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Level of Happiness with our training services in 2021

مستوى السعادة عن خدماتنا التدريبية في 2021 
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عدد البرامج التدريبية واالختبارات المقدمة من مركز التعليم المستمر 

 Number of participants in our training programs in 2021
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عدد الساعات التدريبية التي قدمناها في 2021 

إنجازات المركز 2021

إنجازات المركز 2021



Morgan Coursesالدورات القصيرة



برامج اللغات

عدد الساعات
التكلفة بالدرهم

ClassroomOnline

IELTS Preparation Course3022001600

TOEFL/IELTS Private TutorialMinimum Hours /82500

Language Courses (Italian, Korean, German, Spanish, Mandarin, 
Japanese...etc. 

(CEFR: A1/C3)/ Per Level
3017851470

General English Courses

 (CEFR: A1/C3)/ Per Level
3021501600

English For Specific Purposes 

(CEFR: B1/C3) /Per Level
Minimum Hours /2023002000

 English for University Entrance Qualification (Emsat Concept)Minimum Hours /814001000

CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults globally)120 Hrs8700 7680

Enhancing Languages and Cultures Programs abroad (London, USA, 
Korean, Spain, Japan… etc.)NA20,560

Enhancing Languages and Cultures Programs in the UAE (London, 
USA, Korean, Spain, Japan… etc.)NA20,560

برامج العالقات العامة واالتصال

التكلفة بالدرهمعدد األيامعدد الساعات

1532500مهارات العرض واإللقاء

1532500إدارة التفاوض

2553500فن استطالع الرأي

2043000تخطيط العالقات العامة ودورها في تحقيق التميز اإلداري

2043000إدارة االتصاالت الحكومية

2043000فن إدارة الحديث في وسائل اإلعالم

2553500التميز في خدمة العمالء

2043000التخطيط اإلستراتيجي لبرامج العالقات العامة

2553500تنمية مهارات موظفي العالقات العامة واالستقبال

2553500مهارات مواجهة الجمهور والتواصل الفعال معه

2043000العالقات العامة وإدارة األزمات

2043000مهارات الكتابة للعالقات العامة

2043000مهارات ووسائل التواصل واإلعالم االجتماعي

1532500مهارات التفاوض

2043000اإللقاء والتحدث أمام الجمهور



برامج اإلدارة واألداء المؤسسي

التكلفة بالدرهمعدد األيامعدد الساعات

1241500إدارة الوقت ومعالجة المعلومات

621200فن التعامل مع اآلخرين ومهارات االتصال الفعال

621200التميز في خدمة العمالء

1532500مهارات كتابة الرسائل والتقرير

2043000المهارات المتقدمة للسكرتارية التنفيذية ومديري المكاتب

2554000مدير مشاريع معتمد

SPSS -1242000التحليل اإلحصائي

2044000التخطيط اإلستراتيجي إلدارة الموارد البشرية

وتنميــة  البيروقراطيــة  علــى  القضــاء  وأســاليب  إســتراتيجيات  اإلبــداع:  إدارة 
داخــل منظمتــك االبتــكار 

2044000

1643500مهارات تخطيط وإدارة مقابالت التوظيف

2556000إدارة المعرفة (تكوين إدارة المعرفة في المنظمات والدوائر الحكومية)

