


قسم إدارة األعمال والتسويق ...........................................................................................................................................................................
يقدم الق�سم دورات متميزة جدًا يف اإدارة الأعمال والت�سويق فقد تبني لنا بعد درا�سة �سوق العمل بوجود فر�ص 

كثرية جدًا للتوظيف، لكن ل يوجد كوادر موؤهلة ل�سغل هذه الوظائف، لذلك قدمنا هذه الدورات لتمكني ال�سباب 

لي�سبحوا كوادر موؤهلة وقادرة على تلبية احتياجات �سوق العمل من خالل الدورات التالية:

| اإدارة املوارد الب�رشية:
-   التدريب  

-   اإدارة التنوع الثقايف

-   اإدارة الأجور واحلوافز

-   متكني العاملني

| الت�سويق واملبيعات والتعامل مع امل�ستهلك:
-   التخطيط الت�سويقي

-   تقومي الن�ساط الت�سويقي

-   اإدارة العالقة مع الزبائن

-   التميز يف الت�سويق

-   اأبحاث الت�سويق

| اإدارة اأعمال ال�سترياد والت�سدير:
-   الت�سالت الت�سويقية املتكاملة يف خمتلف القطاعات

-   ال�سكرتاريا واإدارة املكاتب واملرا�سالت التجارية

-   اإدارة امل�ساريع التجارية وال�سناعية واخلدمية

| دورات يف الإدارة املعا�رشة:
-   القيادة الإدارية يف املنظمات ومتطلبات تطبيقها

-   الجتاهات املعا�رشة يف اإدارة امل�سايف

-   اتخاذ القرارات الإدارية )الأ�س�س واملناهج والآليات(

-   اإدارة امل�ساريع ال�سغرية ومتطلبات اإن�سائها

-   اإدارة التغيري يف املنظمات

-   اإدارة اجلودة ال�ساملة

-   القيادة البداعية والتغيري الداري الفعال

-   املهارات البداعية يف القيادة ال�سرتاتيجية

-   ادارة الوقت والتعامل مع ال�سغوط

-   ادارة الزمات

-   اإدارة اجلودة ال�ساملة يف امل�سارف

-   التخطيط ال�سرتاتيجي والإدارة ال�سرتاتيجية

-   اإدارة التغيري واإعادة الهيكلة يف املنظمة

-   ادارة امل�ساريع

-   املهارات املتكاملة ملديري مكاتب الدارة العليا

-   ان�ساء املوا�سفات وعالمات اجلودة للمنتجات

-   الجتاهات احلديثة ل�ستثمار املوارد الب�رشية

-   تخطيط امل�سار الوظيفي

| دورات يف جمال التاأمني وامل�سارف:
-   ت�سويق وثائق التاأمني

-   التاأمني على امل�رشوعات

-   التفاو�س



قسم المحاسبة ومسك الدفاتر ...............................................................................................................................................................
عمل املركز من خالل هذه الدورات على اإعداد حما�سبني متميزين ورفع �سوية ذوي اخلربة املحا�سبية وذلك من 

خالل تعريفهم على جمموعة القواعد واملبادئ والأ�س�ص والنظريات التي ت�ستخدم يف حتليل وت�سجيل وتبويب 

ربح  من  وامل�ساريع  الأعمال  نتيجة  على  املالية  ال�سنة  نهاية  يف  التعرف  بهدف  وذلك  املالية،  العمليات  وت�سنيف 

وخ�سارة من خالل الدورات التالية:

-   مبادئ املحا�سبة املالية

-   اجلرد والت�سويات اجلردية واإعداد القوائم املالية

-   حما�سبة �رشكات الأ�سخا�س )ت�سامنية، تو�سية ب�سيطة، حما�سة(

-   حما�سب �رشكات الأموال )م�ساهمة(

-   دورة يف اأ�س�س ال�ستثمار يف البور�سات والأ�سواق املالية

-   حما�سبة العمليات امل�رشفية

-   حما�سبة التكاليف ال�سناعية

-   درا�سة اجلدوى القت�سادية

-   حتليل القوائم املالية وتقييم اأداء ال�رشكات

-   حما�سبة �رشكات التاأمني

-   اعداد ومراقبة املوازنات التخطيطية

-   جمع وحتليل البيانات الح�سائية

-   اعداد املوازنات التخطيطية

-   املحا�سبة لغري املحا�سبني

-   التحليل املايل وحتليل املخاطر للمدققني

-   معايري التدقيق الدولية

-   حتليل القوائم املالية با�ستخدام احلا�سوب

-   معايري التدقيق الدولية

-   حتليل القوائم املالية با�ستخدام احلا�سوب

قسم الكمبيوتر ..........................................................................................................................................................................................................................
يهدف الق�سم لتطوير جيل ال�سباب من خالل رفع �سويتهم املعرفية يف كيفية التعامل مع نظم ت�سغيل الكمبيوتر 

الهند�سية  والربامج  وال�سور  الر�سوم  برامج  مع  التعامل  واتقان  م�ساكلها  معاجلة  وكيفية  اأجزائه  على  والتعرف 

وت�سميم وبرجمة املواقع وال�سبكات من خالل الدورات التالية:

ICDL الرخ�سة الدولية لقيادة احلا�سوب   -

Photoshop - Illustrator - InDesign - Corel Draw  الت�سميم الطباعي والإعالين   -

Premiere pro - After effect - Adobe audition املونتاج ال�سينمائي   -

HTML - Dreamweaver - Flash - JAVA Script - PHP & My SQL ت�سميم وبرجمة �سفحات الويب   -

3Ds MAX - Maya الت�سميم ثالثي الأبعاد   -

Computer Maintenance سيانة احلا�سب�   -

CCNA اأ�سا�سيات ال�سبكة والتوجيه   -

-   حما�سبة كمبيوترية )ر�سيد + اأمني(



قسم البرمجة اللغوية العصبية .............................................................................................................................................................
تعترب دورات الربجمة اللغوية الع�سبية مبثابة رحلة �سيقة فيها العديد من املحطات، بدًء من رفع جودة التفكري 

واحلياة لننتقل بعدها لتعريف املتدرب على اإمكانياته وكيفية حتقيق طموحاته من خالل ال�ستفادة من ق�س�ص 

وجتارب الناجحني، كما تهتم هذه الدورات بتح�سني طرق التعامل مع الآخرين من خالل تقنيات م�ساعدة لتحقيق 

مهارات توا�سل عالية امل�ستوى من خالل الدورات التالية:

-   ممار�س الربجمة اللغوية الع�سبية )امل�ستوى الثاين(

-   دبلوما الذكاء العاطفي

-   اإدارة الوقت 

-   اإعداد املدربني

-   اإعداد القيادة الإدارية

-   اإدارة الأزمات

-   مهارات الإلقاء

-   مهارات التوا�سل

-   مهارت التعلم

-   اأ�رشار التفوق الدرا�سي

-   الذكاء الإجتماعي

-   لغة اجل�سد

قسم الرسم والديكور ..................................................................................................................................................................................................
مع  للتعامل  املتدرب  لتاأهيل  ال�رضورية  التدريبية  الحتياجات  مع  يتوافق  مبا  الق�سم  هذا  برامج  ت�سميم  مت 

اأدوات الت�سميم الداخلي والديكور من خالل املهارات اليدوية وبرامج الر�سم الهند�سي. وبنهاية الربنامج �سيكون 

املتدرب قادرًا على التعامل مع الأدوات امل�ستخدمة يف الت�سميم الداخلي والديكور ويكت�سب املرتب املهارات الالزمة 

لل�سيطرة على اليد واإتقان الر�سم اليدوي احلر واإعداد الت�ساميم ور�سم املخططات باإبداعات فريدة وتنفيذها 

مبهنية عالية من خالل الدورات التالية:

-   اأ�سول واأ�سا�سيات هند�سة الديكور

-   الت�سوير الزيتي وتقنية الألوان الزيتية

-   اأ�سول الر�سم بالطرق الأكادميية

-   الر�سم الهند�سي وفق املنظور

-   حت�سني اخلط وقواعد اخلط العربي
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