللغة التركية - المستوى األول

151700 ساعة 12 يناير - 16 يناير العريية مهارات التعامل مع اآلخرين

Program Title Language Duration  األوقات / األيام
Time / Days

Skills for writing Notes and Legal correspondance Arabic Dec 8 - Dec 12 5 - 8pm Sun-Thu

Budgeting Skills Arabic Dec 8 - Dec 12 5 - 8pm Sun-Thu

Train the Trainer Arabic Dec 8 -  Dec 17 5 pm-8:00pm Sun -Thu

Journalistic Writing Skills Arabic Dec 8 - Dec 12 5 - 8pm Sun-Thu

International License for Community Responsibility Arabic Dec 9 - Dec 12 4 - 8pm Mon - Thur

Speed Reading Arabic Dec 15 - Dec 16 5 - 8 pm 

Customer Service Skills Arabic Dec 22 - Dec 26 5 - 8pm Sun-Thu

General English - Level 3 English Jan 5 - Feb 11 5-8pm, Sun, Tues

Communication Strategies Arabic Jan 5 - Jan 9 5 - 8pm Sun-Thu

GRE Preparation Course - Kaplan Test Prep English Jan 5 - Jan 30 4:30 -7 pm  Sun, Mon, 
Tue, Wed,Thur

GMAT Preparation Course - Kaplan Test Prep English Jan 5 - Jan 30 7:30 -10 pm  
Sun, Mon,Tue, Wed, Thur

Sample Design  and data collection Bilingual Jan 12 - Jan 13 5 pm-8:00pm Sun- Mon

Turkish Language  - Level 1 Turkish Jan 12 - Feb 6 5-8pm, Sun, Tue, Thur

Interpersonal Skills Arabic Jan 12 - Jan 16 5 - 8pm Sun-Thu
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دليــــل الــــــدورات 2020/2019

* 10% discount for Qatar University employees, Qatar University students.
* 15% discount for registeration and online payments, 4 or more nominated participants from an organization.
* 20% discount for QU Alumni Association.

* 10% خصم على رسوم الدورات للمشاركين من موظفي وطاب جامعة قطر.
* 15% خصم للتسجيل و الدفع عبر االنترنت أو خصم خاص للمؤسسات التي ترشح أربعة أشخاص أو أكثر.

* 20% خصم على رسوم الدورات للمشاركين من أعضاء رابطة خريجي جامعة قطر.
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الساعاتالفترة لغة البرنامج مسمى البرنامج 
 Hours

الرسوم 
Fees

151700 ساعة 12 يناير - 16 يناير العريية الجوانب القانونية لحماية المستهلك

361800 ساعة 13 يناير - 19 فبراير الكورية اللغة الكورية - المستوى األول 

162000 ساعة 13  يناير -16 يناير العريية  إدارة المنح المالية وفقًا لمبادئ المسؤولية المجتمعية

361800 ساعة 19 يناير - 13 فبراير التركية اللغة التركية - المستوى األول

361800 ساعة 19 يناير - 13 فبراير الفرنسية اللغة الفرنسية- المستوى األول 

361800 ساعة 19 يناير - 13 فبراير العربية اللغة العربية للناطقين بغيرها - المستوى األول 

361800 ساعة 19 يناير - 13 فبراير االلمانية اللغة االلمانية - المستوى األول 

151700 ساعة 19 يناير - 23 يناير العربية موازنة المؤسسات

212300 ساعة 19 يناير - 27 يناير العربية أساسيات إدارة المشاريع 

151700 ساعة 19 يناير- 23 يناير االنجليزية استراتيجيات إدارة سلسلة التوريد 

361800 ساعة 20 يناير - 26 فبراير االنجليزية اللغة االنجليزية العامة - المستوى الرابع 

361800 ساعة 20 يناير -26 فبراير روسيةاللغة الروسية - المستوي األول

151700 ساعة 26 يناير - 30 يناير العريية      الحماية القانونية لحرية المنافسة في القانون القطري

151700 ساعة 26 يناير - 30 يناير العربية مقدمة في حقوق الملكية الفكرية - المهنية

122000 ساعة 2 فبراير - 4 فبراير العربية كيف تكون دبلوماسيا في حياتك

Program Title Language Duration  األوقات / األيام
Time / Days

Legal Aspects of Consumer Protection Arabic Jan 12 - Jan 16 5 - 8pm Sun-Thu

Korean Language - Level 1 Korean Jan 13 - Feb 19 5-8pm, Mon, Wed

Management of Financial grants according to Community Re-
sponsibilty Principles. Arabic Jan 13 - Jan 16 4 - 8 pm Mon - Thur 

Turkish Language  - Level 1 Turkish Jan 19 - Feb 13 9 am - 12 pm 
Sun, Tue, Thur

French Language  - Level 1 French Jan 19 - Feb 13 5-8pm, Mon, Wed

Arabic for Non Native Speakers - Level 1 Arabic Jan 19- Feb 13 5-8pm, Sun, Tues, Thu

German Language - Level 1 German Jan 19 - Feb 13 5-8pm, Sun, Tue, Thur

Corporate Budgeting Arabic Jan 19 - Jan 23 5 - 8pm Sun-Thu

Fundamentals of Project Management Arabic Jan 19 - Jan 27 5 - 8pm Sun-Thu

Supply Chain Management Strategies English Jan 19 - Jan 23 5 - 8pm Sun-Thu

General English - Level 4 English Jan 20 - Feb 26 5-8pm, Mon, Wed

Russian Language - Level 1 Russian Jan 20 - Feb 26 5 - 8 pm Mon, Wed

Legal Protection for Free Competition in Qatari Markets Arabic Jan 26 - Jan 30 5 - 8pm Sun-Thu

Introduction to Intellectual Property Rights - Professional Arabic Jan 26 - Jan 30 5 - 8pm Sun-Thu

How to be a diplomat in your life Arabic Feb 2 - Feb 4 4 - 8 pm Sun - Tue

TR
AI

N
IN

G
PR

O
G

R
AM

S

COURSE CATALOG 2019/2020
Training Programs البرامج التدريبية

دليــــل الــــــدورات 2020/2019

* 10% discount for Qatar University employees, Qatar University students.
* 15% discount for registeration and online payments, 4 or more nominated participants from an organization.
* 20% discount for QU Alumni Association.

* 10% خصم على رسوم الدورات للمشاركين من موظفي وطاب جامعة قطر.
* 15% خصم للتسجيل و الدفع عبر االنترنت أو خصم خاص للمؤسسات التي ترشح أربعة أشخاص أو أكثر.

* 20% خصم على رسوم الدورات للمشاركين من أعضاء رابطة خريجي جامعة قطر.
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الساعاتالفترة لغة البرنامج مسمى البرنامج 
 Hours

الرسوم 
Fees

151700 ساعة 2 فبراير - 6 فبراير االنجليزية صنع القرار باستخدام منهجية LEGO للعب الجاد

361800 ساعة 3 فبراير - 1 ابريل اليابانية اللغة اليابانية -  المستوى  األول 

6700 ساعات 9 فبراير - 10 فبراير ثنائي اللغة تحليل البيانات وكتابة التقارير المسحية 

االعداد لشهادة الرخصة الدولية لتحليل السلوم 
RBT 4210000 ساعة 15 فبراير - 20 فبراير العريية التطبيقي

361800 ساعة 16 فبراير - 12 مارس التركية اللغة التركية - المستوى الثاني 

151700 ساعة 16 فبراير - 20 فبراير العريية القانون المصرفي )1( الحسابات المصرفية 

151700 ساعة 16 فبراير - 20 فبراير العربية اعداد الموازنات الحكومية 

121400 ساعة 16 فبراير - 19 فبراير العريية إدارة االجتماعات 

151700 ساعة 16 فبراير - 20 فبراير العربية مهارات حل المشكات واتخاذ القرارات 

تطوير استراتيجيات لضمان نجاح عملية التنفيذ - 
Palladium 6000يومان 19 فبراير - 20 فبراير ثنائي اللغة

361800 ساعة 23 فبراير - 26 مارس العربية اللغة العربية للناطقين بغيرها - المستوى الثاني 

361800 ساعة 23 فبراير - 19 مارس التركية اللغة التركية - المستوى الثاني 

361800 ساعة 23 فبراير - 19 مارس الفرنسية اللغة الفرنسية- المستوى الثاني 

361800 ساعة 23 فبراير - 19 مارس االلمانية اللغة االلمانية - المستوى الثاني 

1700 15 ساعة 23 فبراير - 27 فبراير العربية الذكاء العاطفي 

Program Title Language Duration  األوقات / األيام
Time / Days

Decision-Making with LEGO Serious Play Methodology English Feb 2 - Feb 6 5 - 8 pm Sun-Thur

Japanese Language - Level 1 Japanese Feb 3 - April 1 5 pm - 7pm  
Mon, Wed

Data analysis and reporting for survey research Bilingual Feb 9- Feb 10 5 pm-8:00pm Sun- Mon

Registered Behavior Technician RBT training Course Arabic Feb 15 - Feb 20 8am- 3 pm Sat- Thur

Turkish Language  - Level 2 Turkish Feb 16 - March 12 5-8pm, Sun, Tue, Thur

Banking Law - Bank Accounts Arabic Feb 16 - Feb 20 5 - 8pm Sun-Thu

Budget Preparation and Control for Government Sector Arabic Feb 16 - Feb 20 5 - 8 pm Sun-Thu

Meeting Management Arabic Feb 16 - Feb 19 5 - 8 pm Sun-Wed

Problem Solving and Decision Making Skills Arabic Feb 16 - Feb 20 5 - 8pm Sun- Thur

Developing Stratergies for successful strategy execution - Pal-
ladium Bilingual Feb 19 - Feb 20 8 am - 5 pm

Arabic for Non Native Speakers - Level 2 Arabic Feb 23- Mar 26 5-8 pm 
Sun, Tues, Thu

Turkish Language  - Level 2 Turkish Feb 23 - March 19 9 am - 12 pm 
Sun, Tue, Thur

French  Language- Level 2 French Feb 23 - March 19 5-8pm, Sun, Tues, Thu

German Language - Level 2 German Feb 23 - March 19 5-8pm, Sun, Tue, Thur

Emotional Intelligence Arabic Feb 23 - Feb 27 5 - 8pm Sun-Thu
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دليــــل الــــــدورات 2020/2019

* 10% discount for Qatar University employees, Qatar University students.
* 15% discount for registeration and online payments, 4 or more nominated participants from an organization.
* 20% discount for QU Alumni Association.

* 10% خصم على رسوم الدورات للمشاركين من موظفي وطاب جامعة قطر.
* 15% خصم للتسجيل و الدفع عبر االنترنت أو خصم خاص للمؤسسات التي ترشح أربعة أشخاص أو أكثر.

* 20% خصم على رسوم الدورات للمشاركين من أعضاء رابطة خريجي جامعة قطر.
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الساعاتالفترة لغة البرنامج مسمى البرنامج 
 Hours

الرسوم 
Fees

151700 ساعة 23 فبراير - 27 فبراير العربية التسويق السياحي 

151700 ساعة 23 فبراير - 27 فبراير العربية الرقابة المالية والتدقيق وفق المعايير الدولية الحديثة

151700 ساعة 23 فبراير - 27 فبراير العربية السكراتارية وإدارة المكاتب 

 متطلبات المواصفة القياسية للمسؤولية المجتمعية 
26000 ISO  122000 ساعة 24 فبراير - 26 فبراير العربية للمؤسسات

361800 ساعة 1 مارس  - 7 ابريل االنجليزية اللغة االنجليزية العامة - المستوى الرابع 

122000 ساعة 1 مارس - 3 مارس العربية بروتوكول وإتيكيت التعامل مع كبار الشخصيات

361800 ساعة 2 مارس - 8 ابريل الكورية اللغة الكورية - المستوى الثاني 

91000 ساعات 2 مارس - 4 مارس االنجليزيةأساسيات الموارد البشرية - إدارة الموارد البشرية

تطوير مهارات األداء الوظيفي لذوي التوحد واالضطرابات 
364500 ساعة 8 مارس - 23 مارس ثنائي اللغة النمائية

36400 ايام 8 مارس - 10 مارس العريية العادات السبع لألشخاص األكثر فعالية- فرانكلين كوفي 

151700 ساعة 8 مارس - 12 مارس العريية مهارات إدارة التدريب 

361800 ساعة 9 مارس - 15 ابريل روسيةاللغة الروسية - المستوي الثاني 

91000 ساعات 9 مارس - 11 مارس االنجليزيةاساسيات الموارد البشرية- االختيار والتعيين

241700 ساعة 15 مارس -  7 ابريل االسبانية اللغة األسبانية - المستوى األول 

151700 ساعة 15 مارس - 19 مارسالعريية       القانون المصرفي )2( االعتمادات المصرفية التمويلية

Program Title Language Duration  األوقات / األيام
Time / Days

Tourism Marketing  Arabic Feb 23 - Feb 27 5 - 8 pm Sun-Thur

Financial Control and Auditing in accordance with International 
Standards Arabic Feb 23 - Feb 27 5 - 8pm Sun-Thu

Secretarial and Office Management Skills Arabic Feb 23 - Feb 27 5 - 8pm Sun-Thu

Requirements for Community Responsibility Standard( ISO 
26000) Arabic Feb 24 - Feb 26 4 - 8 pm Mon - Wed

General English - Level 4 English Mar 1 - Apr 7 5-8pm, Sun, Tues

Protocol and etiquette dealing with VIP Arabic March 1 - March 3 4 - 8 pm Sun - Tue

Korean Language - Level 2 Korean March 2 - April 8 5-8pm, Mon, Wed

HR Essentials - Human Resource Management English March 2- March 4 5-8pm Mon - Wed

Job performance Skills for  individuals with Autism and devel-
opment disorders. Bilingual March 8 - March 23 5 - 8 pm Sun - Thur

The 7 Habits of Highly Effective People - Franklin Covey Arabic March 8 - March 10 8:00 am – 3:00 pm

Training Management Skills Arabic March 8 - March 12 5 - 8pm Sun-Thu

Russian Language - Level 2 Russian March 9 - April 15 5 - 8 pm Mon, Wed

HR Essentials - Recruitment and Selection English March 9 - March 11 5-8pm Mon - Wed

Spanish Language  - Level 1 Spanish March 15 - April 7 5-8pm,Sun, Tue

Banking Law - Bank Financing credits Arabic March 15 - March 19 5 - 8pm Sun-Thu
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دليــــل الــــــدورات 2020/2019

* 10% discount for Qatar University employees, Qatar University students.
* 15% discount for registeration and online payments, 4 or more nominated participants from an organization.
* 20% discount for QU Alumni Association.

* 10% خصم على رسوم الدورات للمشاركين من موظفي وطاب جامعة قطر.
* 15% خصم للتسجيل و الدفع عبر االنترنت أو خصم خاص للمؤسسات التي ترشح أربعة أشخاص أو أكثر.