2045000إستراتيجيات وسياسات اإلحالل وتكوين الصف الثاني من القيادات اإلدارية

2043500إدارة سلسلة التوريد والشراء

1242000إدارة  الفعاليات والمناسبات

2053500تنمية المهارات اإلدارية المتقدمة لرؤساء األقسام

2043000الطرق اإلبداعية لحل المشكالت اإلدارية

1643000االبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق

2055000التخطيط اإلستراتيجي للمديرين والقياديين في المؤسسات

2043000قيادة فرق العمل عالية األداء

1233500أسس تقييم األداء المؤسسي

1643500مؤشرات قياس وتقييم األداء المؤسسي

2554000تنمية المهارات اإلشرافية المتميزة

2044000موازنة البرامج واألداء

1532500إدارة خدمة العمالء

2044000القيادة وفن اإلبهار في العمل المؤسسي

برامج المالية والمحاسبة

التكلفة بالدرهمعدد األيامعدد الساعات

2553500المحاسبة لغير المحاسبين

31500احسب ميزانيتك وصمم بيتك

41500ترشيد النفقات وتنمية اإليرادات

1532500المالية لغير الماليين

2043000االتجاهات الحديثة في التدقيق الداخلي

2553500أساليب إعداد التحليل المالي

2553500اإلدارة المالية الحكومية الحديثة

2553500األساليب الحديثة في التخطيط المالي وإعداد الموازنات

2553500نظم المعلومات المحاسبية

2553500تحليل البيانات المالية



برامج االبتكار

التكلفة بالدرهمعدد األيامعدد الساعات

Certified Chief Innovation Officer CCInO2456800

Certified Design Thinking Professional CDTP2456800

Certified Innovation Professional CINP3287500

Certified Innovation Strategist CInS2456800

Gamification1025000

Design Thinking for the Digital Entrepreneur622000

"Innovation & Creativity "Think as an Artist622000

وتنميــة  البيروقراطيــة  علــى  القضــاء  وأســاليب  إســتراتيجيات  اإلبــداع:  إدارة 
داخــل منظمتــك االبتــكار 

2043000

1022500من التفكير إلى االبتكار إلى تحقيق التغيير

1532500مهارات التفكير اإلبداعي 

1022000إطار وأدوات االبتكار

1532500اإلبداع واالبتكار في حل المشكالت

2043000االبتكار في بيئة العمل

برامج البيئة واالستدامة والطاقة

التكلفة بالدرهمعدد األيامعدد الساعات

4086400المفتش الصحي المعتمد

2043600نظام سالمة األغذية للمؤسسات الصغيرة

5NA أسابيع115الصحة والسالمة المهنية في الزراعة

2554000التحقيق في اإلدعاءات واإلصابة باألمراض المنقولة عن طريق األغذية 

5NA أسابيع115برنامج التطوير المهني في الزراعة

2043600التحقيق في االدعاءات و اإلصابة باألمراض المنقولة عن طريق األغذية  

2554000التسمم الغذائي واألمراض المنقولة باألغذية

2554000أنظمة السالمة الغذائية

30104500تطبيق نظام الهاسب HACCP لضمان سالمة الغذاء

2554000تكنولوجيا مكافحة اآلفات الحشرية للمحاصيل الزراعية

برامج البيئة واالستدامة والطاقة

التكلفة بالدرهمعدد األيامعدد الساعات

2043000تربية األسماك 

88000 أسابيع200التغذية ومصانع األعالف

2553500دورة نظم الري الحديثة                        

3575000األسمدة والتسميد وأساسيات مبادئ األغذية

1022000األمراض الحيوانية المنشأ

2553500السالمة في المختبرات الكيماوية

3064500تكنولوجيا مكافحة اآلفات الحشرية للمحاصيل الزراعية



برامج تقنية المعلومات  

التكلفة بالدرهمعدد األيامعدد الساعات

Cyber Security Coder (international Certificate)2433500

Certified IoT practitioner (international Certificate)2433500

Certified Artificial Intelligence practitioner (international Certificate)4055000

