
ا���سرا	ط� ا����د ا�ورو	� �����ء 

دورة ����د�� ا��	�رات ا����س ا������

2و  1���دة ا����وى 
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��دورة؟ ا���!� �	ب


رات ُ���ن�� ا��وارد ت�رارا  ���وظ ���ل ُ���ن أن ا������ ا���
س �
 و���ن �،وا��ؤ�� ا�*رد ()�د '�! ا&��
%�� ز�
دة إ�! �ؤدي ��
 ا���ر��
 أن �
� .ا����د�� ا�و�
0ل ھذه ا��دام 2ل �ن وأ�1ر ا�*وا0د ھذه ����ق


رات ��ذه ا��02م �5ر ا���دام�� ولا�و( 'دم ���%�6 ��ون �ن ا�
��
7���> �;�1ر �6 و���ون �ل :��ب، ا��ط�و�� �� !�  .ا��وظ*�ن �ز��* '


رات ��ط�ب ���
ر :> :�ط ا��رة ا����> ا���
س ا��  ةوإدار ا

رات،��.و�*��رھ
 ا���
0? ��(�ل :> أ�<
ً  و��ن ا�


راتوا��طو�ر ������م ا�)ر�> ا��ر�ز �و:ر��د� ا������ ا���
س ا���� �ن�
 و�>اAور ا���
د را�ط� ��ل �ن ا��;ھ�ل �ظ
م و<@ و�د :�ط، ا��ؤھ��ن


ء��.ا��*س �)

ا����� ا����س ا��	�رات ����د�� دورة
 ً
��

ء اAورو�> ا���
د را�ط� �)
��ر �@ ���� رةدو :Cن ا��*س، �)


رات ���د�>�� �وف ا�)ر�> ا��ر�ز �ن ا���د�� ا����> ا���
س ا

رات ھذه ���دام �ؤھ�ك��
رات( �;�وا'�
 ا��� و��
ت ا��درات ا

��)
رات ���دم« ��
دة إن .)ا����  ن� ا�(
درة »ا����> ا���
س ا

ء اAورو�> ا���
د را�ط���  ا��دام ن� �����ك دو��
ً  ا��)رو:� ا��*س �)

ر أدوات��
��� و��*
ءة ����ل ���ل ا�'.

�وف ���ن #����:


رات ا���
��� �����ق •��
ر ا���.أھدا:كا

راتإدارة %��@ :0
ت •��. ا�
0
ت •: @��% J��)�رات
��. ا�

:� ا�! و(ف ��
ت•>�

رات ا��درات �����ل ��
0? ا�� 

��).ا��

ذ ا��رار•
ر�ر وا:�� ���
'دة ا��)���ن :> ا��� ��
��.
•@��% ?0
ص ��� 

رات  ��د�م ا��7ذ�� ا�را%)� ���ر���ن :����ا

.ا���
س ا����>

ا��ؤھ*ت ا��� ���(ل '����


ء اAورو�> ا���
د را�ط� ��
دات�� :2 و 1 �����و�
ت ا��*س �)
:1 ا����وى


ر ���دم ��
'د•��ا

ر ���دم•��  ا�)
�� ا��درات – ا

:2 ا����وى

ر ���دم •��
ت - ا�� ��)ا��

ا�د'م

��راءة ا��را%@ ��د�م ذ�ك :> ��
 ا��
�ل، ا�د'م وا��طو�ر ������م ا�)ر�> ا��ر�ز ��دم� 

'د�ك وذ�ك �
�دورة، ا��دء ��ل��� !�
دةا� ر�و: و�ذ�ك .وا�����0 ا���)داد '� 


 و�ل ا��در������
�ز���� �:
>&
.ا�دورة �)د 
� �ر��� :> وا��و%�6 ا���
�)� ا�! �
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ا����� ا����س ا��	�رات ����د�� دورة

 اAورو�> ا���
د را�ط� ���
دة ا�)ر�> ا��ر�ز د�? إن


رات &��دام ��ؤھ�ك وا�دة دورة :> 2 و 1 �����و��ن�� إ
 ھذه 2ل �ن أ�<
ً  �����ن..�)
ً  ا��(�� و��
ت ا��درات

 ا��ظر�� ��Qس أ'�ق :�م '�! ا��(ول �ن ا���1*� ا�دورة


:� .��ل ا����> ا�����م �)���� وا��ط�����>&
 �و:�ر ��زة ا�! �

 2و1 ��نا����و :(ل �
ل :> ��رار أي أ�<
ً  ���%�ب ا�و�ت
�*��ن دور��ن :>��.

