Qualifications املؤهالت املطروحة

Center Name/اسم املركز

م

املصدر الستشارات املوارد البشرية
The Source for Human Resourcesn Consultancy

1

مركزكواترو للتدريب
Quattro Training Center

2

هيئة اإلقامة والجنيسية
Emirates instiute of citizenship residence and ports

3

معهد ليمتليس لإلستشارات والتدريب
Limitless Consultancies and Training

4

معهد الخبراء العرب للتدريب واالستشارات
Arab Experts Institute

5

ABU DHABI أبوظبي
Certificate 4 in Business Administration
Certification 4 in Management
Certificate 4 in Human Resources
Diploma in Business Administration
Certificate 4 in Customer Service
Certificate 4 in Leadership
Certificate 1 in Office Administration
Certificate 2 in Office Administration
Certificate 3 in Office Administration
Certificate 4 in Business Administration
Diploma in Business Administration
Certificate 4 in Management
Level 4 Composite Award in Facilitating Learning and Development
Certificate 4 in Learning and Development
Diploma im Learning and Development
Level 5 Composite Award in Assessing Learners
Diploma in Business Administration
Diploma in Human Resources
Certificate 4 in Customer Service

 في إدارة أعمال4 شهادة
 في اإلدارة4 شهادة
 في املوارد البشرية4 شهادة
دبلوم في إدارة أعمال
 في خدمة العمالء4 شهادة
 في القيادة4 شهادة
 في إدارة املكاتب1 شهادة
 في إدارة املكاتب2 شهادة
 في إدارة املكاتب3 شهادة
 في إدارة أعمال4 شهادة
دبلوم في إدارة اعمال
 في اإلدارة4 شهادة
 في تيسير التعلم والتطوير4 شهادة فرعية عند املستوى
 في التعلم والتطوير4 شهادة
دبلوم في التعلم والتطوير
 في تقييم املتعلمين5 شهادة فرعية عند املستوى
دبلوم في إدارة اعمال
دبلوم في املوارد البشرية
 في خدمة العمالء4 شهادة

Certificate 4 in Leadership

 في القيادة4 شهادة

Certificate 4 in Leadership

 في القيادة4 شهادة

Level 4 Composite Award in Facilitating leadership
Diploma in Human Resources
Certificate 4 in Human Resources
Certificate 4 in Leadership
Certificate 3 in Human Resources
Certificate 2 in Human Resources
Certificate 1 in Human Resources
Diploma in learning and Development
Level 5 composite Award in Assessing learners
Certificate 4 in Customer Service
Certificate 4 in Leadership
Certificate 4 in Management
Certificate 4 in Human Resources
Diploma in Human Resources
Certificate 4 in Management
Diploma in Business Administration
Level 5 Component Award in Facilitating Professional Development within a Business Environment
Certificate 4 in Customer Service
Level 4 Composite Award in Facilitating Customer Service Requirements
Certificate 4 in Leadership
Level 4 Composite Award in Facilitating Leadership
Certificate 4 in Management
Level 4 Composite Award in Contributing to People Management
Level 4 Component Award in Facilitating employee development
Certificate 4 in Business Administration
Diploma in Business Administration
Certificate 4 in Business Administration
Diploma in Business Administration
Certificate 4 in Human Resources
Diploma in Human Resources
Certificate 4 in Customer Service

 في تيسير القيادة4 شهادة فرعية عند املستوى
دبلوم في املوارد البشرية
 في املوارد البشرية4 شهادة
 في القيادة4 شهادة
 في املوارد البشرية3 شهادة
 في املوارد البشرية2 شهادة
 في املوارد البشرية1 شهادة
دبلوم في التعليم والتنمية
 في تقييم املتعلمين5 شهادة
شهادة في خدمة املتعاملين
شهادة في القيادة
 في اإلدارة4 شهادة
 في املوارد البشرية4 شهادة
دبلوم في املوارد البشرية
 في اإلدارة4 شهادة