Certified Data Science practitioner (international Certificate)4055000

Certified Ethical Emerging Technologist (international Certificate)2433500

CyberSec First Responder (international Certificate)4055000

Certified IoT Security (international Certificate)4055000

Certified Ethical Emerging Technologist (international Certificate)2433500

برامج تقنية المعلومات

CertNexus

برامج اجتماعية وسلوكية

التكلفة بالدرهمعدد األيامعدد الساعات

2553500تطوير مهارات األخصائي والمشرف االجتماعي

2043000التدخل المهني في العمل االجتماعي

2554000تصميم برامج إرشادية لذوي االحتياجات الخاصة

2553500برنامج اضطرابات التواصل لدى األطفال

2043500التوجيه األسري واإلرشاد االجتماعي

2042500اإلرشاد النفسي

1021500التسامح في المجتمع

1533000إدارة المبادرات المجتمعية وتسويقها

التكلفة بالدرهمعدد األيامعدد الساعات

ICDL Base36121400

ICDL Standard60182000

Office 3652552500

Advanced MS Word2042000

Advanced MS Excel2042000

Advanced Presentation MS PowerPoint821500

Python basic programming course2553000

Graphics using AutoCAD2553500

Graphics using 3DMAX2553000

SPSS-(STATISTICS)2553000

Smart Learning Applications2554000

Systems Analysis and Design2553000

Android Apps Developer2554000

Internet of Things basic course2043000

1231500دورة تصميم المنشورات والملصقات

هذه االسعار للدورات الحضورية ويمكن أن يختلف السعر بالنسبة للدورات عن بعد

باإلضافــة الــى قائمــة الــدورات المعلنــة، فــإن مركــز التعليــم المســتمر يقــدم مجموعــة 
واســعة مــن البرامــج المتخصصــة، حســب متطلبــات واحتياجــات المتعامليــن.

القطاعــات  مــن  للمجموعــات  خاصــة  وخصومــات  مميــزة  أســعار  عــروض  تتوفــر  كمــا 
هيئــة  وأعضــاء  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  جامعــة  وموظفــي  والخاصــة  الحكوميــة 

وخريجيهــا. الجامعــة  وطــالب  فيهــا  التدريــس 

In addition to the announced list of courses, CEC provide a wide 
range of customized programs, according to the request and need 
of the clients.

Special prices offers and discounts are available for groups UAEU 
staff, faculty, students, alumni and for groups.



برامج القانون

التكلفة بالدرهمعدد األيامعدد الساعات

2554000الشهادة التخصصية في الترجمة القانونية

2554000الترقيات والتعويضات والجزاءات التأديبية في قانون العمل

2554000صياغة بنود اتفاقيات التحكيم

2554000العقود اإللكترونية

2554000إدارة العقود والمناقصات

2554000أسس وقواعد الترجمة القانونية

2554000حماية حقوق الملكية الفكرية

2554000الصياغة القانونية للقرارات اإلدارية

التكلفة بالدرهمعدد األيامعدد الساعات

Entrepreneurial Finance CertificateSAP Learning Systemweeks 3$400 student
$750 – non-student

Entrepreneurial Leader CertificateSAP Learning Systemweeks 3 student – $400
$750 – non-student

Managing Growing Business CertificateSAP Learning Systemweeks 3 student – $400
$750 – non-student

Social Entrepreneurship CertificateSAP Learning Systemweeks 3 student – $400
$750 – non-student

Opportunity Evaluation CertificateSAP Learning Systemweeks 3 student – $400
$750 – non-student

Business Failure CertificateSAP Learning Systemweeks 3 student – $400
$750 – non-student

Creativity & Innovation CertificateSAP Learning Systemweeks 3 student – $400
$750 – non-student

New Market Opportunities CertificateSAP Learning Systemweeks 3 student – $400
$750 – non-student

Sustainable Development Goals CertificateSAP Learning Systemweeks 3 student – $400
$750 – non-student

ICSB – George Washington University program



حول مورغان إنترناشونال

 تعتبــر مورغــان إنترناشــونال مــن المؤسســات الدوليــة الرائــدة فــي مجــال التعليــم المهنــي كمــا تغطــي مجموعــة
 واســعة مــن البرامــج التدريبيــة المؤهلــة للحصــول علــى الشــهادات الدوليــة فــي المحاســبة، والتدقيــق، والمحاســبة
 الماليــة، وسلســلة التوريــد، والمــوارد البشــرية، والتجزئــة، والتســويق الرقمــي. تأسســت مورغــان إنترناشــونال فــي
 حــول العالــم بمــا فــي ذلــك كنــدا وأوروبــا والشــرق األوســط والهنــد كمــا

ً
 عــام 1995 ،وهــي موجــودة فــي 32 موقعــا

 مــن خــالل برامــج الشــهادات المهنيــة وورش العمــل والتدريــب الداخلــي
ً
 .تقــدم خدماتهــا آلالف المرشــحين ســنويا

About Morgan International

Morgan International represents leading international institutions in professional education and covers 
a wide range of programs for designations in Accounting, Auditing, Finance, Supply Chain, Human 
Resources, Retail, and Digital Marketing. First established in 1995, Morgan is present across 32 locations 
worldwide in Canada, Europe, the Middle East & India, and services thousands of candidates per year 
through professional certification programs, workshops, and in-house training.



تكلفة البرنامجالفترة الزمنيةعدد الساعات التدريسيةبرامج  الشهادات الدولية المهنية : المحـاسبة، الماليـة والتدقيق الداخلـــــــــــــــــــــــــيت

Certified Public Accountant (CPA) 180المحاسب القانوني المعتمد1
ً
14,000 25 اسبوعا

Certified Management Accountant (CMA)120المحاسب اإلداري المعتمد2
ً
9,500  25 اسبوعا

Certified Internal Auditor (CIA)99المدقق الداخلي  المعتمد  3
ً
208,500 اسبوعا

Chartered Financial Analyst (CFA)132المحلل المالي المعتمد4
ً
7,700 23 اسبوعا

تكلفة البرنامجالفترة الزمنيةعدد الساعات التدريسيةبرامج  الشهادات الدولية المهنية : المــــــــــــــــــــــوارد البشريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةت

شــهادة محتــرف معتمــد مــن جمعيــة 1
 & SHRM Certified Professional (SHRM CP)إدارة المــوارد البشــرية

SHRM Senior Certified Professional (SHRM 
SCP)

72
ً
1314,000 اسبوعا

شــهادة محتــرف معتمــد متقــدم مــن 2
جمعيــة إدارة المــوارد البشــرية

3
ادارة  فــي  المتقدمــة  الشــهادة 
باللغــة  تقــدم  البشــرية.  المــوارد 

لعربيــة ا

Advanced Certificate in Human Resource 
Management ACHRM129

ً
1815,000 اسبوعا

تكلفة البرنامجالفترة الزمنيةعدد الساعات التدريسيةبرامج  الشهادات الدولية المهنية : سالس التوريد والتسويق الرقميت

سالســل 1 فــي  احترافيــة  شــهادة 
يــن رد لمو Certified Supply Chain Professional (CSCP69ا