* 20% خصم على رسوم الدورات للمشاركين من أعضاء رابطة خريجي جامعة قطر.
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الساعاتالفترة لغة البرنامج مسمى البرنامج 
 Hours

الرسوم 
Fees

 SPSS 242600 ساعة  15 مارس - 24 مارساالنجليزية تحليل البيانات اإلحصائية باستخدام برنامج

151,700 ساعة 15 مارس - 19 مارس العربية التفكير والتخطيط االستراتيجي 

151700 ساعة 15 مارس - 19 مارس العربية إدارة الضغوط  

151700 ساعة 15 مارس - 19 مارس العربية مراقبة وإدارة األداء باستخدام برنامج أكسل

5300يومان 15 مارس - 16 مارس العربية الخيارات الخمس النتاجية غير عادية - فرانكلين كوفي 

91000 ساعات 16 مارس - 18 مارس االنجليزيةاساسيات الموارد البشرية- التعويضات والمنافع 

كيفية صنع خريطة االستراتيجية وبطاقة األداء المتوازن- 
 Palladium 6000يومان 18 مارس - 19 مارس ثنائي اللغة

361800 ساعة 22 مارس- 16 ابريل التركية اللغة التركية - المستوى الثالث 

151700 ساعة 22 مارس - 30 مارس االنجليزية أساسيات إدارة مخاطر الشركات

151700 ساعة 22 مارس - 26 مارس العريية تنمية المهارات القيادية 

91000 ساعات 23 مارس - 25 مارس االنجليزيةاساسيات الموارد البشرية- التطوير الوظيفي  

361800 ساعة 29 مارس - 23 ابريل التركية اللغة التركية - المستوى الثالث 

361800 ساعة 29 مارس - 23 ابريل الفرنسية اللغة الفرنسية- المستوى الثالث  

361800 ساعة 29 مارس - 23 ابريل االلمانية اللغة االلمانية - المستوى الثالث 

151700 ساعة 29 مارس - 2 ابريل العربية مهارات العرض والتقديم 

Program Title Language Duration  األوقات / األيام
Time / Days

 Data Analysis Using SPSS English March 15 - March 24 5 - 8pm Sun- Thur

Strategic  Thinking and Planning Arabic March 15 - March 19 5 - 8pm Sun-Thu

Stress Management Arabic March 15 - March 19 5 pm-8:00pm Sun -Thu

Performance Management and Control using Excel Arabic March 15 - March 19 5 - 8pm Sun-Thu

The 5 Choices to extraordinary productivity - Franklin Covey Arabic March 15 - March 16 8:00 am – 3:00 pm

HR Essentials - Compensation and Benefits English March 16 - March 18 5-8pm Mon - Wed

How to build a Strategy Map and a Balanced Scorecard - Pal-
ladium Bilingual March 18 - March 19 8 am - 5 pm

Turkish Language  - Level 3 Turkish March 22 - April 16 5-8pm, Sun, Tue, Thur

Fundamentals of Enterprise Risk Management English March 22 - March 30 5 - 8 pm Sun, Mon, Tue

Leadership Skills Development Arabic March 22 - March 26 5 -8pm, Sun - Thu

HR Essentials -Employee Development English March 23 - March 25 5-8pm Mon - Wed

Turkish Language  - Level 3 Turkish March 29 - April 23 9 am - 12 pm 
Sun, Tue, Thur

French  Language- Level 3 French March 29 - April 23 5-8pm, Sun, Tues, Thu

German Language - Level 3 German March 29 - April 23 5-8pm, Sun, Tue, Thur

Presentation Skills Arabic March 29 - April 2 5 - 8pm Sun-Thu
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* 10% discount for Qatar University employees, Qatar University students.
* 15% discount for registeration and online payments, 4 or more nominated participants from an organization.
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* 10% خصم على رسوم الدورات للمشاركين من موظفي وطاب جامعة قطر.
* 15% خصم للتسجيل و الدفع عبر االنترنت أو خصم خاص للمؤسسات التي ترشح أربعة أشخاص أو أكثر.

* 20% خصم على رسوم الدورات للمشاركين من أعضاء رابطة خريجي جامعة قطر.
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الساعاتالفترة لغة البرنامج مسمى البرنامج 
 Hours

الرسوم 
Fees

91000 ساعات 30 مارس - 1 ابريل االنجليزيةاساسيات الموارد البشرية - إدارة األداء

361800 ساعة 5 ابريل - 30 ابريل العربية اللغة العربية للناطقين بغيرها - المستوى الثالث 

151700 ساعة 5 ابريل - 9 ابريل العربية االتصال وادارة األزمات 

151700 ساعة 5 ابريل - 9 ابريل العريية مهارات الكتابة بالعربية لألعمال 

Palladium - 37000 ايام 5 ابريل - 7 ابريل ثنائي اللغة إدارة المبادرات لتنفيذ االستراتيجية بنجاح

151700 ساعة 5 ابريل - 9 ابريل االنجليزية أساسيات نجاح العمل التجاري 

152000 ساعة 5 ابريل - 12 ابريل ثنائي اللغة التواصل و التوحد : تنمية مهارات التواصل الوظيفي 

361800 ساعة 6 ابريل - 13 مايو اليابانية اللغة اليابانية -  المستوى  الثاني 

241700 ساعة 12 ابريل - 28 ابريل االسبانية اللغة األسبانية - المستوى الثاني 

151700 ساعة 12 ابريل - 16 ابريلالعريية  القانون المصرفي )3( االعتمادات المصرفية بالضمان

121400 ساعة 12 ابريل - 15 ابريلالعريية مراكز خدمة العماء 

151700 ساعة 19 ابريل - 23 ابريل العريية إدارة وتنظيم الفعاليات 

151700 ساعة 19 ابريل - 23 ابريل االنجليزية ادوبي فوتوشوب 

151700 ساعة19 ابريل - 23 ابريلالعرييةاالدارة والقيادة االستراتيجية

Program Title Language Duration  األوقات / األيام
Time / Days

HR Essentials - Performance Management English March 30 - April 1 5-8pm, Mon - Wed

Arabic for Non Native Speakers - Level 3 Arabic Apr 5 - Apr 30 5-8pm, Sun, Tues, Thu

Communication and Crisis Management English April 5 - April 9 5 - 8pm Sun-Thu

Business Writing Skills Arabic April 5 - April 9 5 - 8pm Sun-Thu

Managing Initiatives for successful Strategy Execution - Palla-
dium Bilingual April 5 - April 7 8am - 5pm

A Key to Business Success English April 5 - April 9 5 - 8pm Sun-Thu

Communication and Autism: Development of effective commu-
nication skills. Bilingual April 5 - April 12 5 - 8pm Sun-Thu

Japanese Language - Level 2 Japanese April 6 - May 13 5-8pm, Mon, Wed

Spanish Language  - Level 2 Spanish April 12 - April 28 5-8pm, Sun, Tue, Wed

Banking Law - Bank Credit Guarantees Arabic April 12 - April 16 5 - 8pm Sun-Thu

Call center Training Arabic April 12 - April 15 5 - 8 pm Sun-Thur

Events  Organization and Management Arabic April 19 - April 23 5 - 8 pm Sun-Thur

Adobe Photoshop English April 19 - April 23 5 - 8pm Sun-Thu

Strategic Management Leadership Arabic April 19 - April 23 5 - 8 pm Sun-Thur
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* 10% discount for Qatar University employees, Qatar University students.
* 15% discount for registeration and online payments, 4 or more nominated participants from an organization.
* 20% discount for QU Alumni Association.

* 10% خصم على رسوم الدورات للمشاركين من موظفي وطاب جامعة قطر.
* 15% خصم للتسجيل و الدفع عبر االنترنت أو خصم خاص للمؤسسات التي ترشح أربعة أشخاص أو أكثر.

* 20% خصم على رسوم الدورات للمشاركين من أعضاء رابطة خريجي جامعة قطر.
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برامج الشهادات المهنية المعتمدة
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برامج الشهادات المهنية المعتمدة

)PMP( الدورة التحضيرية لشهادة محترف إدارة المشاريع
شهادة محترف إدارة المشاريع العالم. فالحصول على شهادة PMP®) المقدمة من خال معهد إدارة المشاريع 
هي الشهادة األكثــر شــهرة فــي جميــع أنحــاء PMP®) هي بمثابة اعتراف بأن المرشح لديه مستوى متقدم من 
الخبرة والمعرفة في إدارة المشاريع. صممت الدورة للمهنيين الذين يسعون إلى بناء أوتطوير المعرفة إلدارة المشــاريع باســتخدا م 
 .PMP ومن ثم الحصول على شهادة محترف إدارة المشاريع معتمد PMP وإعدادهم الجتياز امتحان PMBOK آخر المستجدات لنسخة

كمــا تستهدف الدورة أيضا رجال األعمــال الذيــن يرغبــون فــي فهــم إطــار إدارة المشــاريع، وكيفيــة تطبيقــه علــى أعمالهــم.
للمزيد من المعلومات حول العضوية والتسجيل لالمتحان، يرجى زيارة الموقع

www.pmi.org/Certification/Project-Management-Professional-PMP.aspx

)CIA( شهادة مدقق داخلي معتمد
شهادة CIA من الشهادات المعترف بها عالميا للمدققين الداخليين، وهي المعيار الذي يقاس به مهنية وقدرات 
العاملين في هذا المجال، تساعد هذه الدورة التحضيرية المشاركين على التحضير لامتحان من خال تزويدهم 
باألدوات الازمــة الجتيــاز هــذا االمتحــان بكفــاءة. ويتألــف البرنامــج مــن ثاثــة أجــزاء، الجــزء األول يتضمــن أساســيات التدقيــق الداخلــي، 

والجــزء ا الثانــي يتضمــن ممارســات التدقيــق الداخلــي، أمــا الجــزء ا الثالــث فيتضمــن عناصــر المعرفــة فــي التدقيــق الداخلــي. 

www.na.theilia.org لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع

برامج الشهادات المهنية المعتمدة
دليــــل الــــــدورات 2020/2019

Certification Programs

Project Management Professional (PMP) Preparation Course
The Project Management Professional (PMP®) certification through the Project Management Institute is 
the most recognized project management certification throughout the world. Having a (PMP®) certification 

proves that the candidate has an advanced level of project management experience and knowledge. The course is designed 
for professionals seeking to build or refresh their Project Management knowledge based on the latest PMBOK Edition and 
prepare them to pass the PMP Exam thereby achieving a big milestone by becoming PMP® certified. It also targets business 
people who are interested in understanding the Project Management framework and how it applies to their business.
For more information regarding exam registration please visit:

www.pmi.org/Certification/Project-Management-Professional-PMP.aspx

Certified Internal Auditor (CIA) Preparation Course
This is the only globally-accepted certification for internal auditors and remains the standard by which 
individuals demonstrate their competency and professionalism in the internal auditing field. Candidates 

leave the program enriched with academic experience, information, and business tools that can be applied in any 
organization or business environment. The CIA Review Program equips prospective candidates for the CIA exam with 
the necessary tools to effectively interpret and use accounting and financial information. Training and preparation is 
offered in all three parts of the exam: Part 1 Internal Audit Basics, CIA Part -2 Internal Audit Practice, Part 3 – Internal 
Audit Knowledge Elements.

For more information please visit www.na.theiia.org
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)CISA( دورة االعداد لشهادة المدقق للنظم والمعلومات
في  للمتخصصين  دوليا  بها  المعترف  الشهادات  اكثر  من  والمعلومات  للنظم  التدقيق  شهادة  تعتبر 
مجاالت تدقيق النظم وأمن المعلومات. بحصولك علي هذه الشهادة تثبت بانك قادر علي تقييم نقاط 

الضعف وتبلغ عن عدم اإللتــزام بالضوابــط والتحكمــات الداخليــة لتكنولوجيــا معلومــات المؤسســة.

www.isaca.org لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع

 )CISM) Certified Information Security Manager الدورة التحضيرية المتحان
تكنولوجيا  في  عالميا  بها  المعترف  الشهادات  من  وهي   ،CISM امتحان  الجتياز  للتحضير  الدورة  تهدف 

المعلومات
تتكون الدورة من االجزاء االتية:

CISM وامتحان ISACA حول امتحان
• الجزء 1– حوكمة أمن المعلومات )%24( 
• الجزء 2 - إدارة مخاطر المعلومات )%30(

• الجزء 3 – إدارة وتطوير برنامج أمن المعلومات )%27(
• الجزء 4 – إدارة حوادث امن المعلومات )%19(

)CMA( شهادة المحاسبين اإلداريين األمريكيين
مهارات  لقياس  خصيصا  المصممة  المتقدمة  المهنية  الشهادات  من  الشهادة  هذه  تعد 
الــدورة  تــزود  األعمــال.  منظمات  في  العمل  توجــه  التــي  والمحاســبية  الماليــة  اإلدارة 
 .)CMA( المشــاركين بالتدريــب واإلعــداد المتحــان شــهادة المحاســبين اإلدارييــن األمريكييــن

يقدم المركز البرنامج التحضيري المتحان شهادة CMA وهــو برنامــج شــامل يقــدم الدعــم للمشــاركين ويســاعدهم علــى التحضيــر 
الجيــد لامتحان. يركز هذا البرنامج التحضيري على المهارات والمعارف األساســية فــي التخطيــط المالــي، التحليــل، الرقابــة، واتخــاذ 
الماليــة  اإلدارة  فــي  الثانــي  والتحليل.والجــزء  المالــي،األداء،  التخطيــط  فــي  األول  الجــزء  جزئيــن،  يضــم  البرنامــج  وهــذا  القــرارات. 

االســتراتيجية.

www.imanet.org لمزيد من المعلومات حول العضوية والتسجيل لالمتحان، يرجى زيارة الموقع

برامج الشهادات المهنية المعتمدة
دليــــل الــــــدورات 2020/2019

Certified Information System Auditor (CISA) Preparation Course
This is a 45 hours exam preparation course for CISA – Certified Information System Auditors.
The key topics Included in the course are:
• The Process of Auditing Information Systems
• Governance and Management of IT

• Information Systems Acquisition, Development, and Implementation
• Information Systems Operations, Maintenance and Support
• Protection of Information Assets
• About ISACA and CISA Exam
For more information please visit www.isaca.org

CISM Preparation Course ( Certified Information Security Manager ) 

This course prepares participants to pass CISM exam, a globally recognizable qualification in IT 
industry. Course Key Topic Area Includes:
• About ISACA and CISM Exam

• Domain 1—Information Security Governance (%24)
• Domain 2—Information Risk Management (%30)
• Domain 3—Information Security Program Development and Management (%27)
• Domain 4—Information Security Incident Management (%19)

Certified Management Accountant (CMA) Preparation Course

This is the advanced professional certification specifically designed to measure 
accounting and financial management skills that drive business performance. 
Achieving the CMA credential demonstrates the learner’s mastery of financial 

planning, analysis, control, and decision making support, as well as professional ethics.

CCE offers a strong CMA Exam Review course. It is a comprehensive instructor-led course, which will support and 
accompany learners’ preparation with a carefully- selected CMA learning system. This exam review course is designed 
to focus on the critical skills and knowledge involved in financial planning, analysis, control, and decision making support.

Learners are also provided training and preparation in both parts of the CMA exam -- Part (1) Financial Planning, 
Performance and Analytics, and Part (2) Strategic Financial Management.

For information regarding IMA membership and exam registration please visit www.imanet.org

COURSE CATALOG 2019/2020
Certification Programs
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برامج الشهادات المهنية المعتمدة
دليــــل الــــــدورات 2020/2019

 )ICDL( شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي
تمثل شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللــي تدريبــًا عاليــًا فــي مجــال تقنيــة المعلومــات، وتضمــن 
بهــا  المعتــرف  المعلومــات  بتكنولوجيــا  المتعلقــة  المهــارات  جوانــب  لجميــع  شــاملة  تغطيــة  الــدورة 
ــًا. ويتــم تقديــم كًا مــن الجــزء القياســي والجــزء األساســي لهــذه الشــهادة والــذي يضــم أساســيات  دولي
الحاســوب وأساســيات االنترنــت ومعالجــة النصــوص والتعــاون عبــر اإلنترنــت، وبرامــج العــروض وقاعــدة البيانــات وأمــن المعلومــات.