معهد متمكن للتدريب
Mtmkn Training Intitute

6

مجموعة املعارف
Knowledge Group LLC

7

مركزتعليم محترفي األعمال
Business Professionals Education Centre

8

 أبوظبي- آفاق للتطويرالقيادي ذ م م
AFAQ for Leadership Development L.L.C

9

 أبوظبي- أكاديمية اإلمارات
UAE Academy

10

مركزالتعليم املستمرفي كلية الخوارزمي الدولية ذ م م – أبوظبي
Continuin Educaton Center AL Khawarizmi International College

11

دبلوم في إدارة اعمال
 في تيسير التطوير املنهي في بيئة أعمال5 شهادة عند املستوى
 في خدمة العمالء4 شهادة
 في تيسير متطلبات خدمة العمالء4 شهادة فرعية عند املستوى
 في القيادة4 شهادة
 في تيسير القيادة4 شهادة فرعية عند املستوى
 في اإلدارة4 شهادة
 في املساهمة في إدارة األشخاص4 شهادة فرعية عند املستوى
 في تيسير تطوير املوظفين4 شهادة مساندة عند املستوى
 في إدارة أعمال4 شهادة
دبلوم في إدارة أعمال
 في إدارة أعمال4 شهادة
دبلوم في إدارة أعمال
 في املوارد البشرية4 شهادة
دبلوم في املوارد البشرية
 في خدمة العمالء4 شهادة

Certificate 1 in Office Administration
Level 1 Composite Award in Career Development
Certificate 2 in Office Administrstion
Level 2 Composite Award in preparing for work in an office environment
Certificate 3 in Office Administration
Level 3 Composite Award in Paricipating in an office environment
Certificate 4 in Business Administration
Level 4 Component Award in Supporting office administration
Level 4 Component Award in Facilitating office resources
Diploma in Business Administration
Level 5 Component Award in Development office systems and processes

 في إدارة املكاتب1 شهادة
 في التطوير املنهي1 شهادة فرعية عند املستوى
 في إدارة املكاتب2 شهادة
ى
 في التجهيز للعمل في بيئة أعمال مكتبية2 شهادة فرعية عند املستو
 في إدارة املكاتب3 شهادة
 في املشاركة في بيئة أعمال مكتبية3 شهادة فرعية عند املستوى
 في إدارة أعمال4 شهادة
 في دعم إدارة املكاتب4 شهادة مساندة عند املستوى
 في تيسير املوارد املكتبية4 شهادة مساندة عند املستوى
دبلوم في إدارة أعمال
 في تطوير أنظمة وعمليات املكاتب5 شهادة مساندة عند املستوى

Level 5 Component Award in Facilitating Professional Development within a business environment

 في تيسير التطوير املنهي في بيئة أعمال5 شهادة مساندة عند املستوى

Certificate in Customer Service
Level 4 Composite Award in Facilitating customer service
Certificate 1 in Human Resources
Certificate 2 in Human Resources
Certificate 3 in Human Resources
Certificate 4 in Human Resources
Level 4 Component Award in Supporting employee services
Level 4 Component Award in Facilitating recruitment processes
Level 4 Component Award in Facilitating employee development
Diploma in Human Resources
Level 5 Component Award in Managing employee development programmes
Level 5 Component Award in Managing employee benefits
Level 5 Component Award in Managing HR Information systems
Certificate 4 in Leadership
Level 4 Composite Award in Facilitating leadership
Certificate 4 in Learning and Development
Level 4 Composite Award in Facilitating learning and development
Diploma in Learning and Development
Certificate 4 in Management
Level 4 Composite Award in Contributing to people management
Certificate 4 in Marketing
Level 4 Composite Award in Undertaking marketing activities
Certificate Level 2 in Retail Operations
Level 2 Composite Award in safe stock control and merchandising
Level 2 Composite Award in retail products
Level 1 Component Award in Career Planning for retail
Level 2 Component Award in Retail Services
Level 2 Composnent Award in Stock Control and Merchandising
Level 2 Composnent Award in Communication and Retail
Level 5 Component Award in Internal Verification
Level 5 Composite Award in Assessing learners
Certificate 4 in Learning and Development
Level 4 Composite Award in Facilitating learning and development
Diploma in Learining and Development
Level 4 Composite Award in contributing to people management
Level 4 Component Award in Facilitating employee development
Level 4 Composite Award in facilitating leadership
Certificate 3 in Human Resources
Certificate 4 in Leadership
Level 4 Composite Award in Facilitating customer service requirements
Certificate 4 in Business Administration