ً
159,000 اسبوعا

الشــهادة االحترافيــة فــي التســويق 2
الرقمــي

Certified Digital Marketing Professional 
(CDMP) 51

ً
116,500 اسبوعا

 الشهادات المهنية الدولية

Morgan International Office

P.O. Box: 17555 | Al Ain, UAE

t: +971 3 713 5293 

t.abdulkareem@morganintl.com | www.morganintl.com





استشارات التدريب

السعرالمدة الزمنيةاالستشارة

300 للفرد51 يوًماتحليل االحتياجات التدريبية

TBDTBDتقييم األداء السنوي 

TBDTBDقياس أداء النتائج وتحليل قدرات الموظفين

TBDTBDوضع خطط لتطوير قدرات الموظفين

استشارات اسرية

السعرالمدة الزمنيةاالستشارة

TBDTBDقضايا األسرة واألحوال الشخصية

TBDTBDاالستشارات التربوية لألطفال

استشارات قانونية

السعرالمدة الزمنيةاالستشارة

TBDTBDصياغة العقود ومذكرات التفاهم

العدليــة ووضــع وصــف  الدوائــر  تقييــم موظفــي 
لهــم وظيفــي 

TBDTBD

TBDTBDاستشارات قانونية للشركات والمؤسسات

TBDTBDقضايا الملكية الفكرية

استشارات إدارة االعمال

السعرالمدة الزمنيةاالستشارة

TBDTBDاستشارات محاسبية

TBDTBDاستشارات المراجعة والتدقيق الداخلي

TBDTBDاستشارات لتمكين أصحاب المشاريع الناشئة

استشارات إدارة االعمال

السعرالمدة الزمنيةاالستشارة

TBDTBDاستشارات محاسبية

TBDTBDاستشارات المراجعة والتدقيق الداخلي

TBDTBDاستشارات لتمكين أصحاب المشاريع الناشئة

استشارات الهندسة

السعرالمدة الزمنيةاالستشارة

Architectural PlanningTBDTBD

Landscape DesignTBDTBD

Sustainable Urban DevelopmentTBDTBD



برامج 
الدبلومات المهنية



الفترة الزمنيةعدد الساعات التدريسيةالدبلوم المهنيت

120 ساعةدبلوم الخدمة االجتماعية واإلنسانية 1
ً
16 أسبوعا

120 ساعةدبلوم في الرسوم البيانية2
ً
16 أسبوعا

3 Microsoft office 120 ساعةالدبلوم المهني في تحليل البيانات وعرضها باستخدام برنامج
ً
16 أسبوعا

5 أسابيع99 ساعةالدبلوم المهني ألمناء السر وأعوان القضاة4

6 أسابيع100 ساعةالخبير المعتمد في إدارة الكوارث5

الفترة الزمنيةعدد الساعات التدريسيةالدبلوم المهني المتقدمت

120 ساعةدبلوم قيادة األعمال اإلنسانية والتنموية (متقدم)1
ً
16 أسبوعا

120 ساعةالدبلوم المهني في إعداد قادة االبتكار المؤسسي (متقدم)2
ً
16 أسبوعا

120 ساعةالدبلوم المهني في إدارة الحاالت (متقدم)3
ً
16 أسبوعا

160 ساعةالدبلوم المهني في اإلرشاد األسري (متقدم)4
ً
16 أسبوعا

160 ساعةالدبلوم المهني الستشاريي التميز الحكومي (متقدم)5
ً
16 أسبوعا

160 ساعةالدبلوم المهني في التخطيط اإلستراتيجي واستشراف المستقبل (متقدم)6
ً
16 أسبوعا

:Entry level 2021 أ( الدبلومات المهنية(     

سعر الدبلوم للفردالفترة الزمنيةعدد الساعات التدريسيةالدبلوم المهنيت

140الدبلوم المهني في المحاسبة واإلدارة المالية1
ً
1632,700 اسبوعا

140الدبلوم المهني في إدارة الموارد البشرية2
ً
1632,700 أسبوعا

140الدبلوم المهني في السكرتارية التنفيذية وإدارة المكاتب3
ً
1632,700 أسبوعا

140الدبلوم المهني في اإلدارة الرياضية4
ً
1632,700 أسبوعا

140الدبلوم المهني إلعداد مدربي اللياقة البدنية5
ً
1632,700 أسبوعا

140الدبلوم المهني في التدقيق الداخلي6
ً
1632,700 أسبوعا

140الدبلوم المهني في الصحة والسالمة المهنية7
ً
1632,700 أسبوعا

140الدبلوم المهني في تقنية المعلومات والشبكات8
ً
1632,700 أسبوعا

140الدبلوم المهني في أساسيات البرمجة للمبتدئين 9
ً
1632,700 أسبوعا

140الدبلوم المهني في أساسيات الذكاء االصطناعي وتطبيقاته10
ً
1632,700 أسبوعا

140الدبلوم المهني في التصميم الجرافيكي والوسائط المتعددة11
ً
1632,700 أسبوعا

140الدبلوم المهني في تطوير تطبيقات الهاتف المتحرك12
ً
1632,700 أسبوعا

140الدبلوم المهني في اإلبداع واالبتكار الرقمي13
ً
1632,700 أسبوعا

140الدبلوم المهني في إدارة البيانات والتحليل اإلحصائي واستنباط النتائج14
ً
1632,700 أسبوعا

140الدبلوم المهني في اإلشراف على حضانات األطفال15
ً
1632,700 أسبوعا

18 SPSS 140الدبلوم المهني في التحليل اإلحصائي باستخدام
ً
1632,700 أسبوعا

140الدبلوم المهني في البحث العلمي والدراسات المستقبلية19
ً
1632,700 أسبوعا

140الدبلوم المهني في إدارة األزمات والكوارث20
ً
1632,700 أسبوعا

21TOT 140الدبلوم المهني في تدريب المدربين
ً
1632,700 أسبوعا

140الدبلوم المهني في إدارة المكتبات22
ً
1632,700 أسبوعا

140الدبلوم المهني في الشؤون القانونية واإلدارية23
ً
1632,700 أسبوعا

140الدبلوم المهني في رعاية األحداث24
ً
1632,700 أسبوعا



     )ب( الدبلومات المهنية المستوى المتقدم )2022(:

سعر الدبلوم للفردالفترة الزمنيةعدد الساعات التدريسيةالدبلوم المهني – المستوى المتقدمت

180الدبلوم المهني في تكنولوجيا هندسة البرمجيات - الذكاء االصطناعي1
ً
1642,000 أسبوعا

الدبلــوم المهنــي فــي الــذكاء االصطناعــي - الهندســة المعماريــة والتصميــم 2
AIDI 1642,000 اسبوع180والتنفيذ

180الدبلوم المهني في تمكين التقنيات إلنترنت األشياء الصناعي3
ً
1642,000 أسبوعا

الدبلــوم المهنــي فــي الــذكاء االصطناعــي: اآلثــار المترتبــة علــى إســتراتيجية 4
180األعمــال

ً
1642,000 أسبوعا

5
الضخمــة  والبيانــات   IoT األشــياء  إنترنــت  فــي  المهنــي  الدبلــوم  برنامــج 

تهــا تطبيقا و
180

ً
1642,000 أسبوعا

180الدبلوم المهني في الذكاء االصطناعي في الرعاية الصحية6
ً
1642,000 أسبوعا

180الدبلوم المهني في الذكاء االصطناعي واألتمتة في الموارد البشرية7
ً
1642,000 أسبوعا

8
والخدمــات  التوريــد  وسلســلة  االصطناعــي  الــذكاء  فــي  المهنــي  الدبلــوم 

اللوجســتية
180

ً
1642,000 أسبوعا

    )ثانًيا( االبتكار:

سعر الدبلوم للفردالفترة الزمنيةعدد الساعات التدريسيةالدبلوم المهني – المستوى المتقدمت

180الدبلوم المهني في تقنياتBlockchain:  ابتكار األعمال والتطبيق1
ً
1642,000 أسبوعا

180الدبلوم المهني في قيادة االبتكار اإلستراتيجي2
ً
1642,000 أسبوعا

180الدبلوم المهني في االبتكار والتفكير التصميمي3
ً
1642,000 أسبوعا

180الدبلوم المهني في بوابة مهارات االبتكار القائمة على البيانات4
ً
1642,000 أسبوعا

ا( تكنولوجيا المعلومات:
ً
    )ثالث

سعر الدبلوم للفردالفترة الزمنيةعدد الساعات التدريسيةالدبلوم المهني – المستوى المتقدمت

1++ C و Cو   JAVAو Python 180الدبلوم المهني في برمجة الكمبيوتر
ً
1642,000 أسبوعا

180الدبلوم المهني في برمجة األلعاب2
ً
1642,000 أسبوعا

180الدبلوم المهني في التدريب العملي على محلل مطور قواعد البيانات3
ً
1642,000 أسبوعا

180الدبلوم المهني في تكنولوجيا الويب4
ً
1642,000 أسبوعا

180الدبلوم المهني في تكنولوجيا المعلومات (األمن السيبراني)5
ً
1642,000 أسبوعا

180الدبلوم المهني في البيانات الضخمة وذكاء التسويق6
ً
1642,000 أسبوعا

180الدبلوم المهني المتخصص في أمن الشبكات7
ً
1642,000 أسبوعا

180الدبلوم المهني في الكمبيوتر وتقنيات الشبكات واالتصاالت8
ً
1642,000 أسبوعا

180الدبلوم المهني في علوم المكتبات9
ً
1642,000 أسبوعا



دبلومات قسم اللغة العربية

)1( الدبلوم المهني للخطابة الفعالة باللغة العربية الفصيحة:

ون مهامَّ مشابهة لمهامهم. - الفئة المستهدفة: خطباء المساجد، ومن يؤدُّ

تعريــف موجــز: يهــدف الدبلــوم إلــى تمكيــن الخطبــاء مــن مهــارات األداء الشــفوي، وإكســابهم القــدرة علــى إلقــاء خطبــة مكتوبــة أمــام جمهــور بطريقــة صحيحــة  -
وفعالــة ومؤثــرة، وذلــك مــن خــالل تمكينهــم مــن المهــارات األساســية الخاصــة بعلــوم الصــوت واألداء والنحــو والصــرف المرتبطــة بعمليــة اإللقــاء الشــفوي، 

وتدريبهــم بطريقــة عمليــة علــى إلقــاء الخطــب المختلفــة بــدًءا مــن القــراءة الصحيحــة، ومــروًرا بمهــارات الضبطيــن البنائــي واإلعرابــي، والوقــف والوصــل واالبتــداء، 

والنبــر، والتنغيــم، وانتهــاء إلــى مهــارات توظيــف لغــة الجســد بصــورة فعالــة، فــي أثنــاء إلقــاء الخطــب الدينيــة.

عدد الساعات: (100) ساعة. -

عدد المستويات: (2). -

يسبق الدبلوم اختبار لتحديد المستوى.- 

)2( الدبلوم المهني المتوسط في اللغة العربية للناطقين بغيرها لألغراض العامة:

الفئة المستهدفة: الناطقون بغير العربية من المقيمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة. -

تعريــف موجــز: يهــدف هــذا الدبلــوم إلــى إكســاب المتدربيــن الناطقيــن بغيــر العربيــة المهــارات األساســية فــي اللغــة العربيــة التــي تمكنهــم مــن التواصــل الصحيــح  -
مــع العــرب والناطقيــن بالعربيــة، ألغــراض التواصــل اليومــي فــي شــئون الحيــاة المتعــددة، وفــي أغــراض العمــل المختلفــة، وذلــك فــي حــدود المســتويين األول 

.(A2)و ،(A1) وهمــا: اللغــة العربيــة الفصيحــة المعاصــرة للمبتدئيــن ،(CEFR) والثانــي مــن اإلطــار األوربــي المشــترك للغــات

عدد الساعات: (300) ساعة. -

عدد المستويات: (2). -

يسبق الدبلوم اختبار لتحديد المستوى.- 

)3( الدبلوم المهني المتوسط في اللغة العربية للناطقين بغيرها لألغراض الطبية:

الفئة المستهدفة: الناطقون بغير العربية المتخصصون في دراسات الشرق األوسط في الجامعات العالمية المختلفة. -

ــر العربيــة المهــارات األساســية األكاديميــة فــي اللغــة العربيــة التــي تمكنهــم مــن  - تعريــف موجــز: يهــدف هــذا الدبلــوم إلــى إكســاب المتدربيــن الناطقيــن بغي
التواصــل الصحيــح مــع العــرب والناطقيــن بالعربيــة ألغــراض التواصــل اليومــي الحياتــي، كمــا تعدهــم إلكمــال متطلبــات دراســاتهم الجامعيــة المتعلقــة باللغــة 

العربيــة والثقافــة العربيــة فــي جامعاتهــم. ويســتقبل هــذا الدبلــوم الطلبــة الذيــن أنهــوا المســتوى األول (A1)  األقــل، ويــدرس الطلبــة فــي هــذا المســتوى ثالثــة 

.(CEFR) وفــق معاييــر اإلطــار األوربــي المشــترك للغــات .(B2)و ،(B1)و ،(A2) :مســتويات لغويــة هــي

عدد الساعات: (500) ساعة. -

عدد المستويات الفرعية: (3). -

يسبق الدبلوم اختبار لتحديد المستوى.- 

 -

)4( الدبلوم المهني المتقدم في اللغة العربية للناطقين بغيرها لألغراض األكاديمية:

الفئة المستهدفة: الناطقون بغير العربية المتخصصون في دراسات الشرق األوسط في الجامعات العالمية المختلفة. -