/http://icdlarabia.org لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع

COURSE CATALOG 2019/2020
Certification Programs

International Computer Driving License – ICDL

A well-designed and highly-effective training courses, ICDL training and certification ensures a 
comprehensive coverage of all IT skills needed for professional certification which is internationally 
recognized. Our office offers both ICDL Standard and Base modules, which comprises of, 

Computer Essentials, Online Essentials, Word Processing, Spreadsheet, Presentation, Online collaboration and IT 
security. 

For more information please visit http://icdlarabia.org/
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S دورة تدريب كابالن-نورتون لشهادات بطاقة األداء المتوازن 
االستراتيجية  بتنفيذ  المعنية  والقدرات  الخبرات  تحسين  إلــى  باديوم  في  المعتمدة  البرامج  تهدف 
األمثــل  التنفيذ  »عملية  منهج  تصميم  تم  المهني.  والتأهيل  العملية  والخبرات  التعليم  خال  من 
لاســتراتيجية« بنــاء علــى منهجيــة د. كابــا ن ود. نورتــون إلدارة االســتراتيجية، وتعــد الــدورة هــي الوحيــدة 
مــن نوعهــا المعتمــدة مــن د. كابــا ن ود. نورتــون، صنــا ع الخريطــة االســتراتيجية وبطاقــة األداء المتــوازن، وتعتبــر الــدورة األمثــل فــي 

تدريــب واعتمــاد ممارســي االســتراتيجية.

Palladium Kaplan - Norton Balanced Scorecard Certification 

Palladium certification programs improve strategy execution expertise and capabilities through 
education, real world experience, and professional qualification. The curriculum is designed to 
teach the Palladium Execution Premium Process™ - XPP, based on the Kaplan-Norton Strategy 
Management System. It is the only certification course endorsed by the creators of the Balanced 

Scorecard, Strategy Maps, and it is recognized as the gold standard for strategy practitioner training and certification.

)FMVA( اعداد وتقييم النماذج المالية
هــذه الــدورة عبــارة عــن ورشــة عمــل تفاعليــة تغطــي التقنيــات األساســية فــي النمذجــة المالية، 

وتقييــم األعمــال، والتحليــل المالي.

تشمل أهداف ورشة العمل ما يلي: 

- إعداد وقراءة وتفسير وتحليل البيانات المالية الثاثة.

- تطوير النماذج المالية باستخدام تقنيات النمذجة المختلفة باستخدام إكسل.

- تطبيق القيمة الزمنية في النماذج المالية.

- تقنيات حساب تكلفة رأس المال.

فــي نهايــة البرنامــج، ســيحصل المشــاركون علــى مهــارات متقدمــة فــي فــي التحليــل المالــي باســتخدام برنامــج إكســل،  وخبــرة فــي 
اجــراء تحليــات ماليــة حقيقيــة . كمــا ســيتم توفيــر الوصــول إلــى برنامــج شــهادة FMVA الكامــل الــذي توفــره CFI -  فــي كنــدا. 

. ) FMVA ( بعد اجتياز االمتحان، سيحصل المشاركون على شهادة معتمدة في اعداد وتقييم النماذج المالية

Business Box تقدم هذه الدورة بالتعاون مع 

Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA)

This course is an interactive workshop that covers great essential techniques in 
financial modeling, business valuation, and financial analysis. 

The workshop objectives includes:

- Prepare, read, interpret and analyze the three financial statements;

- Develop financial models using Excel different modeling techniques.

- Apply time value of money concepts; and

- Apply cost of capital calculation techniques.

At the end of the program participants will obtain, advanced Excel skills, skills for the real-world, and experience in 
performing real analysis. Access to full FMVA Certification Program provided by the CFI – Canada will be provided .  
Participants  can be a certified FMVA after the successful completion of the certificate.

This course is offered in collaboration with Business Box
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ستة سيجما الحزام األخضر
توفــر Lean Six Sigma منهجيــة مثبتــة للقضــاء علــى الهــدر وتقليــل التبايــن وزيــادة الجــودة 
بغــض النظــر عــن الصناعــة أوالتخصــص. ســتقدم هــذه الــدورة التدريبيــة مجموعــة قويــة 
مــن المفاهيــم واألدوات التــي يمكــن اســتخدامها لمواجهــة هــذه التحديــات، بمــا فــي ذلــك 
التكلفــة والجــودة والوقــت. لتكملــة المفاهيــم واألدوات التــي ســتتعلمها، ستســلط الــدورة الضــوء علــى أمثلــة ودراســات تطبيقيــة 

Lean sigma six مصممــة لتعزيــز وإعطــاء نظــرة ثاقبــة للتحســينات الممكنــة باســتخدام

UK هذه الدورة معتمدة من خالل اكسيليديا

ستة سيجما الحزام األسود
Lean )ادوات المرونــة( هومزيــج مــن التقنيــات التــي تســاعد فــي تقليــل الوقــت لتســليم 
المنتجــات. تحــدد شــهادة Lean Six Sigma Black Belt قــدرة الفــرد علــى نشــر المهــارات فــي 
المؤسســة ألدوار التميــز فــي العمليــة بــدوام كامــل. ســوف تصبــح بارعــا فــي جميــع األدوات 
التحليليــة الازمــة لتحديــد وقيــاس وتحليــل وتحســين وتنفيــذ ومراقبــة مشــاريع التحســين. ســوف تتعلــم أيًضــا كيفيــة تحديــد احتياجــات 

أصحــاب المصلحــة المختلفيــن فــي العمليــات وتحديــد أولوياتهــا، وتصميــم مشــروع LSS الخــاص بــك للتطويــر المســتمر.

 UK هذه الدورة معتمدة من خالل اكسيليديا

Lean Six Sigma Green Belt

Lean Six Sigma provides a proven methodology to eliminate waste, reduce 
variation, and increase quality, regardless of industry or specialty. This course will 
introduce you to a powerful set of concepts and tools that can be used to address 

these challenges, including cost, quality, and time. To supplement the concepts and tools you will be learning, this 
course will highlight examples and case studies designed to reinforce and provide insight into the improvements that are 
possible using Lean Six Sigma. 

This course is accredited by Excelledia – UK 

Lean Six Sigma Black Belt

Lean is a combination of techniques that helps in the reducing the time to deliver 
products. Lean Six Sigma Black Belt certification determines the ability of an 
individual to deploy skills in an enterprise for full time process excellence roles. 

You will become proficient in all of the analytical tools necessary to define, measure, analyse, improve, implement and 
control improvement projects. You will also learn how to identify and prioritize the needs of different stakeholders of the 
processes, and design your LSS project for continual improvement.

This course is accredited by Excelledia – UK 

 ) CNAP ( شهادة خبير مجاز في محاسبة المؤسسات غير الربحية
وهــو برنامــج تدريبــي متكامــل يقــدم شــهادة مهنيــة للعامليــن فــي محاســبة المؤسســات غير 
الربحيــة مــن خــال الجمعيــة الوطنيــة للمحاســبين والمستشــارين غيــر الربحييــن فــي الواليات 
المتحــدة األمريكيــة ) CNAP(، وهــذه الشــهادة هــي المعيــار المالــي لتدريــب المختصيــن فــي 
المؤسســات غيــر الربحيــة، ويحتــوي البرنامــج علــى مهــارات عمليــة يمكــن تطبيقهــا فــي مجــال العمــل تتضمــن التقاريــر الماليــة، 

الرقابــة الداخليــة، اعــداد الموازنــة.

Certified Non Profit Accounting Professional (CNAP)

CNAP is a turnkey training program that offers professional certification to nonprofit 
finance office staff. Initiated and developed through The National Association of Nonprofit 
Accountants & Consultants in the US (NPAC), CNAP is the gold standard training 

for nonprofit financial professionals. The course covers practical skills that can be immediately applied to your day-to-day 
operations, including : Financial reporting, Internal Controls, Budget Development, and Governance. 
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رئيس فريق مدققين لنظام إدارة الجودة أيزو 9001:2015
الخبــرة  تطويــر  مــن   ISO األيــزو9001  مدققيــن  فريــق  رئيــس  الــدورة  هــذه  تمكــن 
الازمــة ألداء تدقيــق نظــام إدارة الجــودة )QMS( مــن خــال تطبيــق مبــادئ وإجــراءات 
وتقنيــات التدقيــق المعتــرف بهــا عالميــا وعلــى نطــاق واســع. خــال هــذه الــدورة 
ــا  ــار ISO 19011 ووفًق ــا لمعي ــة وفًق ــة وخارجي ــق داخلي ــات تدقي ــذ عملي ــط وتنفي ــارات لتخطي ــة والمه ــى المعرف ــتحصل عل ــة، س التدريبي

.ISO / IEC 17021-1 القياســية  للمواصفــة 

CQI-IRCA يتم تقديم هذه الدورة بالتعاون مع اكسيليديا الستشارات الجودة والمعتمدة من قبل

رئيس فريق مدققين لنظام إدارة البيئة أيزو 14001:2015
الخبــرة  مــن تطويــر   ISO األيــزو14001  فريــق مدققيــن  رئيــس  الــدورة  تمكــن هــذه 
الازمــة ألداء تدقيــق نظــام إدارة الجــودة )EMS( مــن خــال تطبيــق مبــادئ وإجــراءات 
وتقنيــات التدقيــق المعتــرف بهــا عالميــا وعلــى نطــاق واســع. خــال هــذه الــدورة 
ــا  ــار ISO 19011 ووفًق ــا لمعي ــة وفًق ــة وخارجي ــق داخلي ــات تدقي ــذ عملي ــط وتنفي ــارات لتخطي ــة والمه ــى المعرف ــتحصل عل ــة، س التدريبي

.ISO / IEC 17021-1 للمواصفــة القياســية 

CQI-IRCA يتم تقديم هذه الدورة بالتعاون مع اكسيليديا الستشارات الجودة والمعتمدة من قبل

أيــزو  والســالمة  الصحــة  إدارة  لنظــم  مدققيــن  فريــق  رئيــس 
45001:2018

ISO 45001 هــوأول نظــام عالمــي إلدارة الصحــة المهنيــة والســامة الــذي يحــل 
محــل OHSAS 18001. يمّكنــك تدريــب رئيــس فريــق مدققيــن األيــزوISO 45001 مــن 
ــا  ــرف به ــق المعت ــادئ التدقي ــق مب ــال تطبي ــن خ ــة )OHSMS( م ــامة المهني ــة والس ــام الصح ــق نظ ــراء تدقي ــة إلج ــرة الازم ــر الخب تطوي
علــى نطــاق واســع واإلجــراءات والتقنيــات. خــال هــذه الــدورة التدريبيــة، ســتحصل علــى المعرفــة والمهــارات لتخطيــط وتنفيــذ عمليــات 

.ISO / IEC 17021-1و ISO 19011 ــا لمعاييــر تدقيــق داخليــة وخارجيــة وفًق

CQI-IRCA يتم تقديم هذه الدورة بالتعاون مع اكسيليديا الستشارات الجودة والمعتمدة من قبل

ISO 2015 :9001 Lead Auditor

ISO 9001 Lead Auditor training enables you to develop the necessary 
expertise to perform a Quality Management System (QMS) audit by 
applying widely recognized audit principles, procedures and techniques. 

During this training course, you will acquire the knowledge and skills to plan and carry out internal and external audits in 
compliance with ISO 19011 and the certification process according to ISO/IEC 1-17021.

This course is offered in collaboration with Excelledia – UK and accredited by CQI-IRCA. 

ISO 14001:2015 Lead Auditor

ISO 14001 Lead Auditor training enables you to develop the necessary 
expertise to perform an Environmental Management System (EMS) audit 
by applying widely recognized audit principles, procedures and techniques. 

During this training course, you will acquire the knowledge and skills to plan and carry out internal and external audits in 
compliance with ISO 19011 and ISO/IEC 1-17021 certification process.

This course is offered in collaboration with Excelledia – UK and accredited by CQI-IRCA. 

ISO 45001:2018 Lead Auditor 

ISO 45001 is the first global Occupational Health and Safety Management 
System standard that replaces OHSAS 18001. The ISO 45001 Lead 
Auditor training enables you to develop the necessary expertise to perform 

an Occupational Health and Safety Management System (OHSMS) audit by applying widely recognized audit principles, 
procedures and techniques. During this training course, you will acquire the knowledge and skills to plan and carry out 
internal and external audits in compliance with ISO 19011 and ISO/IEC 1-17021 certification process. 

This course is offered in collaboration with Excelledia – UK and accredited by CQI-IRCA. 
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DHRP دبلوم ممارس الموارد البشرية –CIPD شهادة معهد تشارترد لألفراد والتنمية
مصمم  وهو  البشرية  الموارد  مجال  في  أولية  كشهادة  البشرية  الموارد  ممارس  شهادة  برنامج  صمم 
لألشــخاص الجــدد فــي هــذا المجــال أو لألشــخاص العامليــن فــي مجــال المــوارد البشــرية مــن غيــر الحامليــن ألي 
شــهادة مؤهــات مهنيــة. كمــا أنــه مناســب ألولئــك األشــخاص العامليــن فــي مجــال المــوارد البشــرية كصــف أول ألكثــر مــن ســنتين 
CIPD-. ويقدم هذا البرنامج بالتعاون مع معهد  وكذلــك الراغبيــن فــي الحصــول علــى عضويــة معهــد تشارترد لألفــراد والتنميــة 

– المملكــة المتحــدة. برادفيلد 

 www.cipd.co.uk لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع

DHRM شهادة إدارة الموارد البشرية -CIPD شهادة معهد تشارترد لألفراد والتنمية
صمم هذا ا البرنامج للمتخصصين ذوي الخبرة في الموارد البشرية الحاصلين على شهادة مسبقة في إدارة 
األفــراد اوالمــوارد البشرية والذين يطمحون لتطوير مهاراتهم ومعارفهم في هذا المجال. ويقدم هذا البرنامج 

بالتعاون مع معهد برادفيلد المملكة المتحدة.

www.cipd.co.uk لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع

شهادة معهد تشارترد لألفــراد والتنميــة CIPD - الدبلوم التأسيسي في التعليم والتطوير 
FDLD

تم تصميم هذه الشهادة كمؤهل متخصص في مجال التعليم والتطوير، وهو مصمم ألولئــك األشــخاص 
ــن  ــوا مدربي ــون أن يكون ــن يطمح ــب للذي ــه مناس ــا أن ــه، كم ــرف ب ــد ومعت ــه معتم ــؤ ل ــى م ــون إل ــن يطمح ــب والذي ــين للتدري الممارس

مؤهليــن بدعــم مــن المنظمات التي يعملون فيها. ويقدم هذا البرنامج بالتعاون مع معهد برادفيلد – المملكــة المتحــدة.

www.cipd.co.uk لمزيد من المعلومات حول العضوية والتسجيل لالمتحان، يرجى زيارة الموقع

CIPD-DHRP: Diploma in Human Resource Practice
CIPD qualification for the Diploma in Human Resource Practice is designed as first level qualifications 
in the field of HR. It is designed for people who are new to the role of HR or for people who have 
worked in HR for a number of years but who do not hold any formal qualifications. DHRP is also 

suitable for those who have worked at HR Officer Level for up to two years and who wish to become an Associate 
member of the CIPD. Qatar University is offering this program in collaboration with Bradfield Group UK.
For more information on CIPD please visit www.cipd.co.uk

CIPD-DHRM: Diploma in Human Resource Management
CIPD qualification for the Diploma in Human Resources Management is designed for experienced 
HR professionals who may have already completed a Certificate/Diploma in Personnel Practice or 
a Certificate/Diploma in HR Practice and who are looking to develop their skills and enhance their 

knowledge at management level. Qatar University is offering this program in collaboration with Bradfield Group UK.
For more information on CIPD please visit www.cipd.co.uk

CIPD-FDLD: Foundation Diploma in Learning and Development
CIPD qualification for the Diploma in Learning & Development Practice is designed as specialist 
qualifications in the field of Learning & Development. It is designed for people who are practitioners 
in Training, and who require a qualification which is well recognized. It may also be suitable for those 

who are aspiring to become trainers provided that they have organizational support. Qatar University is offering this 
program in collaboration with Bradfield Group UK.
For more information on CIPD please visit www.cipd.co.uk
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) RCBE ( برنامج شهادة سلسلة المكعبات اإللكترونية
برنامــج دورة سلســلة المكعبــات اإللكترونيــة تمتــد ألكثــر مــن 40 ســاعة وتحتــوي علــى الكثيــر مــن التماريــن والمختبــرات العمليــة 
المكثفــة، ســيتعرف المشــاركون علــى كيفيــة خلــق فــرص التطويــر أو التعطيــل فــي البرامــج اإلســتثمارية المتنوعــة مــن خــال 
اســتخدام تقنيــة سلســلة المكعبــات اإللكترونيــة.  وهــذا يشــمل تغطيــة الفــرص الناشــئة فــي العمــات المشــفرة )بتكويــن(، وطــرح 

العمــات للمشــاريع الجديــدة، و المنظومــات الامركزيــة المســتقلة. 