ا�دورة؟ ھذه (��ت ��ن
�(�ن ا�دورة ھذه (��ت�� ،ا��دراء ا���ر��، ا��وارد :> �


ء��
رات ا��دام :> ا�را5��ن �ن و�5رھم ا��*س '��
سا ا��� 

 .وظ�*>ا� وا��و%�6 ا����> ا��طو�ر ا��وظ�ف، �%
�ت :> ا����>


'دھمو ا��
س آ�ف وا��طو�ر ������م ا�)ر�> ا��ر�ز درب ��د� 

!�
ء اAورو�> ا���
د را�ط� ��
دات '�! ا��(ول '��(� 
.�ذ�ك ا��ر�ط
��� وا�%�)�� ا��*س

أھداف ا�دورة 

 وا��دام م'
 ���ل ا�����م �)���� وا��ط����� ا��ظر�� ��Qس �
�ل :�م �طو�ر•


ر أدوات��
ت و����ل ا��درة ا�� ��)
ص، ���ل ا�� Jر���ن� ذ�ك و������ 

دام��

رات �ن وا�)� �%�و'� ���
ت ا���
رات، ا��درات، ا�
 و ا�وظ�*�� ا&ھ��
  .ا��(�� و��
ت وا�دوا:@ ا���م


رات �����م ا�2ز�� وا��)�و�
ت �
��)ر:� ا��ر���ن �زو�د•��
�� �ن ا&�� 
��� د


�*� وا��ط���
ت �5Qراض و��02����ك ���ل و ا��� !� ��طو�را و ا��وظ�ف '
.ا�وظ�*> ا���
ر و�ط�ط وا��و%�6 ا����>


ً  ا���
�� ا�����م Aدوات �*(��> �رح ��د�م•���
 وا��دام ا�U> ا��
�ب ودور '
6�
.ا�����م '���� :> �ط���


ء اAورو�> ا���
د را�ط� ��
دات '�! ا��(ول•�� .2 و 1 �����و��ن ا��*س �)

ر ���دم :1 ���وى��
ر ���دم :2 ���وى ا�)
��، ا��درات – ا��
ت - ا�� 

��)��ن إدراج إ��
��� و�ذ�ك .ا��)

دا& را�ط� �%ل ا�! ا���
دات '�! ا���� 

ء اAورو�>��  .ا��*س �)

 ً
��

ء اAورو��� ا�را�ط� �)
��ر �@ ���� �ن ط�ب�� ا��ر�ط
��� وا�%�)�� ا��*س �)


رات �)ض ا��
م ا��ر���ن�� �ن ��
ءا&� �)د :ردي ���ل ا���
ر�ر �)ض وإ'داد ا�

 ��(ولا �روط و�ن .��ر��
ً  أ��ر �121 ا�! ��ر�ن �ن ا�)���� ھذه ���7رق و ا�دورة،

!�
ل و��د�م إ'داد 2 ا����وى ��
دة '�'Aر�ر ا
 ��د�د م�� ����م �وم :> ا��ط�و�� وا���
6  .ا�دورة ��
�� '�د �ر�J �ل �@ �
ر�

 �#ل	 ا��ط�و	� وا����ر�ر ا�'��ل !��4 وإ���م ا�دورة �2ور ا��ر���ن '�1 ���و!ب

 1 ��ن�����و ا���س �����ء ا�ورو	� ا����د را	ط� ���دات '�1 ���(ول ود�6ق #��ل

 مو�ظ� ا���(�� و���ت ا��درات إ��	�رات إ���دام �ن ا��ر��ون ���#ن و�ن .2 و
.ا��ط�و	� ا�'��ل �#ل ا��درب و6	ول ا�دورة إ����ء 	�د إ� !�����س



Copyright © AADC � Head Office G07 � Block 11 � Dubai Knowledge Village � PO Box 500301 �Dubai � UAE 

!دول ا�دورة

ا��راءة ا����2ر��
 ھذه ���ل .��دورة ����<�ر ا��)�و�
ت �)ض �راءة ا���
ر��ن �ن ��ط�ب