ــر العربيــة المهــارات األساســية األكاديميــة فــي اللغــة العربيــة التــي تمكنهــم مــن  - تعريــف موجــز: يهــدف هــذا الدبلــوم إلــى إكســاب المتدربيــن الناطقيــن بغي
التواصــل الصحيــح مــع العــرب والناطقيــن بالعربيــة ألغــراض التواصــل اليومــي الحياتــي، كمــا تعدهــم إلكمــال متطلبــات دراســاتهم الجامعيــة المتعلقــة باللغــة 

العربيــة والثقافــة العربيــة فــي جامعاتهــم. ويســتقبل هــذا الدبلــوم الطلبــة الذيــن أنهــوا المســتوى األول (A1)  األقــل، ويــدرس الطلبــة فــي هــذا المســتوى ثالثــة 

.(CEFR) وفــق معاييــر اإلطــار األوربــي المشــترك للغــات .(B2)و ،(B1)و ،(A2) :مســتويات لغويــة هــي

عدد الساعات: (500) ساعة. -

عدد المستويات: (3). -

يسبق الدبلوم اختبار لتحديد المستوى.- 



 اختبارات اللغة العربية

)1( اختبار العين لقياس الكفاءة في اللغة العربية:

هو اختبار معياري يقيس الكفاءة في اللغة العربية للناطقين بها.- 

وهو االختبار الذي فاز بجائزة سمو الشيخ محمد بن راشد لخدمة اللغة العربية، كأفضل مبادرة لتعليم اللغة العربية على مستوى التعليم الجامعي.- 

الحصــول فــي هــذا االختبــار علــى (5.5) يؤهــل خريجــي الثانويــة العامــة لاللتحــاق بجامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، كمــا يعفيهــم مــن اختبــار اإلمســات فــي - 

اللغــة العربيــة.

)2( اختبار تحديد المستوى للناطقين بغير العربية:

هو اختبار معياري يقيس مهارات اللغة العربية لدى الناطقين بغيرها.- 

ا لاللتحاق بالدورات والدبلومات المختلفة التي يطرحها مركز التعليم المستمر للناطفين بغير العربية.- 
ً
يعدُّ االختبار شرط

ُينفذ االختبار عن ُبعد..- 

)5( الدبلوم المهني المتقدم في اللغة العربية للناطقين بغيرها لألغراض الدبلوماسية:

الفئة المستهدفة: الناطقون بغير العربية من المنتسبين إلى العمل الدبلوماسي في الدول العربية. -

تعريــف موجــز: دبلــوم لغــوي يهــدف إلــى تعليــم العربيــة الفصيحــة المعاصــرة للناطقيــن بغيرهــا مــن العامليــن فــي الحقــل الدبلوماســي. يركــز الدبلــوم علــى - 

مهــارات التواصــل اللغــوي، عبــر المحــاور اللغويــة األربعــة: االســتماع والتحــدث والقــراءة والكتابــة، كمــا يركــز فــي مــواده التدريبيــة ومفرداتــه علــى اللغــة 

المســتخدمة فــي األوســاط الدبلوماســية. ويؤهــل الدبلــوم المتدربيــن لقــراءة وفهــم مختلــف النصــوص العربيــة، وإلــى إنتــاج كتابــات وظيفية وإداريــة صحيحة، 

ــم المســتويات وفــق اإلطــار المرجعــي األوربــي المشــترك للغــات  وإلــى التحــدث الفعــال بالعربيــة الفصيحــة وبطالقــة مناســبة، فــي مختلــف المناســبات. وتقسَّ

ــا يهــدف إلــى تعريــف الدراســين بالثقافتيــن العربيــة واإلماراتيــة. (CEFR) مــع التركيــز علــى اللغــة والمفــردات الدبلوماســية. كمــا يشــمل الدبلــوم برنامًجــا ثقافيًّ

عدد الساعات: (1100) ساعة.  -

عدد المستويات: (6) مستويات -

يسبق الدبلوم اختبار لتحديد المستوى.- 



مركز التعليم المستمر
Continuing Education Center

خطة البرامج التدريبية
لمركز التعليم المستمر 

 العين - ابوظبي

مركز التعليم المستمر
Continuing Education Center

خطة البرامج التدريبية
لمركز التعليم المستمر 

 العين - ابوظبي