أيًضــا ســيكون هنــاك تركيــز علــى تطويــر ســيناريوهات تعكــس حالــة االســتخدام التــي تركــز علــى المؤسســات وتحديــد نظــام 
حوكمــة وإدارة هــذه التقنيــة ونمــاذج المشــاريع  والعمليــات التجاريــة وتجــارب العمــاء وتأثيــرات الشــركاء والقنــوات. كمــا ســيتمكن 
المشــاركون مــن الحصــول علــى فهــم متكامــل يمكنهــم مــن وتطويــر نمــاذج أعمــال فعالــة و ومشــاريع ذات قابلية جيدة.  ســيقومون 

أيًضــا ببنــاء الخبــرات فــي مجــال سلســلة المكعبــات اإللكترونيــة وتعريفهــا كمهنــة متميــزة ذات تنظيــم ذاتــي مســتقل.

الجمهــور المســتهدف لهــذه الــدورة يشــمل المبرمجيــن والمطوريــن، مهندســي البرمجيــات و مهندســي التطبيقــات، و المهتميــن  
بمجــال العمــات اإللكترونيــة. نائــب رئيــس هندســة التطويــر، نائــب رئيــس - التقنيــات، محترفــي األمــن، المســؤولون، المؤسســات 

الحكوميــة واألســاتذة والباحثــون والطــاب

) RCCO (  برنامج شهادة مسؤول تدقيق األمن السيبراني
40 ســاعة، ســيتقن المشــاركون مــن خالهــا أفضــل أســاليب القيــادة فــي مجــال  برنامــج دورة مســؤول التدقيــق تمتــد ألكثــر مــن 
األمــن الســيبراني، وســيتم تزويدهــم  بالمعــارف المتكاملــة فــي أســس التدقيــق الســيبراني للمشــاركة فــي تقييــم األمــن الســيبراني 

للمؤسســات فــي القطاعــات المختلفــة.

فــي القريــب ســيكون وجــود مســؤول التدقيــق الســيبراني مــن األساســيات فــي أنظمــة و هيــاكل األمن الســيبراني. و ســيصبح موظف 
RCCO شــريًكا اســتراتيجًيا مطلوًبــا فــي مراقبــة األمــن الســيبراني للمؤسســات. أقــوى أدوات األمــن الســيبراني قــد تكــون غيــر فعالــة و 
ســهلة اإلختــراق إذا لــم يكــن هنــاك المدقــق الــذي يوفــر بشــكل دوري وتلقائــي تقريــر حالــة النظــام األمنــي و األدوات المطلوبــة لتعزيــز 

الحماية. 

ــن  ــات واألم ــا المعلوم ــة لتكنولوجي ــة التحتي ــذ البني ــر وتنفي ــن تأطي ــؤولون ع ــراد المس ــم األف ــج ه ــذا البرنام ــتهدف له ــور المس الجمه
الســيبراني للمؤسســات، والتــي يمكــن أن تشــمل فــرق اإلدارة العامــة والمــوارد البشــرية والقانونيــة.

برنامج شهادة رئيس قسم اإلبتكار
برنامــج رئيــس قســم اإلبتــكار يمتــد ألكثــر مــن 24 ســاعة مــن التدريــب حيــث ينمــي البرنامــج قــدرات تلقائيــة بالتفكيــر والتفكيــر النقــدي 
والتفكيــر المتميــز، باإلضافــة إلــى تدريــس األســاليب التعاونيــة والقــدرات اإلبداعيــة التــي توجهــك نحــو التميــز فــي مجــال األعمــال. 
ســتتمكن بعــد حضــور هــذا البرنامــج مــن تقويــة قدراتــك اإلبتكاريــة وتقنياتــك التعاونيــة والقــدرات اإلبداعيــة وشــحذها وتوظيفهــا فــي 

التميــز فــي العمــل.

برامج الشهادات المهنية المعتمدة
دليــــل الــــــدورات 2020/2019

ROCHESTON Certified Blockchain Engineer (RCBE) Certification
Within this RCBE course which spans over 40 hours of intensive hands-on exercises and labs, the participants will identify 
opportunities for business transformation/disruption through using blockchain technology. This includes undercovering 
the emerging opportunities in cryptocurrencies, ICOs, and DAOs.
An RCBE will also develop enterprise-focused use-case scenarios and determine blockchain governance, business 
models, business operations, customer experience and partner/channel impacts. They will develop the blockchain Lean 
Canvas and Blockchain business cases for Proof-of- Concept and MVP development. They will also establish blockchain 
expertise as a distinct and self-regulating profession in the industry. 
Target audience for this course includes Programmers & Developers, Software Engineers & Architects, Application 
Architects, Cryptocurrency Enthusiasts, CTO, VP - Engineering, VP – Technologies, Security Professionals, Administrators, 
Govt. Officials, Professors, Researchers, and Students

ROCHESTON CyberSecurity Compliance Officer (RCCO) Certification
Brief Description in English
In this RCCO course which spans over 40 hours, the participants will identify opportunities to facilitate leadership in 
the cybersecurity field, and arm the themselves with knowledge to participate in the cyber security assessment of 
enterprises in different sectors. 
A RCCO officer will become a sought-after strategic partner in cybersecurity controls for organizations. Cybersecurity 
initiatives do not become viable until compliance is established which is a key job function RCCO. 
The target audience for this program are individuals who are responsible for framing and implementing an organizations 
IT and Cybersecurity infrastructure, which can include Admin, HR and Legal teams as well. 

ROCHESTON Certififed Chief Innovation Officer (RCCIO) Certification
Brief Description in English
This program that spans over 24 hours of training will cultivate an innate sense of reasoning, critical thinking and out-of-
the-box ideation in you, in addition to teaching collaborative techniques and creative capabilities, guiding you towards 
excellence in business. This unique certification will mould and sharpen your innovative abilities, collaborative techniques 
and creative capabilities, guiding you towards business excellence.

COURSE CATALOG 2019/2020
Certification Programs
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تهــدف هــذه الــدورة إلــى تمكيــن قــادة مجــال االبتــكار فــي المســتقبل مــن التكيــف مــع متطلبــات األعمــال متعــددة األوجــه. نظــًرا 
للتغيــرات المتواصلــة للمشــهد التجــاري العالمــي والــذي يتطلــب تغييــرات مواكبــة مــن المــدراء و المــدراء التنفيذييــن فــي أدوار 
قياديــة متميــزة ال ســيما فــي ســياق التكنولوجيــا الرقميــة وكيــف ترســم عالــم اليــوم. يعــد هــذا البرنامــج مــن األساســيات للعمــل فــي 

دور كبيــر مســؤولي االبتــكار، ومديــر التكنولوجيــا، والمديــر الرقمــي فــي كبــرى الشــركات العالميــة.

يســتهدف برنامــج CCIO المــدراء التنفيذييــن والمــدراء العاميــن ورجــال األعمــال المهتميــن بخــوض مخاطــر اإلســتثمار فــي التقنيــات 
الحديثــة و التحديــات فــي الوضــع الراهــن. 

هذه الشهادة هي لمن يريد أن يكون جزءا من عالم األعمال السريع والدائم التغيير.

برنامج شهادة أخصائي األمن السيبراني
إنــه يؤثــر اآلن علــى كل مــن يتعامــل مــع أجهــزة  بــل  لــم يعــد األمــن الســيبراني مخصًصــا لمحترفــي األمــن الســيبراني فحســب، 
الكمبيوتــر والبرامــج والتطبيقــات واألنظمــة. كلنــا نســتخدم األجهــزة الرقميــة، لذلــك مــن المنطقــي أن نتــدرب علــى األمــن الســيبراني. 

يعــد تعليــم األمــن الســيبراني RCCS  والــذي يبلــغ مدتــه 40 ســاعة مصمــًم خصيًصــا للجميــع.

يجــب علــى جميــع الطــاب والعامليــن فــي الشــركات والمؤسســات أن يكــون لديهــم الوعــي الكامــل وثقافــة التعامــل مــع البريــد و 
المواقــع اإللكترونيــة. ويشــمل ذلــك آخــر التطــورات فــي نقــاط الضعــف والفيروســات والبرامــج الضــارة والتهديــدات والتنبيهــات األمنيــة 
ومــا إلــى ذلــك. الفهــم األساســي لألمــن الســيبراني سيســاعد كثيــرا فــي تجنــب التهديــدات واالنتهــاكات المحتملــة فــي مجــال األمــن.

تــم تصميــم هــذه الــدورة للمســتخدمين العادييــن الذيــن ال يتمتعــون بالمعرفــة التقنيــة المتخصصــة، أي األشــخاص غيــر التقنييــن 
فــي المؤسســات والــوكاالت الحكوميــة وطــاب المــدارس وكل مســتخدمي قســم اإلســتقبال فــي المكاتــب الــذي قــد يتطلــب 

حمايــة البيانــات.

برامج الشهادات المهنية المعتمدة
دليــــل الــــــدورات 2020/2019

This course intends to enable innovation leaders of the future to adapt to the multi-faceted demands of business. Due 
to the global business landscape changes—the distinct roles and scopes of C-Suite Executives continue to merge, 
especially in the context of digital technology and how it defines our world today. This program preps students to function 
in the role of Chief Innovation Officer, Chief Technology Officer, and Chief Digital Officer.
The CCIO program is aimed at C-Suite executives, general executives and entrepreneurs interested in questioning the 
rules and challenging the status quo. This certification is also for anyone who wants to be a part of this changing world.

Rocheston Certified Cybersecurity Specialist (RCCS) – SecurityOne Certification
Brief Description in English
Cybersecurity is no longer just for cybersecurity professionals, it is now impacting everyone that deals with computers, 
software, application and systems. All of us use digital devices, so it is logical that we should be trained in cybersecurity. 
The RCCS Securityone® cybersecurity education which is 40 hours in duration is tailor-made for the rest of us, i.e. 
everybody.
All students and corporate employees should be educated in cyber situational awareness. This includes the latest 
developments in vulnerabilities, viruses and malware, threat intelligence, security alerts etc. A basic understanding will 
help them avoid potential threats and possible breaches in security.
This course is designed for ordinary day-to-day users who do not have the advantage of specialized technical knowledge 
i.e. non-technical people in organizations & government agencies, school students, and every front-end user at offices 
who needs data protection.
Brief Description in Arabic
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·  Describe the assessment and first aid actions for the following life-threatening conditions: heart attack, difficulty 
breathing, choking, severe bleeding, shock, and stroke.

· Use an epinephrine pen.
· Control bleeding and bandaging.
· Recognize elements of common injuries and illnesses.
· Describe how to find information on preventing illness and injury.
· Recognize the legal questions that apply to first aid rescuers.
· Describe how high-quality CPR improves survival and explain the concepts of the Chain of Survival.
· Recognize when someone needs CPR.
· Perform high-quality CPR for an adult, child, and infant.*
· Perform as a team member during multirescuer CPR.
· Give effective breaths using mouth-to-mouth or a mask for all age groups.
· Demonstrate how to use and AED on an adult and a child.*
· Describe how to use an AED on an infant.*
· Describe when and how to help a choking adult, child, and infant.*
*Child and infant modules are optional

Advanced Hazmat Life Support (AHLS)  Course 
Advanced HazmatLife Support™ (AHLS™) is the first and most comprehensive training program to provide medical 
professionals the critical skills necessary to effectively manage all aspects of hazmat exposure. Such exposures to 
hazardous substances might happen to individuals or to groups of peoples as in mass casualties and in terrorism 
incidents. 
At the end of the program the trainees will be able to manage patients who were exposure to Poisons, chemical spills, 
dirty bombs. The medical treatment of people exposed to toxic substances requires specialized knowledge and skills. 
Hospital and prehospital personnel will be able to be able to rapidly recognize the symptoms of exposure to particular 
toxic substances and immediately give specific antidotes or other appropriate medical treatment. 

برامج الشهادات المهنية المعتمدة
دليــــل الــــــدورات 2020/2019

The Center of Community service and Continuing Education 
(CCE) in collaboration with Qatar Red Crescent Medical Training 
Center, an authorized training center by the AHA which provides 
and manages AHA Training Courses under the guidelines and 
curriculum of the AHA. 

The certification programs offered by CCE training site are listed as follows: 

Basic Life Support for Healthcare Providers (BLS HCP)
The AHA’s BLS Course is designed for healthcare providers caring for patients both in
prehospital, and in-facility environments.
After successfully completing the BLS Course, students should be able to:
· Describe the importance of high-quality CPR and its impact on survival.
· Describe all the steps of the Chain of Survival and apply the BLS concepts.
· Recognize the signs of someone needing CPR Perform high-quality CPR for an adult, child,and infant.
· Describe the importance of early use and demonstrate the appropriate use of an automated external defibrillator (AED).
· Provide effective ventilation using a barrier device.
· Describe the importance of teams in multirescuer resuscitation.
· Perform as an effective team member during multirescuer CPR.
·  Describe the technique for relief of foreignbody airway obstruction for an adult, child, or infant.
The Center of Community service and Continuing Education also offers Instructor course of Basic Life Support for 
Healthcare Providers (BLS HCP). The BLS Instructor Essentials Course is designed to prepare instructor candidates to 
teach AHA Instructor-led and blended learning courses. 

Heartsaver ® First Aid, CPR, and AED
Heartsaver courses are intended for anyone with little or no medical training who need a
course completion card for their job, regulatory (e.g., OSHA), or other requirements. These courses can also be taken by 
anyone who wants to be prepared for an emergency in any setting.
After successfully completing the Heartsaver First Aid CPR AED Course, students should be able to:
· List the priorities, roles, and responsibilities of first aid resources
· Describe the key steps in first aid
· Remove protection gloves
· Find the problem

American Heart Association ( AHA) Courses for Healthcare Professionals
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الساعاتالفترة لغة البرنامج مسمى البرنامج 
 Hours

الرسوم 
Fees

( ICDL ) الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي

( ICDL ) 602200 ساعة  8 سبتمبر - 22 اكتوبر 2019 العربية الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي

( ICDL ) 602200 ساعة 17 نوفمبر - 23 ديسمبر 2019العربية الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي

( ICDL ) 602200 ساعة 26 يناير - 10 مارس 2020العربية الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي

 ( PMP ) الدورة التحضيرية لبرنامج محترف إدارة المشاريع

 ( PMP ) 25 اغسطس - 22 سبتمبر اإلنجليزية الدورة التحضيرية لبرنامج محترف إدارة المشاريع
403000 ساعة 2019

 ( PMP ) 403000 ساعة 20 اكتوبر - 17 نوفمبر 2019اإلنجليزية الدورة التحضيرية لبرنامج محترف إدارة المشاريع

 ( PMP ) 8 ديسمبر 2019 - 5 يناير اإلنجليزية الدورة التحضيرية لبرنامج محترف إدارة المشاريع
403000 ساعة 2020

 ( PMP ) 403000 ساعة 16 فبراير - 15 مارس 2020اإلنجليزية الدورة التحضيرية لبرنامج محترف إدارة المشاريع

 ( PMP ) 403000 ساعة 24 مارس - 21 ابريل 2020اإلنجليزية الدورة التحضيرية لبرنامج محترف إدارة المشاريع

رئيس فريق مدققين لنظام إدارة الجودة أيزو 9001:2015

53500 أيام13 اكتوبر - 17 اكتوبر 2019اإلنجليزيةرئيس فريق مدققين لنظام إدارة الجودة أيزو 9001:2015

53500 أيام19 يناير - 23 يناير 2020 اإلنجليزيةرئيس فريق مدققين لنظام إدارة الجودة أيزو 9001:2015

برامج الشهادات المهنية المعتمدة 2018 - 2019 

برامج الشهادات المهنية المعتمدة
دليــــل الــــــدورات 2020/2019

Program Title Language Duration  األوقات / األيام
Time / Days

ICDL - International Computer Driving Licence 

ICDL- International Computer Driving License Arabic Sept 8 - Oct 22, 2019 5-8 pm, Sun,Tue,Thur

ICDL- International Computer Driving License Arabic Nov 17 - Dec 31, 2019 5-8 pm, Sun,Tue,Thur

ICDL- International Computer Driving License Arabic Jan 26 - March 10, 2020 5-8 pm, Sun,Tue,Thur

Project Management Professional (PMP) Preparation Course

Project Management Professional (PMP) Preparation Course English Aug 25 - Sept 22, 2019 5-8pm Sun, Tue, Thur

Project Management Professional (PMP) Preparation Course English Oct 20 - Nov 17, 2019 5-8pm Sun, Tue, Thur

Project Management Professional (PMP) Preparation Course English Dec 8, 2019 - Jan 5, 
2020 5-8pm Sun, Tue, Thur

Project Management Professional (PMP) Preparation Course English Feb 16- March 15, 2020 5-8pm Sun, Tue, Thur

Project Management Professional (PMP) Preparation Course English March 24 - April 21, 
2020 5-8pm Sun, Tue, Thur

ISO 9001 Lead Auditor - Quality Management System 

ISO 9001 Lead Auditor - Quality Management System English Oct 13 - Oct 17, 2019 8:00 am - 4:00pm

ISO 9001 Lead Auditor - Quality Management System English Jan 19 - Jan 23, 2020 8:00 am - 4:00pm

Certification Programs 2018-2019
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* 10% discount for Qatar University employees, Qatar University students.
* 15% discount for registeration and online payments, 4 or more nominated participants from an organization.
* 20% discount for QU Alumni Association.

* 10% خصم على رسوم الدورات للمشاركين من موظفي وطاب جامعة قطر.
* 15% خصم للتسجيل و الدفع عبر االنترنت أو خصم خاص للمؤسسات التي ترشح أربعة أشخاص أو أكثر.

* 20% خصم على رسوم الدورات للمشاركين من أعضاء رابطة خريجي جامعة قطر.
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الساعاتالفترة لغة البرنامج مسمى البرنامج 
 Hours

الرسوم 
Fees

53500 أيام15 مارس - 19 مارس 2020اإلنجليزيةرئيس فريق مدققين لنظام إدارة الجودة أيزو 9001:2015

رئيس فريق مدققين لنظام إدارة البيئة أيزو 14001:2015

53500 أيام10 نوفمبر - 14 نوفمبر 2019اإلنجليزيةرئيس فريق مدققين لنظام إدارة البيئة أيزو 14001:2015

53500 أيام23 فبراير - 27 فبراير 2020اإلنجليزيةرئيس فريق مدققين لنظام إدارة البيئة أيزو 14001:2015

رئيس فريق مدققين لنظم إدارة الصحة والسالمة أيزو 45001:2018

رئيس فريق مدققين لنظم إدارة الصحة والسامة أيزو 
53500 أيام8 ديسمبر - 12 ديسمبر 2019 اإلنجليزية45001:2018

رئيس فريق مدققين لنظم إدارة الصحة والسامة أيزو 
53500 أيام5 ابريل - 9 ابريل 2020اإلنجليزية45001:2018

6 سيجما الحزام األخضر

54000 أيام15 سبتمبر - 19 سبتمبر 2019اإلنجليزية6 سيجما الحزام األخضر

54000 أيام17 نوفمبر - 21 نوفمبر 2019اإلنجليزية6 سيجما الحزام األخضر

54000 أيام16 فبراير - 20 فبراير 2020اإلنجليزية6 سيجما الحزام األخضر

64000 أيام22 مارس - 30 مارس 2020اإلنجليزية6 سيجما الحزام األخضر

(BLS HCP) دعم الحياة األساسي لمقدمي الرعاية الصحية

 دعم الحياة األساسي لممارسي المهن الصحية
(BLS HCP) 5500 ساعات 9 نوفمبر 2019اإلنجليزية

 BLS) دعم الحياة األساسي لممارسي المهن الصحية
(HCP 5500 ساعات 7 ديسمبر 2019اإلنجليزية

 BLS) دعم الحياة األساسي لممارسي المهن الصحية
(HCP5500 ساعات22 فبراير 2020اإلنجليزية

برامج الشهادات المهنية المعتمدة
دليــــل الــــــدورات 2020/2019

Program Title Language Duration  األوقات / األيام
Time / Days

ISO 9001 Lead Auditor - Quality Management System English March 15 - March 19, 
2020 8:00 am - 4:00 pm

ISO 14001 Lead Auditor - Environmental Management System 

ISO 14001 Lead Auditor - Environmental Management System English Nov 10 - Nov 14, 2019 8:00 am - 4:00 pm

ISO 14001 Lead Auditor - Environmental Management System English Feb 23 - Feb 27, 2020 8:00 am - 4:00 pm

ISO 45001:2018 Lead Auditor - Occupational Health and Safety Management System

ISO 45001:2018 Lead Auditor - Occupational Health and Safety 
Management System English Dec 8 - Dec 12, 2019 8:00 am - 4:00 pm

ISO 45001:2018 Lead Auditor - Occupational Health and Safety 
Management System English April 5 - April 9, 2020 8:00 am - 4:00 pm

Lean Six Sigma Green Belt

Lean Six Sigma Green Belt English Sept 15 - Sept 19, 2019 8:00 am - 3:00pm

Lean Six Sigma Green Belt English Nov 17 - Nov 21, 2019 8:00 am - 3:00pm

Lean Six Sigma Green Belt English Feb 16 - Feb 20, 2020 8:00 am - 3:00pm

Lean Six Sigma Green Belt English March 22 - March 30, 
2020

5- 9 pm,Sun, Mon, 
Tue, Wed, Thur, Sat

Basic Life Support for Healthcare Providers (BLS HCP)

Basic Life Support for Healthcare Providers (BLS HCP) English   Nov 9, 2019 8:00 am - 1:00pm

Basic Life Support for Healthcare Providers (BLS HCP) English   Dec 7, 2019 8:00 am - 1:00pm

Basic Life Support for Healthcare Providers (BLS HCP) English   Feb 22, 2020 8:00 am - 1:00pm
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* 10% discount for Qatar University employees, Qatar University students.
* 15% discount for registeration and online payments, 4 or more nominated participants from an organization.
* 20% discount for QU Alumni Association.

* 10% خصم على رسوم الدورات للمشاركين من موظفي وطاب جامعة قطر.
* 15% خصم للتسجيل و الدفع عبر االنترنت أو خصم خاص للمؤسسات التي ترشح أربعة أشخاص أو أكثر.

* 20% خصم على رسوم الدورات للمشاركين من أعضاء رابطة خريجي جامعة قطر.
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الساعاتالفترة لغة البرنامج مسمى البرنامج 
 Hours

الرسوم 
Fees

 BLS) دعم الحياة األساسي لممارسي المهن الصحية
(HCP 5500 ساعات 11 ابريل 2020اإلنجليزية

(BLS HCP) دورة تدريبية لدعم الحياة االساسي لمقدمي الرعاية الصحية

دورة توجيهية لدعم الحياة االساسي لممارسي المهن 
(BLS HCP) 61500 ساعات 8 فبراير 2020 اإلنجليزية الصحية

دورة اإلسعافات اإلولية واالنعاش القلبي الرئوي 

9750 ساعات16 نوفمبر 2019العربيةاإلسعافات األولية واإلنعاش القلبي الرئوي 

9750 ساعات14 ديسمبر 2019اإلنجليزية اإلسعافات األولية واإلنعاش القلبي الرئوي 

9750 ساعات29 فبراير 2020العربيةاإلسعافات األولية واإلنعاش القلبي الرئوي 

9750 ساعات25 ابريل 2020اإلنجليزية اإلسعافات األولية واإلنعاش القلبي الرئوي

 CNAP شهادة خبير مجاز في محاسبة المؤسسات غير الربحية

  شهادة خبير مجاز في محاسبة المؤسسات
 CNAP 214000 ساعة 1 اكتوبر - 3 اكتوبر 2019اإلنجليزية غير الربحية

  شهادة خبير مجاز في محاسبة المؤسسات
 CNAP 214000 ساعة 1 مارس - 3 مارس 2020اإلنجليزية غير الربحية

 (CMA ) اإلعداد الختبار شهادة المحاسبين اإلداريين االمريكية

665000 ساعة 22 سبتمبر - 10 نوفمبر 2019اإلنجليزية  CMA-  الجزءاألول - التخطيط المالي واألداء والتحليل 

24 نوفمبر 2019- 12 يناير اإلنجليزية CMA-  الجزء الثاني-  اإلدارة المالية االستراتيجية 
665000 ساعة 2020

665000 ساعة 3 فبراير - 23 مارس 2020اإلنجليزية  CMA-  الجزءاألول - التخطيط المالي واألداء والتحليل 

برامج الشهادات المهنية المعتمدة
دليــــل الــــــدورات 2020/2019

Program Title Language Duration  األوقات / األيام
Time / Days

Basic Life Support for Healthcare Providers (BLS HCP) English   April 11, 2020 8:00 am - 1:00pm

Instructor Course for Basic Life Support for Healthcare Providers (BLS HCP)

Instructor Course for Basic Life Support for Healthcare Providers 
(BLS HCP) English     Feb 8, 2020 8:00am - 2:00 pm

Heartsaver First Aid with CPR & AED

 Heartsaver First Aid with CPR & AED Arabic   Nov 16, 2019 8:00am - 5:00 pm

 Heartsaver First Aid with CPR & AED English   Dec 14, 2019 8:00am - 5:00 pm

 Heartsaver First Aid with CPR & AED Arabic   Feb 29, 2020 8:00am - 5:00 pm

 Heartsaver First Aid with CPR & AED English   April 25, 2020 8:00am - 5:00 pm

CNAP Preparation Course

CNAP - Certified Non Profit Accounting Professional English Oct 1 - Oct 3, 2019 8:00am -3:00 pm

CNAP - Certified Non Profit Accounting Professional English March  1 - March 3, 
2020 8:00am -3:00 pm

CMA Preparation Course

CMA- Part 1 :Financial Planning, Performance, and Analytics English Sept 22 - Nov 10, 2019 5-8pm, Sun, Tue, Sat

CMA- Part 2: Strategic Financial Management English Nov 24, 2019- Jan 12, 
2020 5-8pm, Sun, Tue, Sat

CMA- Part 1 :Financial Planning, Performance, and Analytics English Feb 3- March 23, 2020 5-8pm, Mon,Wed, Sat
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* 10% discount for Qatar University employees, Qatar University students.
* 15% discount for registeration and online payments, 4 or more nominated participants from an organization.
* 20% discount for QU Alumni Association.

* 10% خصم على رسوم الدورات للمشاركين من موظفي وطاب جامعة قطر.
* 15% خصم للتسجيل و الدفع عبر االنترنت أو خصم خاص للمؤسسات التي ترشح أربعة أشخاص أو أكثر.

* 20% خصم على رسوم الدورات للمشاركين من أعضاء رابطة خريجي جامعة قطر.
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الساعاتالفترة لغة البرنامج مسمى البرنامج 
 Hours

الرسوم 
Fees

665000 ساعة 1 ابريل - 20 مايو 2020اإلنجليزية CMA-  الجزء الثاني-  اإلدارة المالية االستراتيجية

(CIA ) اإلعداد الختبار شهادة مدقق داخلي

308000 ساعة 1 سبتمبر - 17 سبتمبر 2019العربية CIA- الجزء األول - أساسيات التدقيق الداخلي 

30 ساعة 12 اكتوبر - 27 اكتوبر 2019 العربية CIA- الجزء الثاني - ممارسات التدقيق الداخلي 

 CIA- الجزء الثالث -عناصر المعرف الخاصة
45 ساعة 12 نوفمبر - 7 ديسمبر 2019العربية بالتدقيق الداخلي 

(CIA ) اإلعداد الختبار شهادة مدقق داخلي

308000 ساعة 2 فبراير - 19 فبراير 2020العربية CIA- الجزء األول - أساسيات التدقيق الداخلي 

30 ساعة 22 مارس - 7 ابريل 2020العربية CIA- الجزء الثاني - ممارسات التدقيق الداخلي 

 CIA- الجزء الثالث -عناصر المعرف الخاصة
45 ساعة 2 يونيو - 26 يونيو 2020العربية بالتدقيق الداخلي 

) RCBE ( برنامج شهادة سلسلة المكعبات اإللكترونية

) RCBE ( 406000 ساعة10 نوفمبر - 14 نوفمبر 2019اإلنجليزيةبرنامج شهادة سلسلة المكعبات اإللكترونية

) RCBE ( 406000 ساعة23 فبراير - 27 فبراير 2020 اإلنجليزية برنامج شهادة سلسلة المكعبات اإللكترونية

برنامج شهادة أخصائي األمن السيبراني

403000 ساعة3 نوفمبر - 7 نوفمبر 2019اإلنجليزيةبرنامج شهادة أخصائي األمن السيبراني

403000 ساعة 16 فبراير - 20 فبراير 2020 اإلنجليزية برنامج شهادة أخصائي األمن السيبراني

برامج الشهادات المهنية المعتمدة
دليــــل الــــــدورات 2020/2019

Program Title Language Duration  األوقات / األيام
Time / Days

CMA- Part 2: Strategic Financial Management English April 1 - May 20, 2020 5-8 pm, Mon,Wed, Sat

CIA Preparation Course

CIA- Part 1: Internal Audit Basics Arabic Sept 1 - Sept 17, 2019 5-8 pm 
Sun, Tue, Wed, Sat

CIA - Part 2 :Internal Audit Practice Arabic Oct 12 - Oct 27, 2019 5-8 pm 
Sun, Tue, Wed, Sat

CIA-  Part 3: Internal Audit Knowledge Elements Arabic Nov 12 - Dec 7, 2019 5-8 pm 
Sun, Tue, Wed, Sat

CIA Preparation Course

CIA- Part 1: Internal Audit Basics Arabic Feb 2 - Feb 19, 2020 5-8 pm 
Sun, Tue, Wed, Sat

CIA - Part 2 :Internal Audit Practice Arabic March 22 - April 7, 2020 5-8 pm 
Sun, Tue, Wed, Sat

CIA-  Part 3: Internal Audit Knowledge Elements Arabic June 2 - June 27, 2020 5-8 pm 
Sun, Tue, Wed, Sat

Rocheston Certified Blockchain Engineer (RCBE) Certification

Rocheston Certified Blockchain Engineer (RCBE) Certification English Nov 10 - Nov 14, 2019 8 am - 4 pm

Rocheston Certified Blockchain Engineer (RCBE) Certification English Feb 23 - Feb 27, 2020 8 am - 4 pm 

Rocheston Certified Cybersecurity Specialist (RCCS) – SecurityOne Certification

Rocheston Certified Cybersecurity Specialist (RCCS) – SecurityOne 
Certification English Nov 3 - Nov 7, 2019 8 am - 4 pm 

Rocheston Certified Cybersecurity Specialist (RCCS) – SecurityOne 
Certification English Feb 16 - Feb 20, 2020 8 am - 4 pm 
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* 10% discount for Qatar University employees, Qatar University students.
* 15% discount for registeration and online payments, 4 or more nominated participants from an organization.
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* 10% خصم على رسوم الدورات للمشاركين من موظفي وطاب جامعة قطر.
* 15% خصم للتسجيل و الدفع عبر االنترنت أو خصم خاص للمؤسسات التي ترشح أربعة أشخاص أو أكثر.

* 20% خصم على رسوم الدورات للمشاركين من أعضاء رابطة خريجي جامعة قطر.
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الساعاتالفترة لغة البرنامج مسمى البرنامج 
 Hours

الرسوم 
Fees

برنامج شهادة رئيس قسم اإلبتكار

244000 ساعة 8 ديسمبر - 10 ديسمبر 2019 اإلنجليزية برنامج شهادة رئيس قسم اإلبتكار

244000 ساعة 29 مارس- 31 مارس 2020 اإلنجليزية برنامج شهادة رئيس قسم اإلبتكار

) RCCO (  برنامج شهادة مسؤول تدقيق األمن السيبراني

) RCCO (  406000 ساعة 1 ديسمبر - 5 ديسمبر 2019 اإلنجليزية برنامج شهادة مسؤول تدقيق األمن السيبراني

) RCCO (  406000 ساعة 22 مارس- 26 مارس 2020 اإلنجليزية برنامج شهادة مسؤول تدقيق األمن السيبراني

) CISA ( دورة االعداد لشهادة المدقق للنظم و المعلومات

 ) CISA ( 454000 ساعة6 اكتوبر - 6 نوفمبر 2019اإلنجليزية دورة االعداد لشهادة المدقق للنظم و المعلومات

 CISM دورة اإلعداد لشهادة مدير معتمد ألمن المعلومات

 CISM 454000 ساعة16 فبراير - 18 مارس 2020اإلنجليزية دورة اإلعداد لشهادة مدير معتمد ألمن المعلومات

 Palladium Kaplan -Norton -  كابالن - نورتون لشهادات بطاقة األداء المتوازن

دورة تدريب كابان - نورتون لشهادات بطاقة األداء 
416000 أيام10 نوفمبر - 13 نوفمبر 2019اإلنجليزية المتوازن 

دورة تدريب كابان - نورتون لشهادات بطاقة األداء 
416000 أيام 15 مارس - 18 مارس 2020اإلنجليزية المتوازن 

) FMVA ( شهادة اعتماد بناء النماذج المالية والتحليل المالي 

62800 ساعات 16 سبتمبر - 18 سبتمبر 2019اإلنجليزية شهادة اعتماد في بناء النماذج المالية والتحليل المالي

برامج الشهادات المهنية المعتمدة
دليــــل الــــــدورات 2020/2019

Program Title Language Duration  األوقات / األيام
Time / Days

Rocheston Certififed Chief Innovation Officer (RCCIO) Certification

Rocheston Certififed Chief Innovation Officer (RCCIO) Certification English Dec 8 - Dec 10, 2019 8 am - 4 pm 

Rocheston Certififed Chief Innovation Officer (RCCIO) Certification English March 29 - March 31, 
2020 8 am - 4 pm 

Rocheston CyberSecurity Compliance Officer (RCCO) Certification

Rocheston Certififed Chief Innovation Officer (RCCIO) Certification English Dec 1 - Dec 5, 2019 8 am - 4 pm 

Rocheston Certififed Chief Innovation Officer (RCCIO) Certification English March 22 - March 26, 
2020 8 am - 4 pm 

CISA Preparation Course ( Certified Information System Auditor)

CISA  (Certified Information System Auditor )  Preparation Course English Oct 6 - Nov 6, 2019 5-8 pm, Sun,Tue,Wed

CISM Prepartion Course ( Certified Information Security Manager )

CISM  ( Certified Information Security Manager )  Prepartaion 
Course English Feb 16 - March 18, 

2020 5-8 pm, Sun,Tue,Wed

 Kaplan - Norton Balanced Scorecard Certification 

Kaplan- Norton BSC Certification :Boot Camp -Palladium Arabic Nov 10 - Nov 13, 2019 8am - 5pm 

Kaplan- Norton BSC Certification :Boot Camp -Palladium Arabic March 15 - March 18, 
2020 8am - 5pm 

Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA)

Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) English Sept 16 - Sept 18, 2019 5 - 8 pm Mon & Wed

COURSE CATALOG 2019/2020
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* 10% discount for Qatar University employees, Qatar University students.
* 15% discount for registeration and online payments, 4 or more nominated participants from an organization.
* 20% discount for QU Alumni Association.

* 10% خصم على رسوم الدورات للمشاركين من موظفي وطاب جامعة قطر.
* 15% خصم للتسجيل و الدفع عبر االنترنت أو خصم خاص للمؤسسات التي ترشح أربعة أشخاص أو أكثر.

* 20% خصم على رسوم الدورات للمشاركين من أعضاء رابطة خريجي جامعة قطر.
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الساعاتالفترة لغة البرنامج مسمى البرنامج 
 Hours

الرسوم 
Fees

62800 ساعات 18 نوفمبر - 20 نوفمبر 2019اإلنجليزية شهادة اعتماد في بناء النماذج المالية والتحليل المالي

62800 ساعات 24 فبراير - 26 فبراير 2020اإلنجليزية شهادة اعتماد في بناء النماذج المالية والتحليل المالي

   CIPD - DHRP  شهادة معهد تشارترد لألفراد والتنمية - دبلوم ممارس الموارد البشرية

شهادة معهد تشارترد لألفراد والتنمية - دبلوم ممارس 
   1 CIPD- DHRP - Block                  3235000 ساعة 29 سبتمبر - 1 اكتوبر 2019 اإلنجليزية الموارد البشرية

شهادة معهد تشارترد لألفراد والتنمية - دبلوم ممارس 
   2 CIPD- DHRP - Block                  24 ساعة 3 نوفمبر - 5 نوفمبر 2019 اإلنجليزية الموارد البشرية

شهادة معهد تشارترد لألفراد والتنمية - دبلوم ممارس 
   3 CIPD- DHRP - Block                  32 ساعة 8 ديسمبر - 11 ديسمبر 2019 اإلنجليزية الموارد البشرية

شهادة معهد تشارترد لألفراد والتنمية - دبلوم ممارس 
   4 CIPD- DHRP - Block                  32 ساعة 5 يناير - 8 يناير 2020اإلنجليزية الموارد البشرية

شهادة معهد تشارترد لألفراد والتنمية - دبلوم ممارس 
   1 CIPD- DHRP - Block                  3235000 ساعة 19 يناير - 21 يناير 2020اإلنجليزية الموارد البشرية

شهادة معهد تشارترد لألفراد والتنمية - دبلوم ممارس 
   2 CIPD- DHRP - Block                  24 ساعة 23 فبراير - 25 فبراير 2020اإلنجليزية الموارد البشرية

شهادة معهد تشارترد لألفراد والتنمية - دبلوم ممارس 
   3 CIPD- DHRP - Block                  32 ساعة 22 مارس - 25 مارس 2020اإلنجليزية الموارد البشرية

شهادة معهد تشارترد لألفراد والتنمية - دبلوم ممارس 
   4 CIPD- DHRP - Block                  32 ساعة 5 مايو - 8 مايو 2020اإلنجليزية الموارد البشرية

شهادة معهد تشارترد لألفراد والتنمية - دبلوم ممارس 
   1 CIPD- DHRP - Block                  3235000 ساعة 12 ابريل - 14 ابريل 2020اإلنجليزية الموارد البشرية

شهادة معهد تشارترد لألفراد والتنمية - دبلوم ممارس 
   2 CIPD- DHRP - Block                  24 ساعة 14 يونيو - 16 يونيو 2020اإلنجليزية الموارد البشرية

شهادة معهد تشارترد لألفراد والتنمية - دبلوم ممارس 
   3 CIPD- DHRP - Block                  32 ساعة 12 يوليو - 15 يوليو 2020اإلنجليزية الموارد البشرية

شهادة معهد تشارترد لألفراد والتنمية - دبلوم ممارس 
   4 CIPD- DHRP - Block                  32 ساعة 13 سبتمبر - 17 سبتمبر 2020اإلنجليزية الموارد البشرية

برامج الشهادات المهنية المعتمدة
دليــــل الــــــدورات 2020/2019

Program Title Language Duration  األوقات / األيام
Time / Days

Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) English Nov 18 - Nov 20, 2019 5 - 8 pm Mon & Wed

Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) English Feb 24 - Feb 26, 2020 5 - 8 pm Mon & Wed

CIPD -DHRP : Diploma in Human Resource Practice

CIPD -DHRP : Diploma in Human Resource Practice- Block 1 English Sept 29 - Oct 1, 2019 8:00am - 4:00pm

CIPD -DHRP : Diploma in Human Resource Practice- Block 2 English Nov 3 - Nov 5, 2019 8:00am - 4:00pm

CIPD -DHRP : Diploma in Human Resource Practice- Block 3 Arabic Dec 8 - Dec 11, 2019 8:00am - 4:00pm

CIPD -DHRP : Diploma in Human Resource Practice- Block 4 Arabic Jan 5 - Jan 8, 2020 8:00am - 4:00pm

CIPD -DHRP : Diploma in Human Resource Practice- Block 1 English Jan 19 - Jan 21, 2020 8:00am - 4:00pm

CIPD -DHRP : Diploma in Human Resource Practice- Block 2 English Feb 23 - Feb 25, 2020 8:00am - 4:00pm

CIPD -DHRP : Diploma in Human Resource Practice- Block 3 English March 22 - March 25, 
2020 8:00am - 4:00pm

CIPD -DHRP : Diploma in Human Resource Practice- Block 4 English May 5 - May 8, 2020 8:00am - 4:00pm

CIPD -DHRP : Diploma in Human Resource Practice- Block 1 English April 12 - April 14, 2020 8:00am - 4:00pm

CIPD -DHRP : Diploma in Human Resource Practice- Block 2 English June 14 - June 16, 2020 8:00am - 4:00pm

CIPD -DHRP : Diploma in Human Resource Practice- Block 3 English July 12 - July 15, 2020 8:00am - 4:00pm

CIPD -DHRP : Diploma in Human Resource Practice- Block 4 English Sept 13 - Sept 17, 2020 8:00am - 4:00pm
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الساعاتالفترة لغة البرنامج مسمى البرنامج 
 Hours

الرسوم 
Fees

   CIPD-FDLD         شهادة معهد تشارترد لألفراد والتنمية - الدبلوم التأسيسي في  التعليم والتطوير

شهادة معهد تشارترد لألفراد والتنمية - الدبلوم التأسيسي 
   1 CIPD-FDLD - Block         2435000 ساعة 13 اكتوبر - 15 اكتوبر 2019اإلنجليزية في  التعليم والتطوير

شهادة معهد تشارترد لألفراد والتنمية - الدبلوم التأسيسي 
   2 CIPD-FDLD - Block         24 ساعة 17 نوفمبر - 19 نوفمبر 2019اإلنجليزية في  التعليم والتطوير

شهادة معهد تشارترد لألفراد والتنمية - الدبلوم التأسيسي 
   3 CIPD-FDLD - Block         32 ساعة 12 يناير - 15 يناير 2020اإلنجليزية في  التعليم والتطوير

شهادة معهد تشارترد لألفراد والتنمية - الدبلوم التأسيسي 
  4 CIPD-FDLD - Block         40 ساعة16 فبراير - 20 فبراير 2020اإلنجليزية في  التعليم والتطوير

    CIPD- DHRM                  شهادة معهد تشارترد لألفراد والتنمية - دبلوم إدارة  الموارد البشرية

شهادة معهد تشارترد لألفراد والتنمية - دبلوم إدارة  الموارد 
   1 CIPD- DHRM - Block                  3235000 ساعة 24 نوفمبر - 27 نوفمبر 2019اإلنجليزية البشرية

شهادة معهد تشارترد لألفراد والتنمية - دبلوم إدارة  الموارد 
   2 CIPD- DHRM - Block                  32 ساعة 5 يناير - 8 يناير 2020 اإلنجليزية البشرية

شهادة معهد تشارترد لألفراد والتنمية - دبلوم إدارة  الموارد 
   3 CIPD- DHRM - Block                  32 ساعة 2 فبراير - 5 فبراير 2020 اإلنجليزية البشرية

شهادة معهد تشارترد لألفراد والتنمية - دبلوم إدارة  الموارد 
   4 CIPD- DHRM - Block                  32 ساعة 8 مارس - 11 مارس 2020 اإلنجليزية البشرية

شهادة معهد تشارترد لألفراد والتنمية - دبلوم إدارة  الموارد 
   1 CIPD- DHRM - Block                  3245000 ساعة 29 مارس - 1 ابريل 2020اإلنجليزية البشرية

شهادة معهد تشارترد لألفراد والتنمية - دبلوم إدارة  الموارد 
   2 CIPD- DHRM - Block                  32 ساعة 7 يونيو - 10 يونيو 2020اإلنجليزية البشرية

شهادة معهد تشارترد لألفراد والتنمية - دبلوم إدارة  الموارد 
   3 CIPD- DHRM - Block                  32 ساعة 5 يوليو - 8 يوليو 2020اإلنجليزية البشرية

شهادة معهد تشارترد لألفراد والتنمية - دبلوم إدارة  الموارد 
  4 CIPD- DHRM - Block                  32 ساعة6 سبتمبر - 9 سبتمبر 2020اإلنجليزية البشرية

برامج الشهادات المهنية المعتمدة
دليــــل الــــــدورات 2020/2019

Program Title Language Duration  األوقات / األيام
Time / Days

CIPD-FDLD: Foundation Diploma in Learning and Development

CIPD-FDLD: Foundation Diploma in Learning and Development - 
Block 1 English Oct 13 - Oct 15, 2019 8:00am - 4:00pm

CIPD-FDLD: Foundation Diploma in Learning and Development - 
Block 2 English Nov 17 - Nov 19, 2019 8:00am - 4:00pm

CIPD-FDLD: Foundation Diploma in Learning and Development - 
Block 3 English Jan 12 - Jan 15, 2020 8:00am - 4:00pm

CIPD-FDLD: Foundation Diploma in Learning and Development - 
Block 4 English Feb 16 - Feb 20, 2020 8:00am - 4:00pm

CIPD- DHRM: Diploma in Human Resource Management

CIPD- DHRM: Diploma in Human Resource Management - Block1 English Nov 24 - Nov 27, 2019 8:00am - 4:00pm

CIPD- DHRM: Diploma in Human Resource Management - Block2 English Jan 5 - Jan 8, 2020 8:00am - 4:00pm

CIPD- DHRM: Diploma in Human Resource Management - Block3 English Feb 2 - Feb 5, 2020 8:00am - 4:00pm

CIPD- DHRM: Diploma in Human Resource Management - Block4 English March 8 - March 11, 
2020 8:00am - 4:00pm

CIPD- DHRM: Diploma in Human Resource Management - Block1 English March 29 - April 1, 2020 8:00am - 4:00pm

CIPD- DHRM: Diploma in Human Resource Management - Block2 English June 7 - June 10, 2020 8:00am - 4:00pm

CIPD- DHRM: Diploma in Human Resource Management - Block3 English July 5 - July 8, 2020 8:00am - 4:00pm

CIPD- DHRM: Diploma in Human Resource Management - Block4 English Sept 6 - Sept 9, 2020 8:00am - 4:00pm
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* 10% discount for Qatar University employees, Qatar University students.
* 15% discount for registeration and online payments, 4 or more nominated participants from an organization.
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* 10% خصم على رسوم الدورات للمشاركين من موظفي وطاب جامعة قطر.
* 15% خصم للتسجيل و الدفع عبر االنترنت أو خصم خاص للمؤسسات التي ترشح أربعة أشخاص أو أكثر.