أ� ا���
ر��ن �ن و��ط�ب ا�%�ر، ��وا'د و�را%)� ا�دورة 'ن ��د�� ا��)�و�
ت>  

ت ����م ا����
ن ا��
م�� ��).ا��

ا�ول ا��وم

رات ا��دام 'ن ��د����
رات، إدارة طرق ا��درات، إ��
رات إدارة ا&�� و ا&



ت وا���و��
ت ا��)
��ر ، �(������2Aا�وا%ب وا 
�'
.�����ما '���� :> إ��

ا����8 ا��وم

رات ��
دئ��
��سا� إ��دام ا�����م، '���� :> ا&�(
ء إ��دام ا��درات، إ�� 


ر�ن ، ا��و�دة�� ،���
تا�1� �ؤ�ر �*�وم ،)ا�)
�� ا��درات( ا�را%)� ا��7ذ�� '�.

ا���8ث ا��وم

رات، :> ���د�� �*
ھ�م��
ر ا&��
رات إ��
س ا���
��� ا&��
(�� و� 

،
.ا�����م :> ا����
ز و'دم ا��و<و'�� و�2ء���

ا��	وع ����� ��ط�� ��ز�	� وا!	�ت

س��
ر، أدوات ����م و ��
ر�ن ا&�� ��

ت �ظر�
ت 'ن '�� ��).ا��

ا�را	4 ا��وم

ت �ظر�
ت �را%)��� ،��)
ت إ����
ن ���%�� ا���� ��) ،(15FQ+) ا��
J��)� ،رات
��
ت إ��)�
�ت ا&�
رات إ��دام و�)و��
ت إ�� ) ��،ا��

�ل ا��*س '
�م ���%��� )Cattellت �*(�ل و )
�� ��)
 '�ر، ا���� ا������ 


�� درا�� ا���
ر�ر،�.

ا����س ا��وم
�! ��ر�ن ا��1
�>، ا�وظ�*� و��ط ا��(�� �ط
�ق �)
�ل' ��
رإ 


ءاً  ا��وظ*�ن�� !�
ت��( ا�را%)� ،ا��7ذ�� ا���و��� ا��*
ءات ' 
��).)ا��

ا����>�� ا����ر�ر و����م ا����	�� �وم

�� درا�� ���د�م ا��ر�J ��وم� 
.ا�دورة �ن 2 �
����وى ��)�ق :��
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  ا��#���

�*��� إ�
را�> درھم 11,500 ھ> ��دورة ا&%�
��� ا����

(� ا�����
ت ��ل � ا�


�دورة،� �:
>&
 أ�<
ً  م��� .ا�دورة أ�
م ط��� �و��� 5داء وو%�� ا���رو�
ت إ�! �


���ا��ر�ط ��%�)�� ا��ر�زي ا��%ل :> إ��راك �ر�وم درھم 1,500 ���X إ���
ب 


ء��
�0ن ���%�ل وذ�ك ا��*س �))Aن ا���! لوا��(و ا�دورة إ��
م '�د ا��ؤھ' 

.ا�دورة دا��� ��ل �
�ل ���ل ا��ذ�ورة ا�ر�وم %��@ إ���*
ء �%ب .ا���
��0 ا���
دات

ا����'د �!ز
 ر�م 
�فھ '�! وا��طو�ر ������م ا�)ر�> ا��ر�ز �@ ا��وا(ل ا�ر%
ء ا���
'د ��%ز

  ا&���رو�> ا��ر�د طر�ق 'ن أو 0097143900799
com.training@arabianassessment ول)��� !��دورة ��%�ل ط�ب '�.

ا��ر���ن إ��	دال
 ومر� أي و�دون �د�ل �ص ��ول ��)د�
 ا��ر���ن أ�د �<ور �)ذر �
ل :>

��:

 �م ا��> ا�����
ت %��@ إر�
ل �ر%و و��ن .إ<��
��ر�J رةا�دو �دء ��ل إر�� 
.ا�%د�د

ا�د=�� ا���د��

 ��ر�زا ا'��د :�د و��ذا �
�دورة، ��Z�راك '
لٍ  ط�ب و%ود ا���و�@ �ن


ءا .ا���د�� ا�د:)� �ظ
م ا�)ر�>�� !� �%ب 
'دا��� �%ز و��1��ت ذ�ك '