Certificate 4 in Human Resources
Diploma in Human Resources

 في خدمة العمالء4 شهادة
 في تيسير متطلبات خدمة العمالء4 شهادة فرعية عند املستوى
 في املوارد البشرية1 شهادة
 في املوارد البشرية2 شهادة
 في املوارد البشرية3 شهادة
 في املوارد البشرية4 شهادة
 في دعم خدمات املوطفين4 شهادة مساندة عند املستوى
 في تيسير عمليات التوظيف4 شهادة مساندة عند املستوى
 في تيسير تطوير املوظفين4 شهادة مساندة عند املستوى
دبلوم في املوارد البشرية
 في إدارة برامج تطوير املوظفين5 شهادة مساندة عند املستوى
 في إدارة امتيازات املوظفين5 شهادة مساندة عند املستوى
 في إدارة أنظمة معلومات املوارد البشرية5 شهادة مساندة عند املستوى
 في القيادة4 شهادة
 في تيسير القيادة4 شهادة فرعية عند املستوى
 في التعلم والتطوير4 شهادة
 في تيسير التعلم والتطوير4 شهادة فرعية عند املستوى
دبلوم في التعلم والتطوير
 في اإلدارة4 شهادة
 في املساهمة في إدارة األشخاص4 شهادة فرعية عند املستوى
 في التسويق4 شهادة
 في أداء نشاطات التسويق4 شهادة فرعية عند املستوى
 في عمليات تجارة التجزئة2 شهادة
 في ضبط أمن ملخزون البضائع وترويجها2 شهادة فرعية عند املستوى
 في منتجات التجزئة2 شهادات فرعية عند املستوى
 في التخطيط املنهي لتجارة التجزئة1 شهادة مساندة عند املستوى
 في خدمات تجارة التجزئة2 شهادة مساندة عند املستوى
 في ضبط مخزون البضائع وترويجها2 شهادة مساندة عند املستوى
 في االتصال وتجارة التجزئة2 شهادة مساندة عند املستوى
 في التدقيق الداخلي5 شهادة مساندة عند املستوى
 في تقييم املتعلمين5 شهادة فرعية عند املستوى
 في التعلم والتطوير4 شهادة
 في تيسير التعلم والتطوير4 شهادة فرعية عند املستوى
دبلوم في التعلم والتطوير
 في املساهمة في إدارة األشخاص4 شهادة فرعية عند املستوى
 في تيسير تطوير املوظفين4 شهادة مساندة عند املستوى
 في تيسير القيادة4 شهادة فرعية عند املستوى
 في املوارد البشرية3 شهادة
 في القيادة4 شهادة
 في تسهيل خدمه العمالء4 شهادة فرعية عند املستوى
 في إدارة أعمال4 شهادة

معهد أبوظبي للتعليم والتدريب املنهي ادفيتي الجزيرة
Abu Dhabi Vocational Educaton and Training Institute - ADVETI

12

كلية االمارات للتطويرالتربوي
Continuing Education Center Emirates College for Advanced Education

13

معهد االمارات للدراسات املصرفية واملالية
Emirates institute for Banking and financial studies (AD)

14

Tafkeer institute of vocation innovation تفكيرمعهد االبتكار املنهي

15

Continuing education center at emirates college of technology مركزالتعليم املستمربكلية االمارات للتكنولوجيا

16

معهد االمارات للدراسات املصرفية واملالية
Emirates institute for Banking and financial studies (SH)

17

 في املوارد البشرية4 شهادة
دبلوم في املوارد البشرية

SHARJAH الشارقة
Certificate 3 in Human Resources
Certificate 4 in Leadership

 في إدارة أعمال3 شهادة
 في القيادة4 شهادة

Level 4 Composite Award in Facilitating customer service requirements

 في تسهيل خدمه العمالء4 شهادة فرعية عند املستوى

معهد االمارات للدراسات املصرفية واملالية
Emirates institute for Banking and financial studies (SH)

17

املعهد الوطني للتعليم املنهي
National Institute for Vocational Education (NIVE)

18

جامعة اإلمارات للطيران
Emirates Aviation University

19

DUBAI دبي
Advanced Diploma in Networking and System Support
Advanced Diploma in IT Systems and Applications
Advanced Diploma in Business
Advanced Diploma in Jewellery Business Development
Advanced Diploma in General Engineering
Diploma in Networking and System Support
Diploma in IT Systems and Applications
Diploma in Business
Diploma in Jewellery Business Development
Diploma in General Engineering
Level 5 Composite Award in Assessing learners
Level 5 Component Award in Internal Verification
Certificate 4 in Business
Certificate 4 in Information Technology
Certificate 4 in IT Practitioners
Certificate 4 in Building Inspection and Surveying
Certificate 4 in Draughtsmanship
Level 4 Composite Award in Retailing and Marketing
Level 4 Composite Award in Customer Service
Level 4 Composite Award in Health and Safety
Advanced Diploma Aeronautical Engineering
Advanced Diploma Avionics Engineering
Advanced Diploma Aircraft Maintenance Engineering
Advanced Diploma in Travel & Tourism
Advanced Diploma in Business
Advanced Diploma Aviation Science
Diploma in Travel & Tourism Management
Certificate 4 in Aeronautical Engineering
Certificate 4 in Airport and Airline Operations
Applied Bachelor in Aerospace Technology
Applied Bachelor in Avionics Technology
Applied Bachelor in Aviation Maintenance Engineering
Applied Bachelor in Air Transport Management
Applied Bachelor in Business Management
Applied Bachelor in Tourism Management
Applied Master in Human Resource Management
Applied Master in Human Resource Development
Applied Master in Mechanical Engineering
Applied Master in Aerospace Engineering
Applied Master in Engineering Business Management

دبلوم متقدم في دعم شبكات وأنظمة املعلومات
دبلوم متقدم في أنظمة تقنية املعلومات والتطبيقات
دبوم متقدم في األعمال اإلدارية
دبلوم متقدم في تطوير تجارة املجوهرات
دبلوم متقدم في الهندسة العامة
دبلوم في دعم شبكات وأنظمة املعلومات
دبلوم في أنظمة تقنية املعلومات والتطبيقات
دبلوم في األعمال اإلدارية
دبلوم في تطوير تجارة املجوهرات
دبلوم في الهندسة العامة
 في تقييم املتعلمين5 شهادة فرعية عند املستوى
 في التدقيق الداخلي5 شهادة مساندة عند املستوى
 في األعمال اإلدارية4 شهادة
 في تقنية املعلومات4 شهادة
 في ممارس تقنية املعلومات4 شهادة
 في رقابة املباني واملساحة4 شهادة
 في الرسم الهندس ي4 شهادة
 في تجارة التجزئة والتسويق4 شهادة فرعية عند املستوى
 في خدمة العمالء4 شهادة فرعية عند املستوى
 في الصحة والسالمة4 شهادة فرعية عند املستوى
دبلوم متقدم في هندسة الطيران
دبلوم متقدم في هندسة إلكترونيات الطيران
دبلوم متقدم في هندسة صيانة الطائرات
دبلوم متقدم في السياحة والسفر
دبلوم متقدم في إدارة األعمال
دبلوم متقدم في علوم الطيران
دبلوم في السياحة والسفر
 في هندسة الطيران4 شهادة
 في تشغيل خطوط الطيران واملطارات4 شهادة
بكالوريوس تطبيقي في الفضاء والطيران
بكالوريوس تطبيقي في هندسة الكترونيات الطيران
بكالوريوس تطبيقي في هندسة صيانة الطيران
بكالوريوس تطبيقي في إدارة النقل الجوي
بكالوريوس تطبيقي في إدارة األعمال
بكالوريوس تطبيقي في إدارة السياحة
ماجستير تطبيقي في إدارة املوارد البشرية
ماجستير تطبيقي في تطوير املوارد البشرية
ماجستير تطبيقي في الهندسة امليكانيكية
ماجستير تطبيقي في هندسة الفضاء والطيران
ماجستير تطبيقي في إدارة األعمال الهندسية