* 20% خصم على رسوم الدورات للمشاركين من أعضاء رابطة خريجي جامعة قطر.
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برامج التعلم اإللكتروني
دليــــل الــــــدورات 2020/2019

 E-LEARNING COURSES / برامج التعلم اإللكتروني
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ــركة  ــع ش ــاون م ــي بالتع ــم الكترون ــتمر دورات للتعل ــم المس ــع والتعلي ــة المجتم ــز خدم ــدم مرك يق
Cegos، وهــي شــركة عالميــة متخصصــة فــي مجــال التدريــب والتطويــر مــع خبــره عشــرين عامــا فــي 
تطويــر محتــوي التعلــم األلكترونــي، و مــن خــالل التعــاون مــع Cegos تــم التوســع فــي طــرح الــدورات 
والبرامــج لتمكيــن المتعلميــن مــن تحقيــق هــدف التعلــم مــدى الحيــاة حيــث ســيتمكن االفــراد مــن 

ــتهدف.  ــم المس ــم المتعل ــات لتالئ ــن اللغ ــدد م ــتخدام ع ــه و بأس ــوره فعال ــم بص ــر مهاراته تطوي
ــخصية،  ــة الش ــر والتنمي ــادة، والتطوي ــي اإلدارة والقي ــي دورات ف ــم األلكترون ــج التعل ــن برام وتتضم

ــتريات. ــات والمش ــكار، والمبيع ــويق واالبت ــل، والتس ــاريع، والتموي ــة، وإداره المش ــاءة المهني والكف

برامج التعلم اإللكتروني

برامج التعلم اإللكتروني
دليــــل الــــــدورات 2020/2019

The Center of Community Service and Continuing Education Center offers e-Learning courses 
in collaboration with Cegos, a worldwide leader in training and development, with twenty years’ 
experience in developing e-learning content, Through our collaboration with Cegos we have 
expanded our offerings to further empower our lifelong learners. Individuals will be able to 
develop their soft skills effectively in a self-paced environment in a number of languages tailored 
to the target learner.  Our e-Learning catalogue includes courses in Management & Leadership, 

Applied Personal Development, Professional Efficiency, Project Management, Finance, Marketing & Innovation, 
Sales and Purchasing.
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1- اإلدارة والقيادة 
تتكــون اإلدارة والقيــادة مــن 3 وحــدات ؛ دعــم التغييــرات، أساســيات اإلدارة ومهــارات اإلدارة 

المتقدمــة.

دعم التغيير
فــي هــذه الوحــدة، ســيتمكن المشــارك مــن بنــاء شــبكة مــن العاقــات فــي البيئــة المتغيــرة، باإلضافــة إلــى 

ــا. ــل معه ــاس والتعام ــاوف الن ــى مخ ــرف عل التع
وتشمل الدورات ما يلي:

•إدارة التغيير: التحالفات االستراتيجية
•إدارة التغيير: تحديد ملف التعريف الخاص بك

•إدارة التغيير: العمليات واألدوات
•خلق رؤية للمستقبل

•إدارة التغيير: التحالفات االستراتيجية

أساسيات اإلدارة
في هذه الوحدة، سوف يتعلم المشارك المهارات اإلدارية والدورات المقدمة هي على النحو التالي :

• جعل موقعك )منصبك( اإلداري الجديد ناجًحا 

• أساليب اإلدارة 
• تعزيز والحفاظ على الدافعية

• المهارات الظرفية للمدير
• المهارات و العاقات للمدير 
• المهارات العاطفية للمدير 

مهارات اإلدارة المتقدمة
في هذه الوحدة، سيتعلم مهارات اإلدارة المتقدمة والدورات المقدمة على النحو التالي:

• توجيه الفريق والمهام الفردية

• كيف تصبح مدير موجه

• صنع القرار الفعال

• كيفية اإلقناع في المواقف المختلفة

• التعامل مع المشاعر داخل فريق العمل
• الموازنة بين دورك كمدير إنساني وكخبير تقني

برامج التعلم اإللكتروني
دليــــل الــــــدورات 2020/2019

1- MANAGEMENT & LEADERSHIP
Management and Leadership is comprised of 3 modules; Supporting Changes, Fundamentals of 
Management and Advanced Management Skills. 

Supporting Change
In this Module, you will be able to build your network of allies in the changing environment, 
in addition to recognizing and dealing with people’s fears. 

The courses offered are:
• Managing Change: Strategic Alliances
• Managing Change: Identifying your Profile
• Managing Change: Process and Tools
• Creating a Vision of the Future
• Managing Change: Strategic Alliances

Fundamentals of Management
In this module, you will learn Managerial skills and the courses offered are as follows:
• Making your New Management Position Successful
• The Management Styles
• Fostering and Maintaining Motivation
• The Situational Skills of the Manager
• The Relational Skills of the Manager
• The Emotional Skills of the Manager

Advanced Management Skills
In this module, you will learn advanced management skills and the courses offered are as follows:
• Guiding Team and Individual Actions
• Becoming a Coaching Manager
• Effective Decision-making
• Being Persuasive in Management Situations
• Handling Emotions within your Team
• Balancing the Dual Roles of People Manager and Technical Expert

COURSE CATALOG 2019/2020
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2- التنمية الشخصية التطبيقية
تتكــون التنميــة الشــخصية التطبيقيــة مــن 3 وحــدات ؛ التنميــة الذاتيــة، والفعاليــة فــي التعامــل مــع اآلخريــن 

والتعامــل مــع األحاســيس واالختافــات.

التنمية الشخصية
هذه الوحدة سوف تساعد في تطوير المهارات الشخصية والدورات المقدمة هي على النحو التالي:

• التكيف مع اآلخرين للتواصل بشكل أكثر فعالية 
• أساسيات الذكاء العاطفي

• كيف تفهم الضغط 

• التعامل مع الضغط
• الحزم: معرفة ملف التعريف الخاص بك

• الحزم: مجموعة أدوات 

فعالية التعامل مع اآلخرين
فــي هــذه الوحــدة، ســتتمكن مــن بنــاء عاقــات عمــل ناجحــة باســتخدام األركان الثاثــة للتميــز بيــن األشــخاص. الــدورات المقدمــة هــي 

علــى النحــو التالــي:
• األركان الثاثة للتميز بين األشخاص

• تطوير استراتيجية التواصل بين األشخاص

• أعرف نفسك بشكل أفضل للتواصل بشكل أفضل
• ثاثة طرق للتواصل الجيد

• أسس بناء التعاون الرابح 

التعامل مع األحاسيس واالختالفات
فــي هــذه الوحــدة، يتمكــن المشــارك مــن اســتخدام قــوة العواطــف فــي عاقاتــه وترويــض األحاســيس الخاصــة بــه. الــدورات المقدمــة 

هــي علــى النحــو التالــي.
• تأثير األحاسيس والعواطف في مكان العمل 

• التحكم في العواطف و المشاعر

برامج التعلم اإللكتروني
دليــــل الــــــدورات 2020/2019

2- APPLIED PERSONAL DEVELOPMENT
Applied Personal development is comprised of 3 modules; Personal Development, Interpersonal 
Effectiveness and Dealing with Emotions and Conflict. 

Personal Development
This module will assist in your personal development and the courses offered are as follows; 
• Adapting to Other People to Communicate More Effectively

• Emotional Intelligence Fundamentals
• Understand How you Deal with Stress
• Handling Stress - English or Arabic
• Assertiveness : Know your Profile
• Assertiveness : Toolkit

Interpersonal effectiveness
In this module, you will be able to build successful working relationships by using the three pillars of interpersonal 
excellence. The courses offered are as follow:
• The Three Pillars of Interpersonal Excellence
• Developing an Interpersonal Communication Strategy
• Knowing Yourself Better to Communicate Better
• Three Routes to Good Communication
• Three Levers for Building Winning Cooperation

Dealing with emotions and conflict
In this module, you will be able to use the power of emotions in your relationships and tame your own emotions. 
The courses offered are as follow:
• Impact of Emotions in the Workplace
• Controlling Your Emotions

COURSE CATALOG 2019/2020
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3- الكفاءة المهنية
الوقــت  وإدارة  الشــفوية  االتصــاالت  المكتوبــة،  االتصــاالت  ؛  وحــدات   3 مــن  المهنيــة  الكفــاءة  تتكــون 

. ت مــا لمعلو ا و

االتصاالت المكتوبة
في هذه الوحدة، ستتعلم كيفية كتابة الملخصات والتقارير الفعالة. الدورة المقدمة هي:

• أساليب الكتابة

االتصاالت الشفوية
 في هذه الوحدة، ستتمكن من تحديد أنماط التواصل األربعة وتحديد أسلوب االتصال الخاص بك،

مع فهم نقاط القوة لكل نمط.
• تحديد أساليب االتصال الخاصة بك

• النجاح في ايصال الرسالة
• تجنب األسئلة المحرجة في االجتماعات

اداره الوقت والمعلومات
 في هذه الوحدة، سوف تكون قد حددت عدة طرق لاستفادة بشكل أفضل من وقتك، بناًء على أولويات مهمتك.

الدورات المقدمة هي على النحو التالي:
• النظر في كيفية قضاء وقتك 

• المبادئ التوجيهية ال 21 إلدارة الوقت الفعال
• تحسين ذاكرتك

• التعامل مع المهام التي تستغرق وقتا طويا 
• إدارة وقتك استراتيجيا

• توضيح وإدارة األولويات الخاصة بك 

• تسخير االختاف لتعزيز الفعالية

• تحسين األداء من خال إدراك الوقت

• زيادة إنتاجيتك في عالم سريع الخطى

برامج التعلم اإللكتروني
دليــــل الــــــدورات 2020/2019

3- PROFESSIONAL EFFICIENCY
Professional Efficiency is comprised of 3 modules; Written communications, Oral communications 
and Time and Information Management.

Written communications
In this module, you will learn how to write efficient summaries and reports. The course offered is:
• Writing Techniques

Oral communications
In this module, you will be able to identify the four communication styles and determine your own 
communication style, whilst understanding the strengths of each style.
• Identify Your Communication styles
• Successfully Adapting Your Message
• Evade Trick Questions at Meetings

Time and Information Management
In this module, you will have identified several ways to make better use of your time, 
based on the priorities of your mission. The courses offered are as follow:
• Considering How You Spend Your Time
• The 12 Guidelines of Effective Time Management
• Improving your memory
• Dealing With Time-Consuming Tasks 
• Managing Your Time Strategically
• Clarifying and Managing Your Priorities
• Harnessing Different to Boost Effectiveness
• Improving Performance Through Time Perception
• Increasing Your Productivity in a Fast-paced World

COURSE CATALOG 2019/2020
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4- المشاريع

إدارة المشروع
فــي هــذه الوحــدة، ســتتمكن مــن تحديــد أهــداف مشــروعك، وتنظيــم مراحــل المشــروع وتحديــد المعالــم التــي 

تســاعدك علــى اتخــاذ القــرارات الصائبــة فــي الوقــت المناســب. الــدورات المقدمــة هــي علــى النحــو التالــي:
• أساسيات إدارة المشاريع

• إطار المشروع
• تخطيط المشروع

• إعداد ميزانية المشروع
• توقع مخاطر المشروع

• من االحتياجات إلى المشروع

• تحديد توقعات العماء لنجاح المشروع 

برامج التعلم اإللكتروني
دليــــل الــــــدورات 2020/2019

4- PROJECTS

Project Management
In this module, you will be able to define the objectives of your project, organize the key phases 
and set milestones to help you make the right decisions at the right time. The courses offered are 
as follow:
• Project Management Essentials

• The Project Framework
• Project Planning
• Drawing up a Project Budget
• Anticipating Project Risks
• From Needs to Project
• Identifying Customer Expectations for Project Success
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5- الموارد البشرية

مراجعة مقابالت األداء الناجحة
فــي هــذه الوحــدة، ســتتمكن مــن إجــراء مراجعــات ســنوية لــألداء مــع ســهولة وكفــاءة أكبــر. الــدورة المقدمــة 

هــي علــى النحــو التالــي:
• إعداد وتنظيم مراجعة األداء السنوي

6- التجارة
تتكون التجارة من وحدتين. عاقة العماء والمبيعات.

عالقات العمالء
في هذه الوحدة، سوف تتعلم األساليب التالية لتعزيز عاقات العماء. الدورات المقدمة هي على النحو التالي:

• تحديات عاقات العماء

• عاقة العميل: بناء الثقة 

• عاقة العميل: ممارسة االستماع الفعال

• عاقة العميل: خلق االلتزام

• خلق الوالء من خال عاقات العماء

المبيعات
في هذه الوحدة، ستتعلم مهارات لتحسين قدراتك في المبيعات. الدورات المقدمة هي على النحو التالي:

• فن اإلقناع من خال االستماع

• إقناع العماء بعرض رابح

7- الجودة - السالمة - البيئة

أدوات للتعامل وحل المشاكل
في هذه الوحدة، ستتمكن من تقديم وصف واقعي لمشكلة وتحديد السبب الجذري لها. الدورة المقدمة هي ؛

•حل المشكات: األدوات والطرق 

برامج التعلم اإللكتروني
دليــــل الــــــدورات 2020/2019

5- HUMAN RESOURCES
Successful performance review interviews
In this module, you will be able to conduct annual performance reviews with greater ease and 
professionalism. The course offered is as follows:
• Preparing and structuring the annual performance review

6- COMMERCIAL
Commercial is comprised of 2 modules; Customer relationship and Sales.

Customer relationship
In this module, you will learn the following techniques to enhance customer relationships. 
The courses offered are as follows:
• The Challenges of Customer Relations
• Customer Relationship: Building Trust
• Customer Relationship: Practicing Active Listening
• Customer Relationship: Creating Commitment
• Developing Loyalty through Customer Relationships

Sales
In this module, you will learn skills to enhance your sales abilities. The courses offered are as follows:
• The Art of Persuading Through Listening
• Convincing Customers With a Winning Offer

7- QUALITY - SAFETY – ENVIRONMENT

Tools for Handling and Solving Problems
In this module, you will be able to produce a factual description of a problem and identify its root cause. 
The course offered is:
• Problem-solving: Tools and Methods
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خدمة المجتمع
دليــــل الــــــدورات 2020/2019

 COMMUNITY SERVICE / خدمة المجتمع
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يتمحــور عمــل قســم خدمــة المجتمــع فــي إيجــاد ُســبل التعــاون مــع الجهــات الغيــر ربحيــة مــن الكفــاءات مــن أعضــاء هيئــة التدريــس 
فــي األقســام األكاديميــة داخــل جامعــة قطــر واألشــخاص المتميزييــن فــي مجــاالت عــدة داخــل وخــارج الدولــة لتطويــع تلــك الخبــرات 

ونقلهــا ألفــراد المجتمــع.

ويشمل نطاق عمل خدمة المجتمع في ما يلي: 
• تعزيز عاقة جامعة قطر مع المجتمع من خال التواصل مع مختلف الشرائح االجتماعية.

ــى  ــه ال ــة باإلضاف ــات االجتماعي ــدارس والمؤسس ــع الم ــل م ــة، والتواص ــج األكاديمي ــال المناه ــن خ ــاركة م ــرص المش ــق ف ــاد وخل •  إيج
المشــاركات التطوعيــة.

• التعاون مع الجهات ذات الصله في تطوير برامج التدريب والتعليم لطاب المدارس االبتدائية والثانوية.

• تقديم الدورات التدريبية وورش العمل في مجال المهارات العامة االساسية  للجمهور.

• تصميم وتقديم برامج لذوي االحتياجات الخاصة.

• التعاون مع الجهات الحكوميه والخاصه الغير ربحية في كل مايخدم المجتمع.

خدمة المجتمع

خدمة المجتمع
دليــــل الــــــدورات 2020/2019
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Community Service

Deliver collaborative leadership through coaching and development of sustainable projects, courses and academic 
discoveries in partnership with both faculty and academic departments across QU and non-profit and public 
community partners.

SCOPE

• Strengthen QU’s relationship with the community through social outreach.

• Explore engagement opportunities through academic curriculum, schools outreach, social enterprises and volunteering.

• Develop training and educational programs for primary and secondary school students

• Offer basic soft skills training/seminars to the public.

• Design and deliver programs to minority and disabled groups.
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مراكز تدريب أخرى
دليــــل الــــــدورات 2020/2019

 OTHER TRAINING CENTERS / مراكز تدريب أخرى
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Training Centers at Qatar University مراكز التدريب بجامعة قطر

تقــدم الكليــات والمراكــز فــي جامعــة قطــر مجموعــة 
ــى  ــدف ال ــي ته ــتمر الت ــم المس ــج التعلي ــن برام ــعة م واس
تعزيــز التطويــر الشــخصي والمهنــي ألفــراد المجتمــع. 

ــي: ــدات ه ــذه الوح وه

(NCED) كلية التربية – المركز الوطني لتطوير التربويين •

• كلية العلوم الصحية
• كلية الهندسة - مركز قطر للنقل والسامة المرورية

(CAM) مركز المواد المتقدمة •

(SESRI) معهد البحوث االجتماعية المسحية •

(GPC) مركز ابحاث معالجة الغاز •

(ESC) مركز الدراسات البيئية •

• كلية اإلدارة واالقتصاد - مركز ريادة األعمال

Colleges and Centers at Qatar University offer a broad 
range of continuing education courses to enhance the 
professional and personal development of the community. 
The continuing education units at Qatar University are:

•  College of Education 
- National Center for Educator Development (NCED)

• College of Health Sciences
•  College of Engineering 

- Qatar Transportation and Traffic Safety Center
• Center for Advanced Materials (CAM)
• Social & Economics Survey Research Institute (SESRI)
• Gas Processing Center (GPC)
• Environmental Studies Center (ESC)
•  College of Business & Economics 

- Center For Entrepreneurship

مراكز تدريب أخرى
دليــــل الــــــدورات 2020/2019
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 Training Courses Offered by Centers in Qatar University

Biomedical Research Center -BRC
Biomedical Research Center -BRC established on September 2014 to Improve Qatar Health by focusing on research, 
training and services in applied and basic research fields within three major areas: Metabolic Disorders; Infectious 
Disease; Genomics.
BRC has implemented its strategy by working internally with Qatar University colleges such as Health Sciences (CHS), 
Arts & Sciences (CAS), Medicine (CMED), Pharmacy, College of Engineering, Center of Advance Material (CLU) as 
well as the Environmental Science Center (ESC), also BRC has successfully collaborated with external stakeholders 
either by joined research projects or MOUs or organizing workshops & conferences like with; HMC, SIDRA, HBKU, 
Ministry of Municipally & Environment (MME), and Ministry of Public Health (MoPH) in addition to the Industrial sector i.e.; 
ExxonMobil & other organizations like Katara. The courses offered by the center will be as follows: 
• Principles of Mammalian Cell Culture Workshop.
• Principles of Food Science and Food Safety Training Course.
• Workshop on Next Generation Sequencing Data Analysis.
• QSBD - Qatar Scientists in Biological Diversity Program.
• Current and Emerging Trends in Zebrafish Research.
• Bioinformatics and Laboratory investigations of emerging pathogens and epidemics.
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KINDI Center for Computing Research

The KINDI Center for Computing Research is a research institute under the college of Engineering at Qatar University. 
The prime focus of the center since its foundation more than five years ago is cyber security. It focuses on cutting-
edge technologies, studies and research in cybersecurity, backed by a team of international experts in secure software 
engineering, system security, wireless security, big data analytics for security and cryptography.

KINDI is an acronym for Knowledge Intelligence, Networked Data and Interdisciplinary research, which are supporting our 
focus research themes. KINDI is also the name of a renowned Muslim Scientist (أبو يوسف يعقوب إبن إسحاق الكندي ) who 
is known for his pioneering work in cryptography, which is a backbone of modern computer security. KINDI facilitates and 
supports cybersecurity research at Qatar University (QU) by capitalizing on the existing critical mass of research work in 
this important field and by leveraging existing local and international partnerships. On top of the world-class research 
activities, KINDI is also aiming at providing training in cybersecurity at all levels to IT professionals and employees working 
in either governmental institutions or the private sector as well as to the community at large.

KINDI is also collaborating with some of the best cyber security institutes, such as Cybersecurity- Malaysia and TUBITAK-
Bilgem, to deliver high quality training that meets the country’s demands. Some of the offered courses have different 
alternatives, which provides diversity to meet the stakeholder demands.

For details, regarding the computing research and training courses offered by KINDI 
please contact 6600-4403 or email kindi@qu.edu.qa. 

مراكز تدريب أخرى
دليــــل الــــــدورات 2020/2019

Center for Entrepreneurship
The Center for Entrepreneurship at the College of Business and Economics offers a variety of training programs, including 
seminars and workshops covering general and specialized topics in entrepreneurship, as well as training programs 
designed for the benefit of external institutions engaged in the field of entrepreneurship. Entrepreneurship programs are 
divided into three groups: (i) General Programs, (ii) Professional programs, and (iii) Custom Programs

1st General Training Programs
ERADA Entrepreneurship Training Series:
ERADA is a series of inspiring entrepreneurship stories shared by entrepreneurs in Qatar for the purpose of inspiring and 
connecting with the QU community. The stories shared in ERADA highlight engaging themes on various topics to appeal 
to a wide range of audience such as health, technology, innovation, failure, social entrepreneurship and others as well 
as to learn the challenges faced by entrepreneurs and how to overcome them.. What makes ERADA unique is the focus 
on telling human stories that connect with the audience, which in time could become QU’s platform for sharing ideas 
and experiences openly. The guest speakers invited to speak are passionate individuals with unique stories and a strong 
desire to give back to the community. 

2nd Professional Training Programs
Professional training programs are advanced workshops focused on specific topics aiming to educate and support 
entrepreneurs. Some of the topics covered are LEGO Serious Play, Ideation, Business Model Design, Marketing, 
Innovation, Pitching Ideas, Financial Planning and others. Please check our website for updates about upcoming 
professional training programs.

Qatar Transportation and Traffic Safety Center (QTTSC)
Established in September 2012, QTTSC is the leading national center contributing to advancing transportation and 
traffic safety studies through research, innovation, development, consulting, education, and community engagement. 
The Center’s objective is to foster local and international collaborative and multidisciplinary transportation and traffic safety 
research by providing guidance and consultation to improve the safety, efficiency, and sustainability of transportation in 
Qatar. The courses offered by the center will be as follows: 
Introduction to Road Safety Audits
Traffic Safety in Work Zones
Safe Urban Street Design for Vulnerable Road User Safety

COURSE CATALOG 2019/2020
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• أساسيات التحكيم التجاري 
• التحكيم في المنازعات الهندسية 

• التحكيم في المنازعات المالية والمصرفية  
• مكافحة غسل األموال 

• التحكيم في المنازعات البحرية 
• تأسيس الشركات والوكاالت التجاري

• تأهيل وإعداد المحكمين الشهادة االحترافية المرحلة األولى 
• تأهيل وإعداد المحكمين الشهادة االحترافية المرحلة الثانية 
• تأهيل وإعداد المحكمين الشهادة االحترافية المرحلة الثالثة 
• تأهيل وإعداد المحكمين الشهادة االحترافية المرحلة الرابعة 

•  تأهيل وإعداد المحكمين الشهادة االحترافية المرحلة الخامسة

تعــد غرفــة قطــر مــن أقــدم غــرف التجــارة بــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، حيــث يرجــع تاريــخ تأسســيها لعــام 1963م 
بموجــب القانــون رقــم )4( لســنة 1963، وتهــدف إلــى تنظيــم األعمــال التجاريــة وتمثيــل القطــاع الخــاص، حيــث قــدم مركــز التعليــم 
المســتمر بجامعــة قطــر ومركــز قطــر الدولــي للتوفيــق والتحكيــم بغرفــة قطــر اتفاقيــة مــا يقــارب 7 برنامــج تدريبيــة فــي مجــال القانــون 
واالســتثمار والمصــارف والتجــارة الدوليــة للســنة األكاديميــة 2018 - 2019، بهــدف إكســاب المشــاركين المعــارف المهنيــة وصقــل 
مهاراتهــم القانونيــة واإللمــام بالمســائل القانونيــة التــي تحافــظ علــى حقــوق الشــركات التجاريــة حــال تعاقدهــا مــع الشــركات األخرى.

مراكز تدريب أخرى
COURSE CATALOG 2019/2020دليــــل الــــــدورات 2020/2019
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يتم التسجيل عن طريق الموقع اإللكتروني أو بشكل شخصي.

التسجيل االلكتروني:
يقدم مركز التعليم المستمر خدمة التسجيل والدفع االلكتروني من خال CE E-Pay و هو نظام أمن وسهل وسريع.

.www.qu.edu.qa/offices/ceo للتسجيل يرجى زيارة الموقع االلكتروني
* 15% خصم للتسجيل و الدفع عبر االنترنت أو خصم خاص للمؤسسات التي ترشح أربعة أشخاص أو أكثر.

التسجيل الشخصي:
يمكنــك تعبئــة اســتمارة التســجيل والدفــع مــن خــال زيــارة مركــز التعليــم المســتمر فــي جامعــة قطــر مبنــى المكتبــة ) B13 ( الــدور االرضــي مكتــب 

رقــم 140 وذلك
خال الدوام الرسمي من 7:30 صباحًا حتي 2:30 مساًء، من األحد إلى الخميس

www.qu.edu.qa يمكن تحميل استمارة التسجيل، من موقع مركز التعليم المستمر •
• يرجى احضار البطاقة الشخصية سارية المفعول

• يتم الدفع بواسطة بطاقات الصراف اآللي ATM أو البطاقات االئتمانية
* 10% خصم على رسوم الدورات للمشاركين من موظفي وطاب جامعة قطر.

* 20% خصم على رسوم الدورات للمشاركين من أعضاء رابطة خريجي جامعة قطر.

الشروط والقواعد العامة
• عند إتمام عملية التسجيل في الدورة التدريبية سوف تصلك رسالة بالبريد اإللكتروني

• سوف يتم اباغ المشاركين بمكان التدريب ووقت التدريب عبر االلكتروني أو عبر الرسائل القصيرة قبل ثاثة أيام على األقل.
• يتم عقد جميع الدورات عند توفر العدد المطلوب من المشاركين.

• سوف يحصل جميع المشاركين على شهادات حضور للدورات التدريبية بشرط أن ال تقل نسبة الحضور عن 80% من أيام التدريب.
• لانســحاب: يجــب تعبئــة طلــب االنســحاب المتوفــرة عبــر الموقــع www.qu.edu.qa/offices/ceo/registration/terms_conditions.php مــع 

ق فــا ر ا
صورة من البطاقة الشخصية و استمارة التسجيل الواردة عبر البريد االلكتروني.

• فــي حالــة الغــاء الــدورة التدريبيــة ألي ســبب ســيتم أشــعاركم بذلــك عــن طريــق البريــد االلكترونــي وســيتم اســترجاع رســوم الــدورة عــن طريــق 
البطاقــة االئتمانيــة.

• جامعة قطر ال تحتفظ بأرقام أو تاريخ الصاحية للبطاقات االئتمانية
• تخضع عملية التسجيل والدفع االلكتروني لشروط وسياسات جامعة قطر

• جميع العمليات تتم بالريال القطري

التسجيل
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Registration can be done online or in person.

Online Registration
The Center of Community Service and Continuing Education is offering an Online Payment Service CE E-Pay. 
It is a fast, easy and secure method of payment.
To enroll, kindly visit our website on www.qu.edu.qa/cce.
* %10 discount for Qatar University employees, Qatar University students.

Personal Registration
To submit your application and to make a payment, please visit our Office. We are conveniently located on QU campus, 
inside the Library Building (B13), ground floor, room 140. Operating hours: 7:30 am - 2:30 pm, Sunday through Thursday.
• Download and complete our registration form www.qu.edu.qa/cce
• A valid Qatari ID is required
• Payment can be done at CE-Office using your ATM or Credit card.
* %15 discount for registeration and online payments, 4 or more nominated participants from an organization.
* %20 discount for QU Alumni Association.

General Terms and Conditions
•  Upon successful completion of online payment, you will receive an email confirming your registration.
•  Joining instructions will be e-mailed to you by the Program Coordinator within three days prior to course start date.
•  All courses are subject to sufficient enrollment of participants.
•  Certificate of attendance will be provided on the last day of the course, subject to 80% class attendance.
•  For refund requests, kindly fill in the Refund form (available at www.qu.edu.qa/offices/ceo/registration/terms_conditions.

php) and submit along with a copy of your Qatari ID and registration confirmation email. Any refund applicable as per 
the refund policy will be made to the concerned credit card only.

•  In the event of course cancellation, you will receive an email notification and your course fee will be refunded to your 
credit card.

• Qatar University will not collect or store any credit/debit card numbers or expiry dates.
• All e-commerce stores will adhere to Qatar University’s terms and conditions.
• All transactions will be processed in Qatari Riyals

Registration
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