 ��د�� د:)� إ�داع����� .)ا����*� إ%�
�> �ن %33( درھم 4,000 

 �ل��( ��م ��1 ���د أي �!ز �8	�ت '�1 6در��� 'دم '�1 �<�ف

 ��ا�2ز وا�����
ت ا��واد إر�
ل �ن أ�<
ً  ����ن �ن..ا���د�� ا�د=��

 ��د�; ا��ر���ن �ن �ر%و .ا�ر�وم %��@ إ���*
ء ��! ا�دورة ��ل
.���ن و�ت أ�رب :> �<ورھم

�����ا�A@�ء 
 ��ب�� و إ�7
ء ر�م إ���
ب ��م �وف ا��ر�J �<ور �)ذر �
ل :>

<�
��
�:

�� ا���د�� ا�د:)� ���� ���رد – ا�دورة �دء ��ل �وم 30•�
�
 ا&%�
��� ا����*� �ن %50 إ���
ب ��م -  ا�دورة �دء ��ل �وم 14•

�دورة�
 ا&%�
��� ا����*� �ن %100 إ���
ب ��م – ا�دورة �دء ��ل أ�
م 7•

�دورة�

Bا���ر� ا��Aرة

د�>  �2015و:��ر   23، 22، 19، 18، 17

�2016
�و   23، 22، 19، 18، 17 د�>

�2016و:��ر  14، 13، 10، 9، 8 د�>
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#�رل =را���س: ا��درب 

��و��لإ��ر�� ����ك �ر#� – ا����دة ا����#� =� ا������ت 6�م ر>�س

�م� ا��ر�ط
��� ا�%��)� �ن و�)��د �ؤھل �ر�ط
�> �*س '
�م ھو �
رل( 

رل ���ل .ا��*س�  ً
��م - *سا�� �)�م ا��ر�ط
��� ا�%�)�� '<و�� أ�< 


(� �زة� �)��ر ا�ذي )ا��در�ب :> �)��د ��
رس( ا�وظ�*> ا��*س '�م 
�م ��ا��ر�ط
� ا�%�)�� �دى أ�<
ً  ��%ل �
رل .ا��*�> ا��در�ب :>(� 


ر :> ا��*س��.)ب ، أ( ����و�
ت �����ا� اتا�


ت ��م ر�0س ھو �
رل ��
��ك ��ر�� ا����دة ا������ :> ا�)�� 
�رة �
رل �دى .م2000 '
م ��ذ ا���(ب ھذه �7ل و�د إ��ر�
��و�ل  


رات ا�����م �%
ل :> ��� 15��
:� ا������ وا&>&
 �(ل رة� إ�! �
 �ا����� :> ا��در�ب و ا��ؤ��> ا��طو�ر �%
�ت :> ��� 20 إ�!


ر%�
، و ا����دة.اAو�ط ا��رق ��ط�� :> ��د�داً  

ا��ط*ع آراء 	�ض ا����ر#�ن =� ا�دورة


� ا&���
ق '�! ا�%��@ أ�ث أ�
 ، �*�دة و ��ظ�� ا�دورة �
�ت ��د«� 

ل ا&����2 ا��ؤون دا0رة - أ.أ».:ر(� أ�رب :>�'Aر�� وا�ا�


�ل، �ؤھ)�  ً2�J ��! ا�(*ر �ن ��دأ !'ظ�م«��
 :> ا0@ر أ��وب �
ا���� رأس ��ك – د.ج».وا��در�ب ا�)رض

 أ�
 .داً % ���)� ا��)����� ا��%ر�� ھذه %)ل '�! ا�)ر�> ا��ر�ز أ��ر«
 أ�وظ�> %�
ز – ك.س»ا�2ز�� ا��)ر:� إ����ت :)2ً  �;��> أ�)ر

�1
ر��Z�  

���� �<�ف و�وف %داً  ���)� و��ن ��1*� دورة« ����� <� :< 
أ�وظ�> �ط
رات �ر�� – س ن، ،»ا�)�ل

�1
ءأ وا��و%�6 ا�د'م '�! ا��در�ب �*ر�ق ا�%ز�ل �
���ر أ�و6%« 
 “ ا��در�ب :�رة طوال را0)� ��%ر�� �ظ�ت ��د .ا�دورة

�� دو�*�ن  - س.م
�ط�


