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الدورات المهنية القصيرة
فــي عالــم يتســم حالي ـ ًا بالتنافــس والتغيرالمتســارع  ،أصبــح إعــداد وتطويرمهــارات الموظفيــن لمواكبــة هــذه التحديــات أمــرا ً ملح ـ ًا
وحيوي ـ ًا لتحقيــق التميــز المؤسســي .ولتحقيــق ذلــك ،يعٌ ــد التطويــر المهنــي المســتمر للموظــف أمــرا ً ضروري ـ ًا لتحقيــق النجــاح فــي
العمــل واالرتقــاء بــه  .وبالنظــر إلــى قلــة الوقــت والمصــادر التــي تواجههــا المؤسســات ،تتيــح الــدورات المهنيــة القصيــرة للموظفيــن
فرصــة التعلــم وتحديــث معرفتهــم ومهاراتهــم بــدون التغيــب عــن عملهــم لفتــرات طويلــة .
وفــي هــذا الصــدد ،تقــدم أكاديميــة ربــدان مجموعــة مــن الــدورات المهنيــة القصيــرة المصممــة
للتطويــر المهنــي لالفــراد العامليــن فــي قطاعــات الســامة واألمــن والدفــاع والتأهــب لحــاالت
الطــوارئ وإدارة األزمــات.
ونــود أن نؤكــد لكــم  ،أنــه يقــوم علــى تقديــم دوراتنــا مجموعــة
مــن

المحاضريــن

المتميزيــن

المختصيــن

ذوي

المعرفــة والخبــرات العاليــة والقادريــن علــى تطبيــق خبراتهم
مــن القاعــدة المعرفيــة إلكاديميــة ربــدان والتــي تشــمل:
الدراســات البحثيــة لهيئــة التدريــس ،والمكتبــة وقاعــدة
البيانــات الرقميــة ،والمــواد المعرفيــة المتوفــرة علــى االنترنــت
ذات الصلــة بقطاعــات الســامة واألمــن والدفــاع والطــوارىء وإدارة
األزمــات.

دورات مهنية قصيرة حسب الطلب
أكاديميــة ربــدان متميــزة بامتالكهــا كافــة اإلمكانيــات،
لتصميــم وتقديــم دورات مهنيــة قصيــرة لتلبيــة متطلباتكــم
المحــددة وربطهــا بمؤسســاتكم  .يقــدم هــذا الكاتالــوج مقترحاتنــا مــن
الــدورات ،ونســتطيع موائمــة قائمــة الــدورات لتالئــم احتياجاتكــم  .فــي حــال
احتياجكــم إلــى دورة ضمــن قطاعــات الســامة واألمــن والدفــاع والتأهــب لحــاالت الطــوارئ وإدارة األزمــات ،وليســت مدرجــة فــي الكاتلــوج
،فبمقدورنــا إعــداد و تصميــم وتقديــم الــدورة لكــم .وذلــك اعتمــادا ً علــى طلبكــم مــن المحتــوى والتوقيــت والمــدة.
يســر أكاديميــة ربــدان دعوتكــم إلــى ترشــيح الموظفيــن الراغبيــن لحضــور دوراتنــا القصيــرة لالطــاع علــى آخــر المســتجدات فــي مجــال
عملهــم واكتســاب مهــارات ومعرفــة ذات صلــة مباشــرة بحقــول جديــدة مــن الخبــرة .
ونود لفت انتباهكم أنه باإلمكان تقديم الدورات في أكاديمية ربدان أو أي مكان تختارونه .

االستفسارات
أذا رغبتــم بطــرح أيــة استفســارات حــول برامــج الــدورات التعليميــة القصيــرة ،نرجــو منكــم التواصــل مــع دائــرة الشــؤون المهنيــة فــي
أكاديميــة ربــدان علــى الهواتــف + 97125999706; + 97125999108 :أو البريــد االلكترونــي  vocationalaffairs@ra.ac.aeشــاكرين
لكــم حســن تعاونكــم .

Vocational Short Courses
In today’s fast-changing and competitive world, developing and keeping the knowledge and skills of the employees up to date,
is one of the most critical requirement for achieving organizational excellence. Continuous professional development is also
necessary for the employees to achieve success at work. Given the shortage of time and resources faced by organizations,
short courses allows your employees to learn and update their knowledge and skills without being absent from work for a long
periods. Rabdan Academy provides a selection of short courses designed for professional development of personnel working
in the Safety, Security, Defense, Emergency and Crisis management (SSDEC) sector. You may nominate your employees to
attend our short courses, not only to get updated with latest development in their current field of expertise but also to acquire
knowledge and skills related to a new area of expertise.
Our courses are delivered by highly knowledgeable and
experienced instructors who are also able to draw their
expertise from the knowledge base of Rabdan Academy which
include research studies conducted by its faculty members,
online libraries and databases and online repository materials
related to many topics related to SSDEC sector.

Customized
Vocational Short Courses
Rabdan Academy can design and deliver customized short
courses tailored to meet your specific requirements and
to make them relevant to your organization. This catalogue
gives suggestions and we can customize the courses listed in the
catalogue to meet your requirements. If you need a course within SSDEC
domain, which not listed in this catalogue, we will be able to design it and deliver
it for you. Depending on your requirements the course content, timing and duration can
be customized. The courses can be delivered at Rabdan Academy or at any other location of
your choice.

Enquiries
If you wish to discuss any aspect of our Vocational Short Learning Programs, please contact the Academy’s Vocational Affairs
Department on + 971 2 5999108 or +971 2 5999706 or email at vocationalaffairs@ra.ac.ae

الحضور
البرامج التدريبية مخصصة للعاملين في مجاالت السالمة
واألمن والدفاع والتأهب لحاالت الطوارىء وإدارة األزمات.
كما يتم تصميم برامج تدريبية للمهارات اإلدارية
والقيادية وفقا إلحتياجات الشركاء اإلستراتيجيين.

مستوى الدورات
تصمم البرامج التدريبية لثالث مستويات
( التأسيسية والمتوسطة والمتقدمة) وذلك وفقا
لمتطلبات الشركاء.

مدة الدورات
تحدد محتويات البرامج التدريبية ومستوياتها
والمدة الزمنية إضافة لمخرجات التعلم الرئيسية
وفقا إلحتياجات الشركاء اإلستراتيجيين.

المدربون
يقوم بعقد وتنفيذ البرامج التدريبية مدربون
ذو خبرات وكفاءات عالية من الكادر التدريسي
باالكاديمية باإلضافة إلى المدربين الزائرين .سيتم
اإلتفاق معكم مسبق ًا إلختيار المدربين

الشروط المسبقة
سيتم تحديد الشروط المسبقة بناءا على
المستوى النهائي وتصميم الدورة.

Audience
These courses are relevant to employees
working in police, safety, security, defense
emergency management, crisis reponse
and related sectors.

Course level
The course will be designed either as
basic, intermediate or advanced based on
your requirements.

Course duration
We will be able to customize the duration
according to the course level and as per
your needs.

Trainers
We have well qualified full- time in-house
faculty members as well as visiting faculty
members. We will agree with you in
advance to select the trainers.

Pre-requisites
Prerequisites of the courses will be
communicated based on the final level and
design of the course.
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االستخبارات
INTELLIGENCE

نحو وطن أكثر جاهزية

Towards A More Resilient Nation

INTELLIGENCE

Intelligence Theories and Practices
Program Overview
Integration of intelligence theory with methods and processes
that have evolved over time to assist the intelligence
professional. The course provides a broad spectrum of
learning tools through which a range of advanced research
and thinking skills, fundamental to the intelligence analysis
process, are developed.

النظريات والممارسة االستخبارية
نبذة عن البرنامج
يقدم هذا البرنامج التكامل بين النظرية والمنهجية االستخبارية والعمليات التي
 كما يقدم مجموعة.تطورت بمرور الوقت لدعم العاملين في مجال االستخبارات
واسعة من أدوات التعلم التي يتم من خاللها تطوير بعض مهارات التفكير والبحث
.المتقدمة واألساسية لعملية التحليل االستخباري

أهداف البرنامج

Program Objectives
;;

;;

;;

;;

;;

Demonstrate a fundamental knowledge and
understanding of intelligence, the role of intelligence
during investigations, and demonstrate a generic quality
of Research;
Explain the essential roles of multidisciplinary knowledge
and interdisciplinary co-operation in production of
intelligence, and demonstrate the generic characteristic
of Multidisciplinary and Ethical Knowledge;
Apply, through written papers, knowledge of the
application of the essential elements of an intelligence
system in the provision of intelligence support, and
demonstrate the characteristics of Reflective Practice;
Demonstrate the ability to apply intelligence process
methodologies in assessing issues associated with the
environment, the economy and society, and demonstrate
the attribute of Critical Thinking;
Demonstrate the ability to process information,
yield intelligence and disseminate intelligence for
specific issues in a range of designated contexts, and
demonstrate the quality of Written Communication.

،?القدرة على إظهار الفهم والتمتع بالمعرفة األساسية للعملية االستخبارية
 وإظهار السمات العامة المختصة بعملية البحث؛،ودورها في التحقيقات
?القدرة على توضيح أدوار المعرفة والتعاون متعدد المجاالت في عملية اإلنتاج

;;
;;
;;
;;
;;

والمعرفة األخالقية؛

المستمدة من المواد المكتوبة – في تطبيق
ُ - ?القدرة على توظيف المعرفة
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?

دعم استخباري
العناصر األساسية التي يتمتع بها النظام االستخباري لتقديم
ٍ
 وإظهار سمات الممارسات المنعكسة؛،للعمليات
?القدرة على تطبيق منهجيات العملية االستخبارية في تقييم القضايا

?

 وإظهار سمة التفكير،المرتبطة بالبيئة المحيطة واالقتصاد والمجتمع
النقدي؛
?القدرة على إظهار إمكانية معالجة المعلومات االستخبارية وإنتاجها ونشرها

?

المعينة وإظهار مهارات
ُ في قضايا محددة في مجموعة من السياقات
.التواصل الكتابي

المحتوى

Principles of Intelligence;
Intelligence Cycle;
Collection Management;
Processing;
Dissemination;
Practical Exercises.

Duration : 2 Days.

?

 وإظهار السمات العامة المتعلقة بالمعرفة متعددة التخصصات،االستخباري

Content
;;

?

.يومان

?المبادئ االستخبارية؛

?

?الدورة االستخبارية؛

?

?إدارة جمع المعلومات؛

?

?المعالجة؛

?

?النشر؛

?

.?التمارين العملية

?

: مدة البرنامج

االستخبارات

Intelligence Writing, Presentation and Briefing
Program Overview
Written communication skills are applied to intelligence along
with how to leverage visual tools to communicate information
to leaders and decision makers. Focuses on concision,
clarity, and coherence as well as addressing how to present
information effectively using various tools such as portable
electronic devices. Practical techniques and concepts for
visualizing information and practical intelligence briefing
skills.

التدوين والعرض واإليجاز االستخباري
نبذة عن البرنامج

 إلى جانب كيفية،يطبق البرنامج مهارات التواصل الكتابي في العملية االستخبارية
 كما يركز.وص َّناع القرار
ُ االستفادة من األدوات البصرية إليصال المعلومات إلى القادة
 وكذلك كيفية تقديم المعلومات بشكل،على عناصر اإليجاز والوضوح والترابط
 ويشمل،فعال من خالل القنوات المختلفة مثل األجهزة اإللكترونية المحمولة
أيض ًا ال ِتقنيّات والمفاهيم العَ َملية لتصور المعلومات ومهارات اإليجاز االستخباري
.العملي

أهداف البرنامج

Program Objectives
;;

;;

;;
;;

Examine technology issues that impact intelligence
communications, including design strategies, network
resources, and presentations;
Compose concise messages using a structure
communication process in consideration of recipient
needs;
Create visual presentations from existing vast intelligence
data;
Produce an appropriate persuasive report which
incorporates an executive summary with supporting
tables and figures.

 بما في،?القدرة على بحث القضايا ال ِتقنية التي تؤثر على التواصل االستخباري
?القدرة على إنشاء رسائل موجزة باستخدام عملية اتصال مُ نظمة تراعي ما

;;
;;
;;
;;

Intelligence Communications;
Short form and long-form analytical reports;
Intelligence visual presentation;
Briefing skills;
Practical Exercises.

Duration : 2 Days

?

يحتاجه المتلقي؛
?القدرة على تطوير عرض تقديمي مرئي من قاعدة البيانات االستخبارية

?

الضخمة؛
 يشمل الملخص التنفيذي والجداول،?القدرة على إنتاج تقرير مالئم ومُ قنع

?

.واألشكال التوضيحية الالزمة

المحتوى

Content
;;

?

 والعرض التقديمي لها؛، وموارد الشبكة،ذلك استراتيجيات التصميم

?االتصاالت االستخبارية؛

?

?التقارير التحليلية القصيرة والطويلة؛

?

?العرض التقديمي االستخباري المرئي؛

?

?مهارات تقديم اإليجاز؛

?

.?تمارين عملية

?

.يومان

: مدة البرنامج
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Advanced Analytical Methods for
Intelligence Analysis
Program Overview
Analysis of cognitive biases that interfere with intelligence
analysis and decision-making. Focus on a variety of
structured analytical techniques for conducting intelligence
analysis. Emphasizes the usefulness of establishing a
research plan to discover information gaps and identify the
methods to fill those gaps. Methods of source validation
and authentication, access, competence, and credibility.
Prepares learners to consider the possibility of deception and
introduces methods for detecting possible deception.

األساليب المتقدمة للتحليل اإلستخباري
نبذة عن البرنامج
 والذي يتداخل مع عمليات التحليل،يطرح هذا البرنامج تحليل اإلدراك المعرفي
 تُركز الدورة على مجموعة من ال ِتقنيّات التحليلية.وصنع القرار
ُ االستخباري
 كما تُسلط الضوء على النفع الذي،الهيكلية الخاصة بإجراء التحليل االستخباري
،يعود به إنشاء خطة البحث على تحسين نتائج اكتشاف الفجوات المعلوماتية
 وكيفية الوصول، ووسائل التحقق من المصادر،وتحديد وسائل سد هذه الفجوات
 كما تساعد المتدربين على استشعار احتمالية، ومدى كفاءتها ودقتها،إليها
. وتقدم لهم وسائل الكشف عن أي ِخداع محتمل،الخداع
ِ

أهداف البرنامج

Program Objectives
;;
;;
;;
;;
;;

Explain the analyst’s roles, responsibilities, and functions
in analytic production;
Develop and apply critical thinking skills;
Identify common cognitive biases and intuitive traps;
Select specific Structured Analytic Techniques to improve
analysis;
Employ critical thinking in analytic production case
studies and exercises.

?القدرة على شرح أدوار المحللين ومسؤلياتهم ووظائفهم في اإلنتاج
التحليلي؛
?القدرة على تطوير وتطبيق مهارات التفكير النقدي؛

;;
;;
;;
;;

Role of the intelligence analyst;
Critical thinking skills and Cognitive bias recognition;
Structured analytical techniques;
Source validation and authentication;
Deception analysis for detection and operational
planning.

Duration : 2 Days.
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?

?القدرة على تعريف االنحيازات اإلدراكية الشائعة واالنحرافات الذهنية؛

?

?القدرة على اختيار ِتقنيّات تحليلية منظمة معينة لتحسين جودة التحليل؛

?

?القدرة على توظيف التحليل النقدي في دراسات الحالة وتمارين اإلنتاج

?

.التحليلي

المحتوى

Content
;;

?

?دور المحلل االستخباري؛

?

?مهارات التفكير النقدي واإلدراك المعرفي؛

?

?ال ِتقنيّات التحليلية الهيكلية؛

?

?التحقق من المصادر والمصادقة عليها؛

?

. للكشف عنه والتخطيط العملي له،الخداع
ِ ?تحليل

?

.يومان

: مدة البرنامج

االستخبارات

Intelligence Management and Communications
Program Overview
Provide managers of analytic production with leadership
skills, a roadmap to successful team building, and the skills to
develop, then sustain a robust analytic culture.

اإلدارة واالتصاالت االستخبارية
نبذة عن البرنامج

 ورسم خارطة الطريق لبناء،يزود البرنامج مدراء اإلنتاج التحليلي بمهارات القيادة
 وتُكسبهم المهارات الالزمة لتطوير ثقافة تحليلية قوية والحفاظ،فريق ناجح
ٍ
.عليها

أهداف البرنامج

Program Objectives
;;
;;
;;
;;

Manage intelligence documentation considering
fundamental concepts;
Demonstrate the ability to use common methods of
presentation skills;
Evaluate intelligence products in form and content;
Develop and produce an intelligence product on a
specific topic.

?القدرة على إدارة التوثيق االستخباري مع مراعاة وضع المفاهيم األساسية؛
?القدرة على استخدام الوسائل الشائعة في مهارات العرض التقديمي؛

?

?القدرة على تقييم المنتجات االستخبارية فيما يخص النموذج والمضمون؛

?

.?القدرة على تطوير وإنتاج مُ نتج استخباري في موضوع معين

?

المحتوى

Content
;;
;;
;;
;;

;;
;;
;;
;;

The leader’s role and characteristics;
The fundamentals of the analytic profession;
Building a robust analytic culture and high morale in the
unit;
Identifying the client, defining the issue, stating the
message, and creating a persuasive storyline for the
analysis;
Enhancing product quality with Structured Analytic
Techniques;
Establishing production standards and collaborative
networks;
Using checklists to ensure rigor of analytic products
Delivering useful, implementable feedback to analysts of
various capabilities.

Duration : 2 Days.

?

?دور القائد وخصائصه ؛

?

?أساسيات مهنة التحليل؛

?

?بناء ثقافة تحليلية قوية ومعنويات مرتفعة في الوحدة؛

?

 وإنشاء تسلسل قصصي مُ قنع، وبيان الرسالة، وتحديد القضية،?تحديد العميل

?

في عملية التحليل؛
المنظمة؛
ُ ?تحسين جودة المنتج عن طريق ال ِتقنيّات التحليلية

?

?إنشاء معايير اإلنتاج والشبكات التعاونية؛

?

?استخدام قوائم التحقق لضمان دقة المنتجات التحليلية؛

?

.?تقديم تعليقات مفيدة وقابلة للتنفيذ للمحللين ذوي القدرات المختلفة

?

.يومان

: مدة البرنامج
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Intelligence, the Military and Warfare
Program Overview
Role of intelligence in the conduct and prosecution of armed
conflict. Traces the evolution of modern military organizations
and the use of intelligence in the success or failure of
these organizations. Current intelligence practices and
methods employed by the military are analyzed. Application
of all source intelligence to armed forces Intelligence
by Preparation of the Battlefield methodology. Role of
intelligence in support of asymmetric warfare and military
special operations.

 الجيش والحرب،االستخبارات
نبذة عن البرنامج
،المسلحة
ُ يبين هذا البرنامج الدور الذي تمارسه االستخبارات في سير الصراعات
كما تتبع تطور المنظمات العسكرية الحديثة واستخدام االستخبارات في نجاح او
 كما تعمل على تحليل الممارسات والوسائل االستخبارية،فشل هذه المنظمات
 وتطبيق كافة المصادر االستخبارية في اإلعداد،المستخدمة حالي ًا بواسطة الجيش
 وأخيرا ً دور االستخبارات في دعم،االستخباري للقوات المسلحة في ميدان المعركة
.الحروب غير المتكافئة والعمليات العسكرية الخاصة

أهداف البرنامج

Program Objectives
;;
;;

;;

;;
;;

Assess how military intelligence has historically evolved
and its relationship to warfare;
Compare and contrast how different technologies
have shaped and advanced intelligence capabilities
and changed the role of intelligence in support of
conventional military operations and in support of
military roles in asymmetric conflict;
Evaluate current missions for intelligence gathering and
assess how various intelligence methodologies are used
in intelligence collection and analysis;
Define and understand the Contemporary Operating
Environment from a UAE perspective;
Evaluate and apply Intelligence Preparation of the
Battlefield (IPB) methodology;

?القدرة على تقييم كيفية تطور االستخبارات العسكرية تاريخي ًا فيما يخص
جمع المعلومات وعالقتها بالحرب؛
?القدرة على مقارنة كيفية تشكل التقنيّات المختلفة والقدرات االستخبارية

;;
;;
;;
;;
;;

Military Intelligence in history;
Intelligence Preparation of the Battlefield/Battlespace
(IPB) as intelligence methodology;
Role of technology in intelligence evolution;
Special Operations as collector and consumer of
intelligence;
Case study: US Joint Special Operations Command
(JSOC);
Intelligence and the Contemporary Operating
Environment (COE).

Duration : 2 Days.
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?

 وتغير الدور الذي تلعبه االستخبارات في دعم العمليات العسكرية،المتقدمة
التقليدية ودعم األدوار العسكرية في الصراعات غير المتكافئة؛
?القدرة على تقييم المهمات الحالية لالستخبارات في جمع المعلومات

?

وتقييم كيفية استخدام المنهجيات االستخبارية المختلفة في جمع
المعلومات االستخبارية وتحليلها؛
?القدرة على تعريف وفهم البيئة العملية المعاصرة من منظور دولة اإلمارات

?

العربية المتحدة؛
.?القدرة على تقييم وتوظيف منهجية اإلعداد االستخباري لميدان المعركة

?

المحتوى

Content
;;

?

?تاريخ االستخبارات العسكرية؛

?

?اإلعداد االستخباري لميدان المعركة كمنهجية استخبارية؛

?

?دور التكنولوجيا في التطور االستخباري؛

?

?العمليات الخاصة باعتبارها جامع ًا ومستخدم ًا لالستخبارات؛

?

 قيادة القوات الخاصة المشتركة األمريكية؛:?دراسة حالة

?

.?االستخبارات والبيئة العملي المعاصرة

?

.يومان

: مدة البرنامج

االستخبارات

Strategic Planning and Intelligence
Program Overview
The theory and practice of grand strategy and how
intelligence explains the process of forming and executing it
are examined. Begins with a historical view of grand strategy
from the post-Napoleonic War period, the course then covers
Interwar and Cold War grand strategy, post-Cold War grand
strategy and, comparative grand strategy today in the age
of terror. Concludes with workshops on strategy formulation
and a real-life simulation of a crisis event in which students
are expected to discern, formulate, and implement a grand
strategy of their own.

التخطيط االستراتيجي واالستخبارات
نبذة عن البرنامج
 وكذلك كيفية دعم،يبحث هذا البرنامج نظرية االستراتيجية الكبرى وممارستها
 ويبدأ البرنامج بنظرة تاريخية،العملية االستخبارية لعمليتي التشكيل والتنفيذ
 ومن ثم تغطي،ت الحروب النابليونية
ْ لالستراتيجية الكبرى في المرحلة التي تَ َل
 إلى جانب،االستراتيجية الكبرى لفترات ما بين الحربين والحروب الباردة وما بعدها
بورَش عمل
ُ االستراتيجية الكبرى
ِ  ويُختتم البرنامج،المقارنة في عصر اإلرهاب
المتوقع من المتدربين
ُ  ومحاكاة واقعية إلحدى األزمات،حول صياغة االستراتيجية
. وصياغتها وتطبيق االستراتيجيات الكبرى التي توصلوا إليها،تمييزها

أهداف البرنامج

Program Objectives
;;

;;

;;

;;
;;

Use vocabulary associated with the theory and practice
of strategic planning to discuss conceptual issues
associated with the role of intelligence in strategic
planning;
Describe the political, economic, and valuable tools
of national power and the place intelligence has in the
formulating policies and use causes to discuss where
intelligence has successfully contributed and failed in
order to contribute to national strategy;
Compare and contrast the difference between the types
of assessments and opinion and why the difference can
be critical to intelligence;
As a team, orally present findings and assess the
outcomes of the simulation;
Develop a grand strategy.

?القدرة على استخدام المفردات المرتبطة بنظرية وممارسة التخطيط
التخطيط االستراتيجي؛
،وقيَم السلطة الوطنية
ِ ?القدرة على وصف األدوات السياسية واالقتصادية

;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;

What is Grand Strategy?
Elements of National Power;
Role of Intelligence: Policy Support;
Role of Intelligence: Instrument of National Power;
Case Studies;		
Assessment vs Opinion;
Politicization of Intelligence;
Forecasting and Predictive Intelligence;
Simulation.

Duration : 2 Days.

?

 وطرح األسباب التي،والمكان الذي تحتله االستخبارات في صياغة السياسة
يكمن خلفها نجاح أو فشل إسهام االستخبارات في االستراتيجية الوطنية؛
 والسبب الذي يجعل،?القدرة على المقارنة وتبين االختالف بين التقييم والرأي

?

االختالف أمرا ً جوهري ًا في العملية االستخبارية؛
عرض شفهي لنتائج وتقييم
?القدرة على العمل مع الفريق في تقديم
ٍ

?

مُ خرجات المحاكاة؛
.?تطوير استراتيجية ُكبرى

?

المحتوى

Content
;;

?

االستراتيجي لمناقشة القضايا والمفاهيم المرتبطة بدور االستخبارات في

ُ ?ما هي االستراتيجية
الكبرى؟

?

?عناصر السلطة الوطنية؛

?

 دعم السياسة؛:?دور االستخبارات

?

 أداة السلطة الوطنية؛:?دور االستخبارات

?

?دراسات حالة؛

?

?التقييم مقابل الرأي؛

?

?إضفاء الصفة السياسية على االستخبارات؛

?

?االستخبارات االستشرافية والتنبؤية؛

?

.?المحاكاة

?

.يومان

: مدة البرنامج
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Comparative History of Intelligence
Program Overview
The history of intelligence from the classical age in China
to the 20th century Cold War period is examined. Explores
how nations organize the tasks of the intelligence community
(collection, intelligence analysis, counterintelligence, and
covert operations) to achieve strategic goals. Emphasis is
placed on the international and diplomatic environment that
defined the intelligence requirements.

المقا َرن لالستخبارات
ُ التاريخ
نبذة عن البرنامج
يبحث البرنامج التاريخ االستخباري بدءا ً من الفترة الكالسيكية في الصين وصو ًال
 كما يكشف كيفية قيام األمم بتنظيم،إلى فترة الحرب الباردة بالقرن العشرين
 ومكافحة، والتحليل االستخباري،مهام مجتمعها االستخباري (جمع المعلومات
 ويركز البرنامج على،التجسس والعمليات السرية) لتحقيق األهداف االستراتيجية
.البيئة الدولية والدبلوماسية التي حددت المتطلبات االستخبارية

أهداف البرنامج

Program Objectives
;;
;;
;;

;;

Assess intelligence capabilities and activities of foreign
powers;
Describe foreign intelligence service resources, plans,
and methods of operations;
Apply analytic frameworks and theoretical models in case
studies of adversary and allied intelligence systems and
services;
Evaluate case studies of specific historical intelligence
operations and events.

?القدرة على تقييم القدرات واألنشطة االستخبارية للقوى األجنبية؛

?

 وخططها وما،?القدرة على وصف الموارد التي تخدم االستخبارات األجنبية

?

تتبعه من وسائل في عملياتها؛
ُ
?القدرة على تطبيق أُطر تحليلية ونماذج نظرية في دراسات الحالة لنظم

?

وخدمات استخبارات العدو أو الحلفاء؛
.?القدرة على تقييم دراسات حالة لعمليات وأحداث استخبارية سابقة

المحتوى

Content
;;
;;
;;
;;

History of intelligence from Sun Tzu to Post 9/11 GWOT;
Development and implications of major collection
platforms;
Focus on intelligence capabilities of US, Russia, China,
India, Pakistan, Israel, and Iran;
Application of technology to HUMINT tradecraft.

Duration : 2 Days.
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?

?التاريخ االستخباري بدءا ً من نظريات الجنرال الصيني والخبير العسكري «صن

?

تزو» وحتى الحرب العالمية على اإلرهاب بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر؛
?تطور منصات جمع المعلومات األساسية وآثارها؛

?

?تسليط الضوء على اإلمكانات االستخبارية للواليات المتحدة وروسيا والصين

?

والهند وباكستان وإسرائيل وإيران؛
.?تطبيق ال ِتقنيّة على الذكاء اإلنساني

.يومان

: مدة البرنامج

?

االستخبارات

تحليل البيانات

Data Analytics
Program Overview
Examines intersection of emerging data analytics practice
and intelligence analysis. Combines traditional intelligence
methods with the vocabulary and conceptual frameworks
which inform the emerging data analytics discipline. Bridges
the gap between intelligence analysis and technical skills.
Focus on methods used in data analysis and explores means
to apply them to intelligence analysis.

نبذة عن البرنامج
يبحث البرنامج التداخل بين ممارسة التحليالت البيانية الناشئة والتحليل
ُ ُ  كما يجمع بين الوسائل االستخبارية التقليدية مع أ،االستخباري
طر المفردات
 كما،المستجد للتحليالت البيانية
ُ  والتي تُشكل بدورها التخصص،والمفاهيم
 ويُسلط الضوء،يهدف إلى سد الفجوة بين التحليل االستخباري والمهارات التقنيّة
 ويدرس الوسائل الواجب تطبيقها،على الوسائل المستخدمة في تحليل البيانات
.في التحليل االستخباري
.* الدورة ليست دورة فنية وال تتطلب تدريب ًا على البرمجة والتحليل اإلحصائي

*Not a technical course and does not require nor train in
significant programming or statistical analysis.

أهداف البرنامج

Program Objectives
;;

;;
;;
;;

Use vocabulary associated with the theory and practice
of data analytics and its associated practice and
application to intelligence analysis;
Apply analytical frameworks and theoretical models in
data analytics case studies;
Understand and apply data analysis methods;
Demonstrate best practices in big data representation for
intelligence purposes.

?القدرة على استخدام المفردات المرتبطة بالنظرية وممارسة التحليالت
 وارتباط ممارستها وتطبيقها بالتحليل االستخباري؛،البيانية
ُ ?القدرة على تطبيق
ُ األ
طر التحليلية والنماذج النظرية في دراسات الحالة على

;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;

Real-time data feeds;
Clean and collate data;
Time series graphs;
Queueing theory;
Association analysis;
Decision trees;
Tableau applications;
Case studies.

Duration : 2 Days.

?

التحليالت البيانية؛
?القدرة على فهم وتطبيق وسائل تحليل البيانات؛

?

?القدرة على تطبيق أفضل الممارسات في تمثيل قواعد البيانات الكبيرة

?

.لألغراض االستخبارية

المحتوى

Content
;;

?

?التغذية ببيانات حالية وواقعية؛

?

?جمع وتنقية البيانات؛

?

?الرسوم البيانية للسالسل الزمنية؛

?

?نظرية الطابور؛

?

?تحليل االرتباط؛

?

?أداة دعم القرار «شجرة القرار»؛

?

) ؛Tableau( ?تطبيقات الجداول اإللكترونية

?

.?دراسات حالة

?

.يومان

: مدة البرنامج
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Leadership in Intelligence
Program Overview
Organizational leadership in the context of intelligence
organizations and units are examined. Historically, the
execution of intelligence leadership within the Intelligence
Community is analyzed and the impact of the leadership
on the intelligence process is evaluated. Explore leadership
styles, principles, models, in addition to developing a personal
sense of how to lead groups and how to lead change within
an organization. Contemporary issues and ethical challenges
facing intelligence leaders are explored, particularly how
leadership decisions impact organizations, staff, morale, and
public perceptions of intelligence organizations.

القيادة في االستخبارات

نبذة عن البرنامج
 كما،يبحث البرنامج القيادة التنظيمية في سياق المنظمات والوحدات االستخبارية
 تنفيذ القيادة االستخبارية في سياق المجتمع االستخباري وكذلك-  تاريخي ًا- يحلل
، كما سوف يستعرض أساليب القيادة،تقييم أثر القيادة في العملية االستخبارية
حس شخصي في كيفية قيادة الجماعات
ٍ  ويعمل على تطوير،ومبادئها ونماذجها
 إلى جانب بعض القضايا المعاصرة والتحديات،وعمليات التغيُّر في المنظمة
 وعلى األخص؛ كيفية تأثير قرارات،األخالقية التي تواجه القادة في المجال االستخباري
 وطاقم العمل والمعنويات والتصورات العامة للمنظمات،القيادة على المنظمات
.االستخبارية

أهداف البرنامج

Program Objectives
;;

;;

;;

;;

;;

Use vocabulary associated with the theory and practice
of leadership to discuss conceptual issues associated
with the general issues as well as application to the
security and intelligence sector;
Describe how the leader both shapes and is shaped by
the organizational culture and how they blend both into
an effective team;
Evaluate the attributes of successful and unsuccessful
leaders with an emphasis on the security and intelligence
sector to draw applicable lessons;
Orally present a profile of an intelligence organization
focusing where possible on how it identifies and develops
leaders;
Write a critical examination of a current intelligence issue
with focus, where possible, on the leadership issue.

 وممارسة القيادة،?القدرة على استخدام المفردات المرتبطة بالنظرية
ً  فض،لمناقشة القضايا والمفاهيم المرتبطة بالقضايا العامة
ال عن التطبيق
في القطاعين األمني واالستخباري؛
?القدرة على وصف الكيفية التي يؤثر بها القائد على الثقافة التنظيمية وكيفية

;;
;;
;;
;;
;;

Nature of Leadership / Role of the Leader;
Organizational Culture / Role of Leader in Intelligence
and Security Organizations;
Tools for Effective Leaders;
Leadership Philosophy;
Building and Leading High-Performance Teams;
Organizational Change.

Duration : 2 Days.
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?

فريق فعال؛
 وإدماج ذلك في،تأثره بها
ٍ
 مع تسليط،?القدرة على تقييم مساهمات القادة الناجحين وغير الناجحين

?

الضوء على األمن والقطاع االستخباري لوضع الدروس القابلة للتطبيق؛
?القدرة على تقديم العرض الشفهي لتشخيص منظمة استخبارية مع التركيز

?

على كيفية تحديدها وتطويرها للقادة؛
?القدرة على كتابة بحث نقدي لقضية استخبارية حالية مع التركيز على قضايا

?

.القيادة كلما أمكن

المحتوى

Content
;;

?

 دور القائد؛/?طبيعة القيادة

?

 دور القائد في المنظمات االستخبارية واألمنية؛/?الثقافة التنظيمية

?

?أدوات القائد الفعال؛

?

?فلسفة القيادة؛

?

?بناء وقيادة ِفرَق عالية األداء؛

?

.?التغير المؤسسي

?

.يومان

: مدة البرنامج

االستخبارات

Counterintelligence and
Operational Security
Program Overview
Examines counterintelligence from a strategic perspective
including the role of CI within the larger intelligence
community, law enforcement, and national security strategy.
Includes an overview of counterintelligence organizations,
foreign intelligence entities, espionage, influence operations,
economic espionage, supply chain security, and cyber
intrusions.

االستخبارات المضادة وأمن المعلومات

نبذة عن البرنامج
يبحث البرنامج في مكافحة التجسس من منظور استراتيجي يتضمن دور مكافحة
 وفي تطبيق القانون واستراتيجية،سياق أكبر
التجسس في مجتمع استخباري ذو
ٍ
 والكيانات، كما يتضمن نبذة عن منظمات مكافحة التجسس،األمن الوطني
 وأمن، والتجسس االقتصادي، وعمليات التأثير، والجاسوسية،االستخبارية األجنبية
. والتسلل إلى األمن االلكتروني،سلسلة التوريد

أهداف البرنامج

Program Objectives
;;

;;

;;

;;
;;

Understanding the meaning of counterintelligence,
its place within intelligence studies, and its role in
international relations as an instrument of statecraft;
Understanding the difference between tactical and
strategic CI, the difference between CI and security and
the range of foreign intelligence activities from targeting
national security secrets and proprietary corporate
information to conducting operations to influence
policymakers and public attitudes;
Exploring the history of CI, the roles and missions of
government CI organizations, and how CI functions as
an input and tool for national security policymaking and
execution;
Appreciating the ethical principles, laws, and oversight
governing counterintelligence;
Identifying the sub-disciplines of both offensive and
defensive CI and the concepts of deception operations
and analysis, double agents, and asset validation.

 والمكان الذي تحتله في،?القدرة على فهم ماهية مكافحة التجسس
ُ ودورها في العالقات الدولية كأداة ت،الدراسات االستخبارية
ُ
حقق الكفاءة
.السياسية
،?القدرة على فهم الفرق بين مكافحة التجسس التكتيكية واالستراتيجية

;;
;;
;;
;;
;;
;;

Defining counterintelligence;
Foreign Intelligence Entities and Threats;
Functions of Counterintelligence;
Espionage;
Denial and Deception Management;
Operational Security (OPSEC) and Insider Threats;
Supply Chain Security and Risk Management.

Duration : 2 Days.

?

والفرق بين مكافحة التجسس واألمن ونطاق األنشطة االستخبارية األجنبية
 ومرورا ً بالمعلومات المملوكة،بدءا من استهداف أسرار األمن الوطني
ً
ً
ص َّناع القرار وموقف العامة
على
للتأثير
العمليات
إجراء
إلى
ال
ووصو
،للشركات
ُ
.من الشعب
 وأدوار ومهام منظمات مكافحة التجسس،?دراسة تاريخ مكافحة التجسس

?

للمدخالت وأداة مستخدمة في
ُ  وكيفية عملها باعتبارها وسيلة،الحكومية
.صناعة قرارات األمن الوطني وتنفيذها
 واإلشراف على عمليات، واالمتثال للقوانين،?القدرة على تبني المبادئ األخالقية

?

.مكافحة التجسس
?القدرة على تعريف التخصصات الفرعية لمكافحة التجسس الهجومية أو

?

 والعمالء المزدوجين والتحقق،الخداع وتحليلها
ِ  ومفاهيم عمليات،الدفاعية
.من األصول

المحتوى

Content
;;

?

?تعريف «مكافحة التجسس؛

?

?الكيانات االستخبارية األجنبية والتهديدات؛

?

?وظائف مكافحة التجسس؛

?

?الجاسوسية؛

?

والخداع؛
ِ ?إدارة اإلنكار

?

) والتهديدات الداخلية؛OPSEC( ?أمن العمليات

?

.?أمن شبكة التوريد وإدارة المخاطر

?

.يومان

: مدة البرنامج
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تحليل الحد من االنتشار النووي

نبذة عن البرنامج
يدرس البرنامج جوانب الحد من االنتشار النووي ،بما في ذلك العلوم األساسية
ودورة الوقود النووية ،ويستعرض أيض ًا معاهدة الحد من انتشار األسلحة النووية،
والوكالة الدولية للطاقة الذرية ،والبروتوكول اإلضافي ،الخطة الشاملة المشتركة
للعمل ،ووسائل الحماية (بما في ذلك نبذة عن تقنيّات التحقق واستخدام
معلومات المصادر المفتوحة) ،والرقابة على الصادرات ،ومُ حفزات االنتشار
(ومثبطاتها) ،توجهات الحد من االنتشار النووي ،واإلرهاب النووي ،كما تضم دراسات
حالة وتدريبات أخرى تهدف إلى استكشاف السوق السوداء النووية وتكتيكات
مكافحة االنتشار ،وتقنياتها وإجراءاتها.

أهداف البرنامج
?

?القدرة على استيعاب التعريفات والمعايير والجوانب المختلفة ألسلحة الدمار
?القدرة على تحليل تفاعل المجتمع الدولي تجاه أسلحة الدمار الشامل،
وتهديدات االنتشار التي تتمثل في الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية؛

?

?القدرة على التحليل والوصف التوضيحي لألحداث والتغيرات النموذجية
التي وقعت منذ نهاية الحرب الباردة ،والتي قادت إلى نمو استخدام وانتشار
تهديدات أسلحة الدمار الشامل.

المحتوى
?

?إدارة المخاطر الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية؛

?

?تصميم السالح النووي ،وبنائه ،والمواد النووية وآثارها؛

?

كوريا الشمالية وإيران؛
?القرار النووي :لماذا تُقرر الدول أن تحصل على أو تتجنب الحصول على األسلحة
النووية؛
?

?وسائل الردع والمخاطر؛

?

?معاهدة الحد من انتشار األسلحة النووية وعصر الحد من االنتشار العالمي؛

?

?دراسة حالة :شبكة عبد القادر خان؛

?

?دراسة حالة :إسرائيل /سوريا (عملية البستان الجوية)؛

?

?دراسة حالة :خطة العمل المشتركة الشاملة.

مدة البرنامج :

Examines aspects of nonproliferation, including basic physics,
the nuclear fuel cycle, the Nuclear Non-proliferation Treaty
(NPT), the International Atomic Energy Agency (IAEA), the
Additional Protocol, Joint Comprehensive Plan of Action
(JCPOA) and safeguards (including an overview of verification
techniques and the use of open-source information),
export control, proliferation incentives (and disincentives),
nonproliferation trends, and nuclear terrorism. Case studies
and exercises explore the nuclear black market and counterproliferation tactics, techniques and procedures.

Comprehend the definitions, criteria, and various aspects
;of WMD and proliferation
Analyze the reaction of the international community to
the WMD and proliferation threat that is posed by state
;and non-state actors
Analyze and articulate the events and changing
paradigms that have occurred since the end of the
Cold War that has led to a growth of the WMD and
proliferation threat.

;;
;;

;;

Content

?إنتاج المواد النووية ،ووسائل الحماية ،والتهديدات والجوانب الدبلوماسية:

?

Program Overview

Program Objectives

الشامل وانتشارها؛
?

Nonproliferation Analysis

يومان.

;CBRN Risk Management
Nuclear weapon design, construction, nuclear materials
;and effects
Nuclear material production, safeguards, threats, and
;diplomacy: North Korea and Iran
The nuclear decision: why states decide to get or avoid
;nuclear weapons
;Deterrence and risk
;The NPT and global nonproliferation regime
;Case Study: AQ Khan Network
;Case Study: Israel/Syria and Operation Orchard
Case Study: JCPOA.

;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;

Duration : 2 Days.
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Strategic Intelligence Forecasting
Program Overview
Generate a solid set of scenarios that can bound the range
of plausible alternative futures, contemplate multiple futures,
challenge assumptions, and anticipate surprise developments
by identifying “unknown unknowns.” Engage in hands-on
exercises to apply foresight techniques.

التنبؤ االستخباري االستراتيجي
نبذة عن البرنامج
يهدف هذا البرنامج إلى طرح مجموعة متكاملة من السيناريوهات التي يمكن
 والتفكير في عدة احتماالت،أن تربط مجموعة من التنبؤات المستقبلية البديلة
 وتوقع التطورات المفاجئة من خالل تحديد األشياء، وتحدي االفتراضات،مستقبلية
. والتفاعل المباشر في التدريب على تطبيق تقنيّات التنبؤ،التي ال نعلم أننا نجهلها

أهداف البرنامج

Program Objectives
;;
;;
;;
;;

Identify key drivers;
Generate alternative futures or trajectories;
Develop validated indicators;
Create action plans for complex issues;

?القدرة على تعريف المحركين الرئيسية؛
?القدرة على خلق مسارات أو احتماالت مستقبلية بديلة؛

?

?القدرة على تطوير مؤشرات مصادق عليها؛

?

.?القدرة على خلق خطة عمل للقضايا المعقدة

?

المحتوى

Content
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;

Definitions of predictions, forecasting, and foresight;
A taxonomy of strategic foresight analytic techniques;
Key Assumption Check;
Structured Brainstorming;
Multiple Scenarios Generation;
Indicators Generation;
Indicators Validation;
Impact Matrix.

Duration : 2 Days.

?

 والتبصر؛، والتنبؤ،?تعريفات التوقعات

?

?تصنيف تقنيّات التحليل االستشرافي االستراتيجي؛

?

.يومان

?تفقد االفتراضات األساسية؛

?

?العصف الذهني المنظم؛

?

?خلق سيناريوهات متعددة؛

?

?خلق المؤشرات؛

?

?التحقق من المؤشرات؛

?

.?مصفوفة األثر

?

: مدة البرنامج
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Financial Intelligence: Anti Money

Laundering and Counter Threat Financing
Program Overview
Introduces basic money laundering principles, an overview
of the financial crime investigation process, identification of
offenses and common schemes, required records, analyzing
the records (to include investigative accounting, analytical
tools, and financial analysis techniques. It will compare and
contrast with contemporary threat financing and its role in
counter-terrorism and counter-drug intelligence analysis and
operations.

مكافحــة غســيل: االســتخبارات الماليــة
األمــوال والمخاطــر الماليــة
نبذة عن البرنامج
 ونبذة عن عملية التحقيق،يقدم هذا البرنامج المبادئ األساسية لغسيل األموال
المرتكبة والمخططات الشائعة في غسيل
ُ  وتحديد الجرائم،في الجرائم المالية
 والسجالت المطلوبة وتحليل هذه السجالت بالشكل الذي يتضمن،األموال
ً
مقارنة
 كما يقدم، وتقنيّات التحليل المالي، واألدوات التحليلية،التحقيق المحاسبي
وتباين ًا مع التمويل المعاصر للتهديدات المختلفة ودوره في عمليات مكافحة
.اإلرهاب والمخدرات

أهداف البرنامج

Program Objectives
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;

Describe the three phases of money laundering used to
process illicit funds;
Identify the methods and background of terrorist/threat
financing;
Describe Informal Value Transfer Systems;
Recognize and describe unusual financial activity;
Recognize and describe trade-based money laundering;
Recognize patterns and anomalies in financial
transactions;
Identify and exploit pertinent documentation;
Explain CTR reporting requirements;
Perform a bank records analysis demo.

?القدرة على وصف المراحل الثالثة لغسيل األموال غير المشروعة؛

?

 التهديد؛/?تحديد وسائل وخلفية تمويل اإلرهاب

?

?وصف األنظمة غير الرسمية لتحويل األموال؛

?

?القدرة على مالحظة ووصف األنشطة المالية غير االعتيادية؛

?

?القدرة على مالحظة ووصف أنشطة غسل األموال القائمة على التجارة؛

?

?القدرة على مالحظة األنماط وحاالت التباين في المعامالت المالية؛

?

?القدرة على تحديد واستخدام الوثائق ذات الصلة؛

?

?القدرة على شرح متطلبات إعداد تقارير المعامالت المالية؛

?

.?القدرة على أداء عرض توضيحي لتحليل سجالت بنكية

?

المحتوى

Content
;;
;;
;;
;;
;;

Principles of Money Laundering;
International and UAE Laws and Regulations;
Money Laundering Schemes;
Methods of Proving Income;
Counter Terrorist and Threat Financing .

Duration : 2 Days.
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?مبادئ غسيل األموال؛

?

?القوانين واللوائح الدولية والمحلية بدولة اإلمارات العربية المتحدة؛

?

?مخططات غسيل األموال؛

?

?وسائل إثبات الدخل؛

?

.?مكافحة تمويل التهديدات واإلرهاب

?

.يومان

: مدة البرنامج

االستخبارات

Foreign Intelligence
Program Overview
Foreign Intelligence is a fundamental component of defence
and national security for all states, yet little is known about
the role it plays in shaping executive level decision-making
in governments around the world. This course provides an
overview of Foreign Intelligence in theory and practice, linking
external information to policy decisions intended to provide
security from threats of both domestic and foreign origins.

االستخبارات الخارجية
نبذة عن البرنامج
االستخبارات لخارجية مكون أساسي للدفاع واألمن الوطني لجميع الدول ولكن
القليل معلوم عن الدور الذي تلعبه في تشكيل القرارات على المستوى الرسمي
يقدم هذا المساق نظرة عامة عن االستخبارات الخارجية. في حكومات العالم
عمليا ونظريا ويربط المعلومات الخارجية بسياسة اتخاذ القرارات لتوفير األمن من
.التهديدات سواء كان مصدرها داخلي أم خارجي

أهداف البرنامج

Program Objectives
;;
;;
;;
;;
;;

Describe the role of foreign intelligence in international
diplomacy;
Describe fundamental tradecraft principles for foreign
intelligence;
Explain the use of information operations by states to
advance national interests;
Identify key types of special activities used by states to
exercise international influence;
Describe key approaches to coordination between state
agencies in foreign intelligence.

?وصف دور االستخبارات الخارجية في السياسة الدولية؛
?وصف المبادئ األساسية لالستخبارات الخارجية؛

?

?توضيح استخدام عمليات المعلومات لتقديم المصالح الوطنية؛

?

?تحديد األنواع األساسية لألنشطة الخاصة المستخدمة من الدول لتنفيذ

?

التأثير الدولي ؛
. ?وصف الطرق األساسية للتنسيق بين أجهزة الدولة في االستخبارات الخارجية

;;
;;
;;
;;
;;

Foreign Intelligence Theory;
Intelligence and Diplomacy;
Intelligence Tradecraft;
Information Operations;
Special Activities;
Interagency Coordination.

Duration : 2 Days.

?

المحتوى

Content
;;

?

?نظرية االستخبارات الخارجية؛

?

?االستخبارات والدبلوماسية؛

?

?التدريب االستخباري ؛

?

?عمليات المعلومات؛

?

?النشاطات الخاصة؛

?

.?التسيق بين مختلف الوكاالت

?

.يومان

:مدة البرنامج
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INTELLIGENCE

أساليب المصادر االستخبارية المفتوحة
نبذة عن البرنامج
تهدف هذه الدورة الى إعداد وتطوير محللين استخباريين قادرين على استخدام
طرق التفكير الناقد الستخدام المصدر االستخباري المفتوح لدعم عقيدة وإجراءات
العقيدة االستخبارية لدولة اإلمارات.

أهداف البرنامج
?

?فهم أساس المصدر االستخباري المفتوح؛

?
?

?تحليل وسائل التواصل االجتماعي ؛

?

?استخدام أساليب تحديد الموقع الجغرافي في وسائل التواصل االجتماعي؛

?

?زيادة الشبكة السوداء لمشروعات المصادر االستخبارية المفتوحة؛

المحتوى

Aim of this course is to develop Intelligence analysts who are
able to utilize critical thinking methods for the exploitation
of Open Source Intelligence (OSINT) in support of UAE
intelligence doctrine and procedures.

;Understand the foundation of OSINT
;Gathering Searching and Analyzing OSINT
;Social Media File Analysis
;Employ Geolocation methodologies to social media
Leverage the Dark Web for OSINT projects.

;;
;;
;;
;;
;;

Content

?فهم آلية جمع المعلومات؛

?

?الولوج إلى بيانات التواصل االجتماعي؛

?

?إيجاد منصة آمنة لجمع البيانات؛

?

? تقييم الموقع عن بعد باستخدام الكاميرات والخرائط؛

?

?تحليل متطلبات الجمع للعميل؛

?

?التعرف على وسائل التواصل االجتماعي ذات التحديد المكاني؛

?

?التقاط وتسجيل البيانات؛

?

?بحوث األعمال؛

?

?إيجاد حسابات على االنترنت لجذب المعلومات؛

?

?استخدام المعلومات الحكومية؛

?

?وضع إجراءاتك الخاصة للمصادر االستخبارية المفتوحة؛

?

?جمع المعلومات من مواقع الشبكات السوداء؛

?

?حصد بيانات الموقع على االنترنت؛

?

?االستفادة من األدوات والمواقع الدولية؛

?

?القيام بالبحث عن األشخاص.

مدة البرنامج :

Program Overview

Program Objectives

?جمع وتحليل االستخبارات المفتوحة؛

?

Open Source Intelligence Methodologies

يومان.

;Understand the data collection life cycle
;Create a secure platform for data collection
;Analyze customer collection requirements
;Capture and record data
;Create sock puppet accounts
;Create your own OSINT process
;Harvesting web data
;Perform searches for people
;Access social media data
Assess a remote location using online cameras and
;maps
;Examine geolocated social media
;Research businesses
;Use government-provided data
;Collect data from the Dark Web
Leverage international sites and tools.

;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;

Duration : 2 Days.
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االستخبارات

Counterintelligence Operations
Program Overview
The Counterintelligence Operations will introduce participants
to the field of counter intelligence (CI) operations. The short
course will provide an overview of threats and vulnerabilities,
the main forms of CI, common techniques used against
organizations, and principles for effectively case-managing
CI operations. Case studies will explore lessons learned from
high profile insider threats, successful and unsuccessful
intelligence and CI operations, and best practice for using CI
effectively.

عمليات االستخبارات المضادة
نبذة عن البرنامج
تُمهد دورة «مكافحة التجسس» للمشاركين طريقهم في مجال عمليات
 إذ سوف تستعرض الدورة نظرة عامة عن التهديدات ونقاط،مكافحة التجسس
 وأكثر ال ِتقنيّات الشائعة، واألشكال األساسية لمكافحة التجسس،الضعف
 ومبادئ اإلدارة الفعالة لعمليات مكافحة،المستخدمة ضد منظمات األمن الوطني
ُ
المستفادة من ُكبرى
ُ  بينما سوف تستعرض دراسات الحالة الدروس،التجسس
 والعمليات االستخبارية وعمليات مكافحة التجسس،التهديدات الداخلية السابقة
المهَ نية في مكافحة التجسس
ِ  وكذلك أفضل الممارسات،الناجحة وغير الناجحة
.بفعالية

Program Objectives
;;
;;
;;
;;
;;

Describe the fundamental principles of
counterintelligence;
Assess intelligence collection vulnerabilities;
Identify insider threat vulnerabilities and appropriate
countermeasures;
Compare multiple approaches to counter intelligence
operations and investigations;
Explain key differences between protective, deceptive,
and investigative counterintelligence operations.

أهداف البرنامج
?القدرة على وصف المبادئ األساسية لمكافحة التجسس؛

?

?القدرة على تقييم نقاط الضعف في جمع المعلومات االستخبارية؛

?

?القدرة على تحديد نقاط الضعف المتمثلة في التهديد الداخلي وأفضل التدابير

?

المضادة؛
?القدرة على المقارنة بين عدة توجهات في عمليات وتحقيقات مكافحة
?القدرة على شرح االختالفات الرئيسية بين عمليات مكافحة التجسس

;;
;;
;;
;;
;;

Information and operational security;
Insider threats and protective measures;
Social engineering techniques;
Counterintelligence investigations;
Deception operations;
Case management for counter intelligence operations.

Duration : 2 Days.

?

.والخداعية والتحقيقية
ِ الوقائية

المحتوى

Content
;;

?

التجسس؛

?أمن المعلومات واألمن التشغيلي؛

?

?التهديدات الداخلية والتدابير الوقائية؛

?

? ِتقنيّات الهندسة االجتماعية؛

?

?تحقيقات مكافحة التجسس؛

?

الخداعية؛
ِ ?العمليات

?

.?إدارة حالة لعمليات مكافحة التجسس

?

.يومان

:مدة البرنامج
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Counterintelligence: Iran

 إيران:االستخبارات المضادة

Program Overview

نبذة عن البرنامج

One-day basic course that focuses on the intelligence and
counterintelligence threats of the Islamic Republic of Iran.

دورة من يوم واحد يتم التركيز فيها على تهديدات االستخبارات واالستخبارات
المضادة اليران

أهداف البرنامج

Program Objectives
;;
;;
;;
;;

Introduction to the Iranian intelligence services’ and
intelligence community;
Origins, evolution, structure, leadership, missions,
operational methods, as well as successes and failures;
Relationships with terrorist groups;
IRGC Intelligence operations.

?مقدمة أجهزة االستخبارات اإليرانية؛
?النشأة والتطور والقيادة والمهام وأساليب العمل وأيض ًا النجاحات والفشل؛

?

?العالقات مع الجماعات اإلرهابية ؛

?

. ?العمليات االستخبارية اإليرانية

?

المحتوى

Content
;;
;;
;;

;;

History of Iran;
Iranian Foreign Policy;
Iranian Intelligence and Security Services:
;; Evolution
;; Structure
;; Missions
;; Methodology and Tradecraft
Espionage Case Studies.

Duration : 1 Day.
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?

?تاريخ إيران؛

?

?السياسة الخارجية اإليرانية ؛

?

:?االستخبارات اإليرانية

?

?التطور

?

?البنية

?

?المهام

?

?أسلوب التدريب

?

.?دراسات حاالت جاسوسية

.يوم واحد

: مدة البرنامج

?

االستخبارات

Counterintelligence: Russia
Program Overview
One-day basic course that focuses on the intelligence and
counterintelligence threats of the Russian Republic.

روسيا:االستخبارات المضادة
نبذة عن البرنامج
دورة من يوم واحد يتم التركيز فيها على تهديدات االستخبارات واالستخبارات
المضادة لروسيا

Program Objectives
;;
;;
;;
;;

Introduction to the Russian intelligence services’ and
intelligence community
Origins, evolution, structure, leadership, missions,
operational methods, as well as successes and failures
Relationships with terrorist groups
SVR Intelligence operations

أهداف البرنامج
?مقدمة عن أجهزة االستخبارات الروسية
?النشأة والتطور والقيادة والمهام وأساليب العمل وأيض ًا النجاحات والفشل

?

?العالقات مع الجماعات اإلرهابية

?

?العمليات االستخبارية الروسية

?

المحتوى

Content
;;
;;
;;

;;

History of Russia;
Russian Foreign Policy;
Russian Intelligence and Security Services:
;; Evolution
;; Structure
;; Missions
;; Methodology and Tradecraft
Espionage Case Studies.

Duration : 1 Day.

?

?تاريخ روسيا؛

?

?السياسة الخارجية الروسية؛

?

: ?االستخبارات الروسية

?

?التطور

?

?البنية

?

?المهام

?

?أسلوب التدريب

?

.?دراسات حاالت جاسوسية

.يوم واحد

?

:مدة البرنامج
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Counterintelligence: China
Program Overview
One-day basic course that focuses on the intelligence and
counterintelligence threats of the People’s Republic of China.

الصين:االستخبارات المضادة
نبذة عن البرنامج
دورة من يوم واحد يتم التركيز فيها على تهديدات االستخبارات واالستخبارات
المضادة للصين

أهداف البرنامج

Program Objectives
;;
;;
;;
;;
;;

Introduction to the Chinese intelligence services’ and
intelligence community;
Origins, evolution, structure, leadership, missions,
operational methods, as well as successes and failures;
Relationships with terrorist groups;
Chinese Intelligence operations;
Chinese economic intelligence collection targets.

?مقدمة أجهزة االستخبارات للصين
?النشأة والتطور والقيادة والمهام وأساليب العمل وأيض ًا النجاحات والفشل

?

?العالقات مع الجماعات اإلرهابية

?

?العمليات االستخبارية الصينية

?

?أهداف جمع المعلومات االستخبارية االقتصادية الصينية

?

المحتوى

Content
;;
;;
;;

;;

History of China;
Chinese Foreign Policy;
Chinese Intelligence and Security Services:
;; Evolution
;; Structure
;; Missions
;; Methodology and Tradecraft
Espionage Case Studies.

Duration : 1 Day.
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?

?تاريخ الصين؛

?

?السياسة الخارجية الصينية ؛

?

: ?االستخبارات الصينية

?

?التطور

?

?البنية

?

?المهام

?

?أسلوب التدريب

?

.?دراسات حاالت جاسوسية

.يوم واحد

: مدة البرنامج

?

االستخبارات

Counterintelligence: Turkey
Program Overview
One-day basic course that focuses on the intelligence and
counterintelligence threats of the Republic of Turkey.

تركيا:االستخبارات المضادة
نبذة عن البرنامج
دورة لمدة يوم واحد يتم التركيز فيها على تهديدات االستخبارات واالستخبارات
المضادة لتركيا

أهداف البرنامج

Program Objectives
;;
;;
;;
;;

Introduction to the Turkish intelligence services’ and
intelligence community;
Origins, evolution, structure, leadership, missions,
operational methods, as well as successes and failures;
Relationships with terrorist groups;
MIT Intelligence operations.

?مقدمة عن أجهزة االستخبارات التركية؛

?

?النشأة والتطور والقيادة والمهام وأساليب العمل وأيض ًا النجاحات والفشل؛

?

?العالقات مع الجماعات اإلرهابية ؛

?

?العمليات االستخبارية التركية ؛

?

المحتوى

Content
;;
;;
;;

;;

History of Turkey;
Turkish Foreign Policy;
Turkish Intelligence and Security Services:
;; Evolution
;; Structure
;; Missions
;; Methodology and Tradecraft
Espionage Case Studies.

Duration: 1 Day.

?تاريخ تركيا؛

?

?السياسة الخارجية التركية؛

?

: ?االستخبارات التركية

?

?التطور

?

?البنية

?

?المهام

?

?أسلوب التدريب

?

.?دراسات حاالت جاسوسية

.يوم واحد

?

:مدة البرنامج
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Counterintelligence: Pakistan
Program Overview
One-day basic course that focuses on the intelligence
and counterintelligence threats of the Islamic Republic of
Pakistan.

باكستان:االستخبارات المضادة
نبذة عن البرنامج
دورة من يوم واحد يتم التركيز فيها على تهديدات االستخبارات واالستخبارات
المضادة لباكستان

أهداف البرنامج

Program Objectives
;;
;;
;;
;;

Introduction to the Pakistan intelligence services’ and
intelligence community;
Origins, evolution, structure, leadership, missions,
operational methods, as well as successes and failures;
Relationships with terrorist groups;
ISI Intelligence operations.

?مقدمة عن اجهزة االستخبارات الباكستانية
?النشأة والتطور والقيادة والمهام وأساليب العمل وأيض ًا النجاحات والفشل

?

?العالقات مع الجماعات االرهابية

?

. ?العمليات االستخبارية الباكستانية

?

المحتوى

Content
;;
;;
;;

;;

History of Pakistan;
Pakistan Foreign Policy;
Pakistani Intelligence and Security Services:
;; Evolution
;; Structure
;; Missions
;; Methodology and Tradecraft
Espionage Case Studies.

Duration : 1 Day.
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?

?تاريخ باكستان؛

?

?السياسة الخارجية الباكستانية؛

?

: ?االستخبارات الباكستانية

?

?التطور

?

?البنية

?

?المهام

?

?أسلوب التدريب

?

.?دراسات حاالت جاسوسية

. يوم واحد

: مدة البرنامج

?

األمن الوطني
HOMELAND SECURITY

نحو وطن أكثر جاهزية

Towards A More Resilient Nation

DEFENSE
AND SECURITY

تشخيص األهداف

Target Profiling
Program Overview
The Target Profiling Short Course will introduce participants
to the concepts and methods used to develop intelligence
profiles of operational targets. The short course will combine
knowledge of targeting principles and profiling methods with
skills in compiling, validating, analyzing, and reporting target
profile data. Examples will demonstrate processes used to
develop prioritized intelligence target lists and build profiles
of primary targets using data synthesis and target-centric
network analysis methods.

نبذة عن البرنامج
ٌ »تستعرض دورة «تحديد األهداف
المستخدمة في
ُ كل من المفاهيم والوسائل
 وستجمع الدورة بين معرفة مبادئ،تطوير الجوانب االستخبارية لألهداف العملية
 مع تطبيق مهارات جمع المعلومات والتحليل، االستهداف ووسائل التحديد
 وستوضح األمثلة،والتحقق من صحة البيانات وإعداد تقرير ببيانات جوانب الهدف
المتبعة في تطوير أولويات قوائم األهداف االستخبارية وفي
ُ المعطاة العمليات
ُ
بناء توصيف لألهداف األساسية من خالل تجميع البيانات وطرق التحليل الشبكي
.لألهداف

أهداف البرنامج

Program Objectives
;;
;;
;;
;;
;;

Explain operational target profiling principles;
Assess operational intelligence requirements;
Identify and prioritize potential operational targets;
Synthesize multiple types of intelligence data;
Develop an intelligence-based profile of an operational
target.

?القدرة على توضيح مبادئ تحديد األهداف العملية؛
?القدرة على تقيم المتطلبات االستخبارية العملية؛

?

?القدرة على تحديد وترتيب األهداف العملية المتوقعة حسب األولوية؛

?

?القدرة على تجميع أنواع متعددة من البيانات االستخبارية؛

?

.بناء على المعلومات االستخباراتية
ً ?القدرة على تطوير توصيف للهدف العملي

?

المحتوى

Content
;;
;;
;;
;;
;;
;;

Targeting principles and target profiles;
Target data and intelligence holdings;
Prioritizing operational targets;
Target profiling methods;
Target-centric network analysis;
Target profiles and intelligence reporting.

Duration : 2 Days.
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?

?مبادئ االستهداف وتوصيف الهدف؛

?

?البيانات المستهدفة والمحتوى اإلستخباراتي؛

?

?ترتيب أولوية األهداف العملية؛

?

?طرق تحديد األهداف؛

?

?التحليل الشبكي المركزي للهدف؛

?

.? ِسمات الهدف وإعداد التقارير االستخبارية

?

.يومان

: مدة البرنامج

Program Overview
The Target Hardening Short Course will expose participants to
the fundamental concepts and principles of hardening targets
against a range of threats and vulnerabilities. The short
course will provide an overview of vulnerability assessment
methods, risk mitigation approaches, and target hardening
methods. Case studies will review lessons from successes
and failures in target hardening and industry best practices
for hardening targets against specific threat vectors and
protective security contingency planning.

نبذة عن البرنامج
ُ ْتَع
رض دورة «تعزيز األهداف» للمشاركين المفاهيم والمبادئ األساسية لتعزيز
 سوف تستعرض الدورة.األهداف مقابل مجموعة من التهديدات ونقاط الضعف
 وتوجهات الحد من المخاطر وكذلك وسائل،نظرة عامة عن وسائل تقييم الضعف
المستفادة من حاالت النجاح
ُ  بينما تستعرض دراسات الحالة الدروس،تعزيز األهداف
المهنية لتعزيز األهداف ضد
ِ والفشل في تعزيز األهداف وكذلك أفضل الممارسات
.مُ وجهات تهديد معينة وكذلك التخطيط األمني الوقائي

أهداف البرنامج

Program Objectives
;;
;;
;;
;;
;;

Explain protective security and targeting hardening
concepts;
Assess target vulnerabilities in a range of threat
environments;
Prioritize competing for protective security interests
Evaluate contingency plans and critical incident
preparedness;
Identify best practice principles for target hardening.

?القدرة على شرح مفاهيم األمن الوقائي وتعزيز األهداف؛
?القدرة على تقييم نقاط ضعف أحد األهداف في سياق بيئات تهديدية مختلفة؛

?

?القدرة على ترتيب أولويات مصالح األمن الوقائي؛

?

?القدرة على تقييم خطط االستجابة للطوارئ والتأهب للحوادث الحرجة؛

?

.المهنية في تعزيز األهداف
ِ ?القدرة على تحديد أفضل مبادئ الممارسات

?

المحتوى

Content
;;
;;
;;
;;
;;
;;

Protective security principles;
Threat vectors and risk mitigation approaches;
Vulnerability assessment techniques;
Contingency planning and preparedness;
Target hardening methods;
Target hardening priorities and protective security
planning.

Duration : 2 Days.

?

?مبادئ األمن الوقائي؛

?

?مُ وجهات التهديد وتوجهات الحد من المخاطر؛

?

? ِتقنيّات تقييم الضعف؛

?

?التخطيط والتأهب لحاالت الطوارئ؛

?

?وسائل تعزيز األهداف؛

?

.?أولويات تعزيز األهداف وتخطيط األمن الوقائي

?

.يومان

: مدة البرنامج
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األمن الوطني

تعزيز األهداف

Target Hardening

DEFENSE
AND SECURITY

تقييم التهديدات

Threat Assessment
Program Overview
The Threat Assessment Short Course will develop participants
skills in assessing threats to homeland security targets by
linking risk analysis theory with intelligence assessment
practice. The short course will present a range of techniques
which can be used to identify, prioritize, and analyze threat
vectors, and threat actors to assess relative capability
threats. Examples will compare soft and hard targets with
high and low capability threat actors to illustrate a range of
methods for assessing threat.

نبذة عن البرنامج
تهدف دورة «تقييم التهديدات» إلى تطوير مهارات المشاركين في تقييم التهديدات
 وذلك من خالل الربط بين نظرية تحليل المخاطر،التي تستهدف األمن الوطني
 سوف تستعرض الدورة مجموعة من ال ِتقنيّات.وممارسة التقييم االستخباري
،وجهات التهديد
ِ التي يمكن استخدامها لتحديد وترتيب وتحليل مُ وجهات التهديد
 وسوف تقارن األمثلة بين األهداف،وذلك لتقييم قابلية وقوع التهديدات المحتملة
المهددة من قبل جهات تهديد ذات إمكانات قوية وأخرى
ُ المحمية
َ المحمية وغير
َ
.ضعيفة بهدف توضيح مجموعة من وسائل تقييم التهديدات

أهداف البرنامج

Program Objectives
;;
;;

;;
;;
;;

Explain threat assessments as both process and product;
Assess security vulnerabilities for a potential homeland
security target and identify associated threat vectors and
exploitation techniques;
Assess the capability and intent of potential threat actors;
Apply risk analysis techniques to prioritize threat vectors
and threat actors;
Effectively report intelligence assessment products as
estimate judgments.

 كعملية وكناتج تقييم؛،?القدرة على شرح تقييمات التهديد

?

?القدرة على تقييم نقاط الضعف األمنية إلحدى منشآت األمن الوطني

?

 وتحديد مُ وجهات التهديد ذات الصلة و ِتقنيّات،المحتمل استهدافها
االستخدام؛
المحتملة؛
ُ ?القدرة على تقييم إمكانات ونوايا ِجهات التهديد

?

?القدرة على تطبيق ِتقنيّات تقييم المخاطر لترتيب أولوية التعامل مع

?

وجهات التهديد؛
ِ مُ وجهات
.?القدرة على إخراج نواتج تقييم استخباري فعال في شكل أحكام تقديرية

المحتوى

Content
;;
;;
;;
;;
;;
;;

Threat and risk principles;
Identifying security vulnerabilities;
Assessing threat actor capability;
Assessing threat actor intent;
Threat assessment matrices;
Risk analysis for threat assessment.

Duration : 2 Days.
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?

?مبادئ التهديد والمخاطر؛

?

?تحديد نقاط الضعف األمنية؛

?

?تقييم إمكانات جهة التهديد؛

?

?تقييم نوايا ِجهة التهديد؛

?

?مصفوفات تقييم التهديد؛

?

.?تحليل المخاطر لتقييم التهديد

?

.يومان

: مدة البرنامج

Program Overview
Terrorist operational tradecraft defined as the use of methods
in which its combination constitutes the execution of a terror
strike. By understanding how terrorists organize, conduct
and sustain their organization and operations the community
can better protect and ultimately defeat the violent radical
opponent that uses these tactics.

نبذة عن البرنامج
تُعرف صناعة اإلرهاب على أنها استخدام الوسائل التي إن جُ ِمعَ ت سوي ًا صارت
 ومن خالل فهم الطريقة التي يقوم اإلرهابيون من،تُشكل تنفيذا ً لهجمة إرهابية
خاللها بتنظيم كياناتهم والحفاظ عليها وتنفيذ عملياتهم؛ يُمكن للمجتمع
أن يستجيب بشكل أفضل لحماية نفسه وليستطيع في النهاية هزيمة عدوه
.المتطرف الذي يلجأ للعنف وتبني هذه التكتيكات

أهداف البرنامج

Program Objectives
;;
;;

;;

Understand how terrorist organize and operate on the
strategic, operational and tactical levels;
Identify and understand the indicators of an operational
terrorist group at a strategic plot and tactical level and
what can be done to disrupt them;
Evaluate historical examples of how terrorist have
conducted their operations.

 فهم كيفية تنظيم وعمل اإلرهاب على المستويات:)1( ?مُ خرج التعلم
االستراتيجية والعملية والتكتيكية؛
 تحديد وفهم المؤشرات التي تدل على عمل الجماعات:)2( ?مُ خرج التعلم

;;
;;
;;

Meaning and importance of terrorist functional levels;
Terrorist indicators;
Means of detection;
Case studies of major attacks and plot disruptions.

Duration : 3 Days.

?

اإلرهابية على المستويات االستراتيجية والتكتيكية وكيفية وقفها؛
 تقييم األمثلة التاريخية من حيث كيفية تنفيذ اإلرهاب:)3( ?مُ خرج التعلم

?

.لعملياته سابق ًا

المحتوى

Content
;;

?

?معنى وأهمية المستويات الوظيفية لإلرهاب؛

?

?مؤشرات اإلرهاب؛

?

?وسائل الكشف؛

?

.?دراسات حالة عن ُكبرى الهجمات اإلرهابية ووقف مخططاتها

?

. أيام3

: مدة البرنامج
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صناعة اإلرهاب

Terrorist Tradecraft
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Terrorism in South and Central Asia
Program Overview
While much of the world has been focusing on the terrorist
threat emanating from the GCC and wider Middle East
region, key threats remain latent in South and Central Asia.
Understanding where future threats are emerging may help to
prevent them from doing so.

اإلرهاب في جنوب ووسط آسيا

نبذة عن البرنامج
في الوقت الذي كان فيه أغلب العالم يركز على التهديد اإلرهابي النابع من منطقة
دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق األوسط بشكل عام؛ ال تزال هنالك
 قد يُسهم فهم طبيعة المنطقة،تهديدات كبيرة كامنة في جنوب ووسط آسيا
.التي تنشأ منها التهديدات المستقبلية في منعها ووقفها

أهداف البرنامج

Program Objectives
;;
;;

;;

Identify and critically analyze key groups in South and
Central Asia;
Describe their intentions, capabilities, and opportunities
to strategically impact their countries and regions as well
as possible impacts on the UAE and its interests;
Identify the types of responses available to address the
underlying causes of the region’s violence.

?القدرة على التعريف والتحليل النقدي للجماعات الرئيسية في جنوب ووسط
آسيا؛
?القدرة على توصيف نواياهم وقدراتهم وفرصهم في التأثير استراتيجي ًا على

;;
;;
;;

Regional overview;
Terrorism drivers;
Key groups;
Possible impact on UAE and its interests.

Duration : 3 Days.
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?

دولهم ومنطقتهم وأي تأثير مُ حتمل على دولة اإلمارات العربية المتحدة
ومصالحها؛
المتاحة لمواجهة األسباب الكامنة وراء
ُ ?القدرة على تحديد أنواع االستجابات

?

.العنف في المنطقة

المحتوى

Content
;;

?

?رؤية إقليمية؛

?

?مُ سببات اإلرهاب؛

?

?الجماعات األساسية؛

?

.المحتمل على دولة اإلمارات العربية المتحدة ومصالحها
ُ ?التأثير

?

. أيام3

: مدة البرنامج

Program Overview
This course enables students to develop a general
understanding of hazardous materials (Hazmats), their
characteristics, and how they are dealt with. Students
should be able to utilize information contained in emergency
response guides, placards and materials safety data sheets to
explain how and why particular actions are taken.

َ المواد
الخطرة – في اإلمارات العربية المتحدة
وخارجها
نبذة عن البرنامج
َ فهم عام عن المواد
،الخطرة
تُتيح هذه الدورة للطالب العمل على تطوير
ٍ
 ينبغي على الطالب أن يكونوا قادرين على. وكيفية التعامل معها،وخصائصها
 واللوحات،استخدام المعلومات المتضمنة في كتيبات االستجابة لحاالت الطوارئ
 وذلك لتوضيح أي اإلجراءات يجب اتباعها،وصحف بيانات سالمة المواد
ُ اإلرشادية
.ولماذا

أهداف البرنامج

Program Objectives
;;

;;

;;

Explain and demonstrate a basic understanding of the
chemical and physical properties of Hazmats: gases,
liquids, solids, reactions, flammability, flashpoint, high
and low explosives, and radioactivity, and relate this to
their classification and handling;
Demonstrate an understanding of hazmat properties
as listed in the national and international identification
systems (placards) and materials safety data sheets;
Apply formulae in solving problems using Sieverts and
half-life.

?القدرة على شرح وإظهار فهم أساسي للخصائص الكيميائية والفيزيائية
 والمتفجرات شديدة ومنخفضة، ودرجة الوميض،وقابليتها لالشتعال
 وربط هذه الخصائص بتصنيف المادة وكيفية، والطبيعة اإلشعاعية،االنفجار
التعامل معها؛
?القدرة على إظهار فهم لخصائص المواد الخطرة وفق ًا لتوصيفها في أنظمة

;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;

Definition of hazardous materials (Hazmats);
United Nations Guiding Principles and UAE Federal
Regulations;
Classification of Hazmats;
UAE Federal Authority for Nuclear Regulation (FANR);
The nature of radioactivity and its cause/radioactive
isotopes;
Handling radioactive isotopes, dosage and exposure
limits: relevance to FANR guidelines;
Chemical Hazmats, phase changes, density, solubility,
and decontamination;
Chemical reactions, gas explosions.

Duration : 2 Days.

?

التعريف الوطنية والدولية ولوائح السالمة للمواد؛
?تطبيق ِصيَغ حل المشكالت باستخدام الزيفرت (وحدة قياس جرعة اإلشعاع

?

.المكافئة) وفترة عمر النصف

المحتوى

Content
;;

?

َ للمواد
، وخصائص تفاعالتها، مثل حالتها الغازية والسائلة والصلبة:الخطرة

َ ?تعريف المواد
الخطرة؛

?

?مبادئ األمم المتحدة التوجيهية ولوائح دولة اإلمارات العربية المتحدة؛

?

َ ?تصنيف المواد
الخطرة؛

?

) بدولة اإلمارات العربية المتحدة؛FANR( ?الهيئة االتحادية للرقابة النووية

?

 ونظائره المشعة؛/?طبيعة النشاط اإلشعاعي وأسبابه

?

 والصلة بإرشادات الهيئة، الجرعة وحد التعرض،?التعامل مع النظائر المشعة

?

االتحادية للرقابة النووية؛
َ ?المواد الكيميائية
و الذوبان و التطهير؛، والكثافة، والتغيرات المرحلية،الخطرة

?

.?التفاعالت الكيميائية واالنفجارات الغازية

?

.يومان

: مدة البرنامج
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Hazardous Materials - UAE and beyond

نبذة عن البرنامج
فهم عام لألسلحة الكيميائية
تُتيح هذه الدورة للطالب العمل على تطوير
ٍ
والبيولوجية واإلشعاعية والنووية .بعد إتمام هذه الدورة؛ سيكون الطالب قادرين
على فهم األسس العلمية التي يقوم عليها استخدام إجراءات معينة عند
االستجابة لحالة تشمل استخدام األسلحة الكيميائية أو البيولوجية أو اإلشعاعية
أو النووية ومنعها ،وللحصول على فهم وتقدير أفضل للمعاهدات واللوائح التي
تنظم التعامل مع هذه األسلحة.

أهداف البرنامج
?

?القدرة على شرح وتطبيق األفكار األساسية لالستقرار النووي ،وتحديدا ً فيما
المبدأ وكيفية التعامل معها؛
?القدرة على شرح الخصائص األساسية للمواد الكيميائية والفيروسات
والبكتريا ،وربط هذه الخصائص بالتطبيق العملي في األسلحة البيولوجية
والكيميائية؛

?

?القدرة على إجراء الحسابات األساسية باستخدام وحدات القياس.

المحتوى
?

?تعريفات األسلحة الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية ،وأسلحة
?المعاهدات؛

?

?طبيعة النشاط اإلشعاعي وأسبابه /ونظائره المشعة؛

?

?الجرعة وحد التعرض للمواد اإلشعاعية؛

?

?األسلحة اإلشعاعية والنووية؛

?

?الصيغ الكيميائية والتركيب واالسم الكيميائي؛

?

?أنواع األسلحة الكيميائية؛

?

?قياس معدل الفتك؛

?

?أنواع العوامل البيولوجية؛

?

?الجاهزية واالستجابة للحوادث البيولوجية.

مدة البرنامج :

Explain and apply basic ideas in nuclear stability,
particularly in relation to radiological and nuclear
weapons, how those weapons function in principle and
;how they may be dealt with
Explain the main properties of chemicals and viruses and
bacteria and relate these properties to their employment
;as biological and chemical weapons
Perform basic calculations using units of measurement.

;;

;;

;;

Content

الدمار الشامل واالضطراب الشامل؛
?

This course enables students to develop a general
understanding of chemical, biological, radiological and
nuclear (CBRN) weapons. Upon completion of this course,
students should be able to understand the science behind
why particular procedures are employed in relation to
CBRN response and prevention and to better appreciate the
regulations and treaties which deal with these weapons.

Program Objectives

يتعلق باألسلحة اإلشعاعية والنووية ،وكيفية عمل هذه األسلحة من حيث
?

Program Overview

يومان.

;Definitions: CBRN, WMD, weapons of mass disruption
;Treaties
The nature of radioactivity and its cause/radioactive
;isotopes
;Dosage and exposure limits
;Radiological and nuclear weapons
;Chemical formulae, structures, and names
;Types of chemical weapons
;Measuring lethality
;Types of biological agents
Preparedness and response to a biological incident.

;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;

Duration : 2 Days.
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األسلحة الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية
والنووية – الماضي والحاضر والمستقبل

CBRN Weapons – Past, Present and
Future

Program Overview
This course provides an overview of the role of armed forces
in UAE national security and the impact of threats on defense
policy. The topics covered include national security strategy,
UAE strategy and international relations in the context of UAE
national security.

نبذة عن البرنامج
تقدم هذه الدورة لمحة عامة عن دور القوات المسلحة في تعزيز األمن الوطني
 تتناول.لدولة اإلمارات العربية المتحدة وتأثير التهديدات على سياسة الدفاع
المواضيع الدراسية استراتيجية األمن الوطني واستراتيجية دولة اإلمارات العربية
.المتحدة والعالقات الدولية في سياق األمن الوطني بدولة اإلمارات العربية المتحدة

أهداف البرنامج

Program Objectives
;;
;;
;;
;;
;;

Explore the concept of National Security;
Describe the conceptual framework for National Security;
Identify National Security threats;
Discuss response options to National Security threats at
a strategic level;
Discuss security management and oversight
organizations.

?مفهوم األمن الوطني؛
?وصف اإلطار المفاهيمي لألمن الوطني؛

?

?تحديد التهديدات على األمن الوطني؛

?

?مناقشة خيارات االستجابة للتهديدات على األمن الوطني على المستوى

?

االستراتيجي؛
.?مناقشة إدارة األمن وإدارة المراقبة

;;
;;
;;
;;

International Relations and National Security;
Changing Nature of Security;
National Security Strategy;
UAE Strategy formulation;
Conduct of National Security.

Duration : 5 Days.

?

المحتوى

Content
;;

?

?العالقات الدولية واألمن الوطني؛

?

?الطبيعة المتغيرة لألمن؛

?

?استراتيجية األمن الوطني؛

?

?صياغة استراتيجية دولة اإلمارات العربية المتحدة؛

?

.?تنفيذ األمن الوطني

?

. أيام5

: مدة البرنامج
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األمن الوطني

National Security
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Geopolitics
Program Overview
This program aims to provide understanding and knowledge
required for identifying and interpreting foreign political risks
as well as gaining understating of modern geopolitics in
foreign policy.

الجغرافيا السياسية
نبذة عن البرنامج
تهدف هذه الدورة إلى تقديم المعرفة الالزمة للتمكن من تحديد وتفسير المخاطر
 فضال عن فهم الجغرافيا السياسية الحديثة ودورها في،السياسية الخارجية
.السياسة الخارجية

أهداف البرنامج

Program Objectives
;;
;;
;;
;;

Understand the various definitions of Geopolitics;
Understand the implications of geopolitics for the field of
International Relations;
Identify the Geostrategic implications of contemporary
International Relations issues;
Identify the geo-economic factors affecting the
geopolitics and international relations.

? فهم التعريفات المختلفة للجغرافيا السياسية؛

?

? فهم تأثيرات الجغرافيا السياسية على العالقات الدولية؛

?

? التعرف على التأثيرات الجغرافيا االستراتيجية على القضايا الدولية المعاصرة؛

?

?التعرف على العوامل الجغرافية االقتصادية التي تؤثر على الجغرافيا السياسية

?

.والعالقات الدولية

المحتوى

Content
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;

Introduction to Geopolitics;
U.S. Geography and Hegemony;
Classical Geopolitics and the Cold War;
Spatial and boundary issues;
Geo-economics;
Energy tests at the core of geopolitics;
Nuclear energy: the double-edged sword;
Risk & Threat Assessment.

Duration : 5 Days.
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?مقدمة في الجغرافيا السياسية؛

?

?جغرافية وهيمنة الواليات المتحدة األمريكية؛

?

?الجغرافيا السياسية التقليدية والحرب الباردة؛

?

?قضايا الحدود والمكان؛

?

?الجغرافيا االقتصادية؛

?

?الطاقة وموقعها في قلب الجغرافيا السياسية؛

?

 سيف ذو حدين؛: ?الطاقة النووية

?

.?تقييم المخاطر والتهديدات

?

. أيام5

: مدة البرنامج

مقدمة عن الجيل الرابع من الحروب
نبذة عن البرنامج

Program Overview
The program aims to provide the participants with an
understanding of the 4th Generation warfare in the context
of social movements, political radicalization, violent non state
actors and their operations, and the reasons for the success
or failure of non state as well as state forces

تهدف هذه الدورة الى التقديم للمشاركين الفهم عن كيفية تفكير وعمل اإلرهابيين
 كما ستوفر الدورة. والصالت القائمة بين اإلرهاب والشغب والجريمة، والمتمردين
مقدمة عن السلطة الوطنية المتاحة لمواجهة هذه الظواهر المتعددة األوجه بشكل
.شامل

أهداف البرنامج

Program Objectives
;;

;;

;;

To assist the participants in understanding the concept
and debate around 4th generation warfare and its
historical context.
To understand differences and similarities between
terrorism and insurgency and the relationship among
other violence non-state actors.
To understand how and why violent non state
actors succeed or fail and how states success or fail in
addressing the violent non-state groups.

? مساعدة المشاركين على فهم الجيل الرابع من الحروب والجدال الدائر
?تحليل أوجه الفرق والتشابه بين اإلرهاب والتمرد وعالقتها مع أطراف العنف

;;
;;

;;
;;
;;

?فهم الكيفية والسبب لنجاح أطراف العنف غير الحكومية أو فشلها وكيف

?

تنجح الدول أو تفشل بالتعامل مع هذه االطراف

المحتوى

Concept and debate around 4 generation warfare
Historical context of 4th generation warfare
Differences and similarities between terrorism
and insurgency and the relationship among
other violence non-state actors.
Reasons for the success or failure of violent non state
actors
Reason for the success or failure of states addressing
the violent non-state groups.
Case studies in successes and failures by violent nonstate actors and states.
th

Duration : 5 Days.

?

.غير الحكومية

Content
;;

?

حولها

? المفهوم والجدال الدائر حول حروب الجيل الرابع؛

?

?السياق التاريخي لحروب الجيل الرابع؛

?

?أوجه الفرق والتشابه بين اإلرهاب والتمرد وعالقتها مع أطراف العنف غير

?

الحكومية؛
?أسباب نجاح أطراف العنف غير الحكومية أو فشلها؛

?

?اسباب نجاح الدول أو فشلها بالتعامل مع هذه األطراف؛

?

. ?دراسات حالة في نجاح وفشل حركات العنف غير الحكومية

?

. أيام5

: مدة البرنامج
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األمن الوطني

Introduction to 4th Generation Warfare

DEFENSE
AND SECURITY

اإلرهاب العالمي

Global Terrorism
Program Overview
Examines the nature, extent, and basis of terrorism as an
official crime throughout the world. Theoretical explanations
in a comparative perspective are employed to examine
the impact of political, religious and state terrorism on
various countries and the response of the respective
governments. The analysis is grounded in theory as well as
in an applied research approach that emphasizes both an
enforcement/preventative approach and a government
functional and operational perspective. The approach to this
topic is multi-disciplinary and involves other fields, including
economics, history, political science, religious extremism,
criminal intelligence, and operations theory.

نبذة عن البرنامج
جرمة
َّ الم
ُ  باعتباره من األفعال،يتناول هذا البرنامج طبيعة اإلرهاب ومداه وأساسه
 كما يستخدم البرنامج بعض التوضيحات النظرية،رسمي ًا ودولي ًا حول العالم
،من منظور مُ قارن لدراسة أثر اإلرهاب السياسي والديني والدولي في مُ ختلف الدول
كل من النظريات وتوجه
َ واستجابات الحكومات
ٍ  ويرتكز التحليل على،المعنية
ً  والذي يوضح ك،البحث التطبيقي
 الوقائي وأيض ًا المنظور/ال من التوجه التنفيذي
 حيث أن التوجه في هذا الموضوع متعدد التخصصات،الحكومي العملي والوظيفي
 والتطرف، تشمل االقتصاد والتاريخ والعلوم السياسية،ويتضمن مجاالت أخرى
. واالستخبارات الجنائية والنظريات الخاصة بالعمليات،الديني

أهداف البرنامج

Program Objectives
;;

;;

;;

;;

;;

Use vocabulary associated with the theory and practice
of global terrorism to discuss conceptual issues
associated with conventional, symmetrical, asymmetrical,
and irregular warfare with consideration of insurgency
and terrorism;
Describe the political, economic, and social causes of
insurgencies and terrorism in diverse political systems
through the use of theory, concepts, and case studies;
Evaluate historical examples of global terrorism, including
insurgency, terrorism, and revolution, by analyzing the
origins, framework, and common theoretical elements;
Analyze, prepare and present a case study of a
regional conflict and the international, interagency
government response to the non-state, armed threat with
consideration of modern technologies;
Write a critical examination of a current,
counterinsurgency conflict with consideration of its
historical context.

?القدرة على استخدام المفردات المرتبطة بالنظرية وممارسة اإلرهاب
 واضعين في االعتبار، والحروب غير النظامية،المتكافئة وغير المتكافئة
التمرد واإلرهاب؛
?القدرة على وصف القضايا السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي تكمن

;;
;;
;;
;;
;;
;;

Terrorism and Insurgency: Rules of War and Armed Conflict;
Terrorism and Insurgency a Historical Perspective;
Terrorist and Insurgent Motivation, Organization and
Operations;
Principals in CT and COIN;
UK: Oman and Northern Ireland/US: KKK Weather
Underground Iraq and Afghanistan;
France: Algeria OAS/Yemen;
4th Generation Warfare and Global Insurgency;
Future of Terrorism;
Intelligence and defeating terrorism.

Duration : 2 Days
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?

 وذلك من خالل دراسة،المختلفة
ُ خلف التمرد واإلرهاب في ال ُنظم السياسية
النظرية والمفاهيم ودراسات الحالة؛
 بما في ذلك حاالت،?القدرة على تقييم األمثلة التاريخية لإلرهاب العالمي
ُ ُ  وأ، وذلك من خالل تقييم أصولها،التمرد واإلرهاب والثورات
،طر عملها

?

والعناصر النظرية األكثر شيوع ًا بينها؛
 واالستجابة،?القدرة على تحليل وإعداد وتقديم دراسة حالة لصراع إقليمي

?

الدولية المشتركة بين الوكاالت المختلفة في مواجهة التهديد غير الحكومي
 ومراعاة استخدام التقنيّات الحديثة؛،المسلح
ُ
?القدرة على كتابة دراسة نقدية لصراع حالي في مكافحة التمرد مع مراعاة

?

.سياقها التاريخي

المحتوى

Content
;;
;;
;;

?

 والحروب،المرتبطة بالحروب التقليدية
ُ  لمناقشة القضايا والمفاهيم،العالمي

المسلح؛
ُ  قوانين الحرب والصراع:?اإلرهاب والتمرد

?

?اإلرهاب والتمرد من منظو ٍر تاريخي؛

?

 ومنظماته وعملياته؛،? دوافع اإلرهابي والمتمرد

?

?مبادئ مكافحة اإلرهاب والتمرد؛

?

 الواليات المتحدة/ سلطنة عمان وشمال إيرلندا:?المملكة المتحدة

?

 العراق وأفغانستان ؛:األمريكية
 اليمن؛/ الجزائر منظمة الجيش السري:?فرنسا

?

?حرب الجيل الرابع والتمرد العالمي؛

?

?مستقبل اإلرهاب؛

?

.?االستخبارات وهزيمة اإلرهاب

?

يومان

: مدة البرنامج

Program Overview
Examines the nature, role and use of Special Operations
Forces (SOF). Theoretical explanations in a comparative
perspective are employed to examine the impact and
increasing use of Special Operations forces as a tool of
national security policy. Analysis is grounded in theory as
well as in an applied research approach that emphasizes
strategic and operational perspectives. The approach to this
topic is multi-disciplinary and involves other fields, including
history, international relations and strategy.

العمليات الخاصة لصناع السياسة
نبذة عن البرنامج
 يتم استخدام. تبحث في طبيعة ودور استخدام قوات العمليات الخاصة
التفسيرات النظرية بمنظور مقارن لمعرفة التأثير واالستخدام المتزايد للعمليات
 يستخدم التحليل ومنهج البحث.الخاصة كوسيلة في سياسة األمن الوطني
يستخدم المنهج. التطبيقي والذي يؤكد المنظور االستراتيجي والعملياتي
متعدد التخصصات ويشمل مجاالت اخرى بما فيها التاريخ والعالقات الدولية
. واالستراتيجية

أهداف البرنامج

Program Objectives
;;
;;

;;
;;
;;

Present the theory and practice of Special Operations;
Conceptualize issues associated with conventional,
symmetrical, asymmetrical, and irregular warfare with
consideration of insurgency and terrorism;
Describe the political implications and impacts of using
SOF covering theory, concepts, and case studies;
Evaluate historical examples of using , and common
theoretical elements;
Analyze, prepare and present a case study covering the
proper use of SOF

?تقديم النظرية والممارسة للعمليات الخاصة؛

?

?وضع تصور للمسائل المرتبطة بالحرب التقليدية والمتماثلة وغير المتماثلة

?

وغير النظامية مع التطرق الى االرهاب والتمرد؛
?وصف الدالالت السياسية والتأثيرات الستخدام نظرية قوات العمليات
?تقييم األمثلة التاريخية الستخدام العناصر النظرية الشائعة؛

?

?تحليل وتقديم دراسة حالة تغطي االستخدام المناسب لقوات العمليات

?

.الخاصة

المحتوى

Content
;;
;;
;;
;;
;;
;;

SOF Permanent professionals or ad hoc
SOF a Historical Perspective
Roles of SOF
SOF principles in Counter Terrorism and COIN
Strengths and Weakness of SOF
Case studies

Duration : 2 Days.

?

الخاصة السرية والمفاهيم ودراسة الحالة؛

?االحترافية الدائمة لقوات العمليات الخاصة

?

?المنظور التاريخي لقوات العمليات الخاصة

?

?أدوار قوات العمليات الخاصة

?

?أساسيات القوات الخاصة في مكافحة اإلرهاب

?

?عناصر القوة والضعف في قوات العمليات الخاصة

?

?دراسة حالة

?

يومان

: مدة البرنامج
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األمن الوطني

Special Operations for Policymakers

DEFENSE
AND SECURITY

تطوير السياسة

Policy Development
Program Overview
This course is intended to provide the participants an
overview of the policy development process. The participants
of this course will get an opportunity to understand and apply
the key steps involved in the process of policy development.
The participants will be able to understand how to identify
current and emerging issues and develop any potential
policy solutions to address them through a combination of
theoretical and practical sessions. The course will also focus
policy development in relation to the UAE policy processes
and the process followed by international organizations
operating in the defense and security sector.

نبذة عن البرنامج
يهدف هذا البرنامج الى إعطاء المشاركين نظرة عامة حول إجراءات تطوير
 سيكون بمقدور المشاركين الحصول على فرصة فهم وتطبيق. السياسات
 كما سيكون. الخطوات األساسية المشمولة بإجراءات تطوير السياسة
بمقدورهم التعرف على المسائل الحالية والطارئة وتطوير أية حلول محتملة
 كما. للسياسة للتعامل معها من خالل الجمع بين الجلسات النظرية والعملية
ستركز الدورة على تطوير السياسات بالعالقة مع إجراءات السياسات في دولة
اإلمارات وكذلك المتبعة من قبل المؤسسات الدولية العالمية في قطاع الدفاع
. واألمن

أهداف البرنامج

Program Objectives
;;
;;
;;
;;

;;
;;
;;

Understand policy development cycle and process;
Learn to develop policy options and evaluate them based
on a relevant set of criteria;
Understand the role of policy development in tackling
current and merging problems and issues;
Understand and explain the UAE policy process and
international best practices adopted by organizations
operating the defense and security sector;
Learn important analytical skills required for evaluating
and developing policy;
Understand how to measure policy effectiveness;
Understand the challenges involved in policy
implementation.

?فهم دورة و إجراءات تطوير السياسات؛

?

?تعلم تطوير خيارات السياسات وتقييمها وفق ًا لمجموعة لمجاالت العمل

?

ذات الصلة؛
?فهم دور تطوير السياسات في التعامل مع المسائل والمشاكل الحالية
والطارئة؛
?فهم وشرح إجراءات السياسات في دولة اإلمارات وأفضل الممارسات

;;
;;
;;
;;
;;

Definition and purpose of policy;
Process of policy development;
Analytical skills required for policy development;
Measuring the effectiveness of policy;
Developing and evaluating policy options;
Challenges in the implementation of policy.

Duration : 2 Days
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?

الدولية المتبعة من قبل المنظمات العاملة في قطاع األمن والدفاع؛
?تعلم المهارات التحليلة الضرورية المطلوبة لتقييم وتطوير السياسات

?

?فهم طريقة قياس فاعلية السياسات؛

?

.?فهم التحديات المشمولة بتطبيق السياسات

?

المحتوى

Content
;;

?

?التعريف والغرض من السياسة؛

?

?إجراءات تطوير السياسات؛

?

?المهارات التحليلة الضرورية لتطوير السياسات؛

?

?قياس فاعلية تطوير السياسات؛

?

?تطوير وتقييم أعمال السياسات؛

?

.?تحديات تطبيق السياسات

?

يومان

: مدة البرنامج

إدارة استمرارية األعمال
BUSINESS CONTINUITY
MANAGEMENT

نحو وطن أكثر جاهزية

Towards A More Resilient Nation

التوعية بإدارة استمرارية األعمال
نبذة عن البرنامج
يوفر البرنامج للموظفين المعرفة والفهم األساسيين إلدارة استمرارية األعمال
واألغراض واألهداف من ورائها ،باإلضافة إلى توعيتهم بالعناصر الرئيسية إلدارة

أهداف البرنامج
?

?فهم أغراض وأهداف إدارة استمرارية األعمال؛

?
?

?فهم العمليات الرئيسية إلدارة استمرارية األعمال والتخطيط الستمرارية
األعمال.

المحتوى

;Understand BCM purpose and objectives
;Explain key elements of BCM
Understand key processes of BCM and Business
Continuity Planning.

;;
;;
;;

Content

?التعريف بإدارة استمرارية األعمال والغرض منها وأهدافها؛

?

?إدارة استمرارية األعمال و إدارة المخاطر؛

?

?التعريف بعمليات إدارة استمرارية األعمال و مراحلها (دوراتها )cycles؛

?

?التعريف بأدوار ومسؤوليات إدارة استمرارية األعمال؛

?

?األدوار والمسؤوليات المتعلقة بإدارة استمرارية األعمال.

مدة البرنامج :

This course provides employees with basic knowledge and
understanding of Business Continuity Management, the
purpose and objectives of BCM. Educate employees using key
elements of organizational BCM.

Program Objectives

?شرح العناصر الرئيسية إلدارة استمرارية األعمال؛

?

Program Overview

يوم واحد.

;Introduction to BCM background, purpose and objectives
;BCM and Risk Management
;Introduction to BCM processes and cycles
;Introduction to BCM roles and responsibilities
BCM roles and responsibilities.

;;
;;
;;
;;
;;

Duration : 1 Day.
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BUSINESS
CONTINUITY
MANAGEMENT

إستمرارية األعمال للمنظمة.

Business Continuity Management Awareness

مقدمة في إدارة استمرارية األعمال

نبذة عن البرنامج
ّ
التوصل لفهم دقيق للمفاهيم
ستمكن هذه الدورة التدريبية المشاركين من
ّ

إدارة استمرارية
األعمال

العامة واألهداف والعمليات إلدارة إستمرارية االعمال وكذلك السبب المنطقي وراء
ذلك .و ستبحث في المعايير الدولية إلدارة استمرارية االعمال وتلك المتبعة في
دولة اإلمارات العربية المتحدة  ،باإلضافة إلى مدونة قواعد الممارسات .وستدرس
ثم سيتم تعريف المتدربين باإلطار
المعايير والسبب المنطقي وراء إعدادها .ومن ّ
المفاهيمي لمفهوم إدارة استمرارية األعمال في دولة االمارات العربية المتحدة
وكيفية تطبيقه.

أهداف البرنامج
?

?التعريف بمفاهيم إدارة استمرارية األعمال والمصطلحات األساسية؛

?
?

?فهم عملية إعداد إدارة استمرارية األعمال؛

?

?تقديم نظرة عامة عن (استعراض) معايير إدارة استمرارية األعمال؛

?

?وصف المكونات الرئيسية لمعيار إدارة استمرارية العمل في دولة اإلمارات
العربية المتحدة وشرح المعايير والسبب المنطقي وراء إعدادها؛
?فهم المعايير الدولية إلدارة استمرارية األعمال.

المحتوى
?

?مقدمة في إدارة استمرارية األعمال؛

?

على تطبيق إدارة استمرارية األعمال؛
?تكاليف إدارة استمرارية األعمال؛

?

?التعريف بعناصر معايير إدارة استمرارية األعمال؛

?

?التعريف بالمعايير الدولية إلدارة استمرارية األعمال؛

?

?التعريف بمعيار إدارة استمرارية األعمال في دولة اإلمارات العربية المتحدة؛

?

?إدارة استمرارية األعمال وإدارة المخاطر؛

?

?قابلية (إمكانية) تطبيق إدارة استمرارية األعمال؛

?

?تحديات إدارة استمرارية األعمال في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

مدة البرنامج :
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This course allows attendees to gain a detailed understanding
of BCM general concepts, objectives, and processes and
rational. It will explore BCM UAE and international Standards
and Code of Practices. It will explore the criteria and rationale
used in its creation. Trainees will be introduced to the
conceptual framework of UAE BCM doctrine and taught how
to apply it.

Define Business Continuity Management concepts and
;key terms
;Identify relationship between BCM and risk management
;Understand BCM development process
;Present overview of BCM standards
Describe the key components of UAE BCM standard and
;explain the criteria and rationale used in its creation
Understand international BCM standards.

;;
;;
;;
;;
;;
;;

Content

?السبب المنطقي الذي تستند إليه إدارة استمرارية األعمال والفوائد المترتية

?

Program Overview

Program Objectives

?تحديد العالقة بين إدارة استمرارية األعمال وإدارة المخاطر؛

?

Introduction to Business Continuity
Management

يومان.

;Introduction to BCM
;BCM rational and benefits
;BCM costs
;Introduction to BCM Standards elements
;Introduction to international BCM standards
;Introduction to UAE BCM standards
;BCM and Risk Management
;BCM Applicability
Challenges of BCM in UAE.

Duration : 2 Days.

;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;

إدارة استمرارية األعمال
نبذة عن البرنامج
ستساعد هذه الدورة المتدربين على التوصل لفهم دقيق لمعيار إدارة استمرارية
العمل في دولة اإلمارات العربية المتحدة مدونة قواعد الممارسات ودراسة
المفاهيمي لمفهوم إدارة استمرارية األعمال في دولة االمارات العربية المتحدة
وكيفية تطبيقه

أهداف البرنامج
?

?وصف المكونات الرئيسية لمعيار إدارة استمرارية األعمال لدولة اإلمارات

?

?شرح العالقة بين إدارة استمرارية األعمال ،وإدارة المخاطر؛

?

?شرح كيفية تنظيم جميع مكونات معايير دولة اإلمارات ،ومتطلبات تطبيقها
بشكل فعال؛
?شرح دليل تطبيق معيار دولة اإلمارات العربية المتحدة؛

?

?شرح طرق استخدام نماذج خطط استمرارية األعمال؛

?

?استيعاب مفهوم «تحليل تاثير األعمال» ومكوناته الرئيسية.

المحتوى

Describe the key components of UAE BCM standard
Explain the relationship between BCM and risk
;management
Explain how each component of the UAE standard
is structured and what requirements are needed to
;undertake it effectively
;Explain the implementation guide for UAE standard
Explain the ways of using Business Continuity Plan
;templates
Understand the concept of Business Impact Analysis and
its key components.

;;
;;
;;

;;
;;
;;

Content

?

?التعريف بإدارة استمرارية األعمال؛

?

?السبب المنطقي الذي تستند إليه إدارة استمرارية األعمال والفوائد المترتية
على تطبيق إدارة استمرارية األعمال؛

?

?تكاليف إدارة استمرارية األعمال؛

?

?معايير دولة اإلمارات العربية المتحدة والمعايير الدولية إلدارة استمرارية
األعمال؛

?

?إدارة استمرارية األعمال وإدارة المخاطر؛

?

?قابلية تطبيق إدارة استمرارية األعمال؛

?

?إدارة استمرارية األعمال في القطاع العام؛

?

?إدارة استمرارية األعمال في القطاع الخاص؛

?

?تحديات إدارة استمرارية األعمال في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

مدة البرنامج :

This course allows attendees to gain a detailed understanding
of the UAE’s Standard and Code of Practice for Business
Continuity Management (BCM). It will explore the criteria and
rationale used in its creation. Trainees will be introduced to
the conceptual framework of UAE BCM doctrine and taught
how to apply this in practice.

Program Objectives

العربية المتحدة؛

?

Program Overview

 5ايام.

;Introduction to BCM
;BCM rational and benefits
;BCM costs
;UAE and International BCM standards
;BCM and Risk Management
;BCM Applicability
;Public Sector BCM
;Private Sector BCM
Challenges of BCM in UAE.

;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;

Duration : 5 Days.

61

BUSINESS
CONTINUITY
MANAGEMENT

المعايير والسبب المنطقي وراء إعدادها .وسيتم سيتم تعريف المتدربين باإلطار

Business Continuity Management

إعداد خطط استمرارية األعمال
نبذة عن البرنامج

إدارة استمرارية
األعمال

ّ
سيمكن هذا البرنامج المشاركين من الحصول على تدريب عملي حول تطوير
خطط األعمال باستخدام النماذج المتوفرة ،وسيتمكن المتدربون من االستفادة
من نتائج الدورات السابقة مثل «تحليل التأثير على األعمال» و «تقييم المخاطر»
من خالل الدورة التدريبية.

أهداف البرنامج
?

?فهم عناصر خطط استمرارية األعمال؛

?

?شرح عناصر خطط استمرارية األعمال؛

?

المحتوى
?

?مقدمة في أغراض وأهداف «تحليل التأثير على األعمال»؛

?

?مقدمة في مفاهيم ومصطلحات «تحليل التأثير على األعمال»؛

?

?التعريف بالمهام والعمليات الحرجة المتعلقة بالعمليات الحرجة أو التي
يغلب عليها عامل الوقت؛

?

?التعريف باستراتيجيات التعافي؛

?

?التعريف بنموذج خطة استمرارية األعمال؛

?

?دراسات الحالة؛

?

?تمارين عملية.
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This course allows attendees to gain practical exercises in
developing Business Plans (BCP) using existing templates.
Trainees will be able to utilize earlier course outcomes like
Business Impact Analysis and Risk Assessment given in this
course.

;Understand BC plans elements
;Explain BC plans elements
Learn how to use BC plan templates.

;;
;;
;;

Content

?مقدمة في إدارة استمرارية األعمال؛

مدة البرنامج :

Program Overview

Program Objectives

?تع ّلم كيفية استخدام نماذج خطط استمرارية األعمال.

?

Creating Business Continuity Plans

يومان.

;Introduction to BCM
;Introduction to BIA purpose and objective
;Introduction BIA concepts and terminologies
Identification of time-sensitive or critical business
;functions and processes
;Introduction to recovery strategies
;Introduction to BC plan template
;Case studies
Practical exercises.

Duration : 2 Days.

;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;

Strategic Business Continuity Management

BUSINESS
CONTINUITY
MANAGEMENT

Program Overview
This course allows attendees to do practical exercises on
developing Business Plans (BCP) using existing templates.
Trainees will be able to utilize earlier course outcomes like
Business Impact Analysis and Risk Assessment given in this
course.

إدارة استمرارية األعمال اإلستراتيجية
نبذة عن البرنامج
ّ
سيمكن هذا البرنامج المشاركين من الحصول على تدريب عملي حول تطوير
 وسيتمكن المتدربون من االستفادة،خطط األعمال باستخدام النماذج المتوفرة
»من نتائج الدورات السابقة مثل «تحليل التأثير على األعمال» و «تقييم المخاطر
.من خالل الدورة التدريبية

أهداف البرنامج

Program Objectives
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;

Understand BCM purpose and objectives;
Explain and identify key elements of BCM program
monitoring and evaluation;
Identify BC global and local standards;
Understand BC management roles and responsibilities;
Understand BC auditing purpose and methods;
Understand plan testing purpose and objectives;
Understand exercise purpose and objectives.

?فهم أغراض وأهداف إدارة استمرارية األعمال؛

?

?شرح وتحديد العناصر الرئيسية لعملية لرصد وتقييم برنامج إدارة استمرارية

?

األعمال؛
?تحديد المعايير العالمية والمحلية الستمرارية األعمال؛

?

?فهم أدوار ومسؤوليات إدارة استمرارية األعمال؛

?

?فهم أغراض وأساليب التدقيق على استمرارية األعمال؛

?

?فهم أغراض وأهداف اختبار الخطط؛

?

.?فهم أغراض وأهداف التمارين

?

المحتوى

Content
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;

BC program planning phases;
BCM program development components;
BCM strategies and approaches;
Introduction to Business Impact Analysis (BIA);
Introduction to Risk Management (RM) and Assessment
(RA);
Introduction to Risk Analysis Matrixes;
Best practices and key success factors for BCM
implementation;
BC program management roles and responsibilities;
Monitoring, evaluating and auditing BC program;
BC program testing and exercises.

Duration : 1 Day.
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?مراحل تخطيط برنامج استمرارية األعمال؛

?

?مكونات تطوير برنامج إدارة استمرارية األعمال؛

?

?استراتيجيات ونهج إدارة استمرارية األعمال؛

?

?التعريف بتحليل تأثير االعمال؛

?

?التعريف بإدارة المخاطر وتقييمها؛

?

?التعريف بمصفوفات تحليل المخاطر؛

?

?أفضل الممارسات وعوامل النجاح الرئيسية لتطبيق إدارة استمرارية األعمال؛

?

?أدوار ومسؤوليات إدارة برنامج استمرارية األعمال؛

?

?مراقبة وتقييم ومراجعة برنامج استمرارية األعمال؛

?

.?اختبارات وتمارين برنامج استمرارية األعمال

?

.يوم واحد

: مدة البرنامج

Business Impact Analysis
Program Overview

نبذة عن البرنامج
تساعد هذه الدورة على اكتساب فهم دقيق لعملية تحليل التأثير على األعمال
 وستعرف هذه الدورة الحضور بالغرض،كعنصر رئيسي إلدارة المخاطر التنظيمية
 حيث يتم دراسة األساليب واألسس،الرئيسي من اجراء تحليل التأثير على األعمال
،المنطقية المستخدمة في تطبيق تحليل التأثير على األعمال في بيئات األعمال
وسيتم تعريف المتدربين باإلطار المفاهيمي إلجراء تحليل التأثير على األعمال في
.منظماتهم

أهداف البرنامج

Program Objectives
;;
;;
;;
;;
;;
;;

Understand the purpose of Business Impact Analysis;
Describe the key components of Business Impact Analysis
(BIA);
Estimate operational impact for each business unit based
on worst case scenarios;
Estimate financial impact for each business unit assuming
worst case scenario;
Identify the organization’s business unit processes and the
estimated recovery time frame for each business unit;
Understand critical terminologies and concepts related to
BIA.

?فهم الغرض من «تحليل التأثير على األعمال»؛

?

?وصف المكونات الرئيسية لتحليل التأثير على األعمال؛

?

?تقدير التأثير اإلجرائي على عمليات كل وحدة أعمال استنادا ً إلى أسوأ التوقعات؛

?

?تقدير التأثير المالي لكل وحدة عمل استنادا ً إلى وضع أسوأ التوقعات؛

?

 واإلطار الزمني المقدر للتعافي،?تحديد عمليات وحدات األعمال للمنظمة

?

لكل وحدة أعمال؛
.?فهم المصطلحات الهامة والمفاهيم المتصلة بتحليل التأثير على األعمال

المحتوى

Content
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;

Introduction to BIA purpose and objective;
Introduction BIA concepts and terminologies;
Introduction to BIA elements;
Recovery Time Objective;
Recovery Point Objective;
Operations;
Interdependencies;
Single Point of Failure;
BIA and BCM integration;
Case studies;
Practical exercises.

Duration : 2 Days.

?

?التعريف بأغراض وأهداف تحليل التأثير على األعمال؛

?

?التعريف بمفاهيم ومصطلحات تحليل التأثير على األعمال؛

?

?التعريف بعناصر تحليل التأثير على األعمال؛

?

?الفترة الزمنية للتعافي؛

?

?الحد األقصى لفترة التعافي؛

?

?العمليات؛

?

?االعتماد المتبادل؛

?

?نقطة اإلخفاق الواحدة؛

?

?التكامل بين تحليل التأثير على األعمال وإدارة استمرارية األعمال؛

?

?دراسات الحالة؛

?

.?تمارين عملية

?

.يومان

: مدة البرنامج
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إدارة استمرارية
األعمال

This course allows attendees to gain a detailed understanding
of the process of Business Impact Analysis (BIA) as the key
element of organizational Risk Management (RM).
The course will introduce attendees to the main purpose of
conducting BIA. It will explore the technique and rationale
used by applying the BIA in business settings. Trainees will be
introduced to the conceptual framework of conducting BIA in
their organizations.

تحليل التأثير على األعمال

Developing & Implementing a
Business Continuity Plan Based on
AE/HSC/NCEMA 7000 Standard

BUSINESS
CONTINUITY
MANAGEMENT

Program Overview
This training is based on the NCEMA 7000 Standard and
professional best practice of all the elements necessary in
developing and implementing a Business Continuity plan.
The purpose of this training is to identify the components
of the planning process including plan methodology,
implementation, organization, and documentation. This
training assists attendees in developing processes to develop
the plan document in accordance with the entity and
organization’s strategic direction.

تطوير وتطبيق خطة إستمرارية األعمال
وفق ُا لمعيار الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ
NCEMA 7000  والكوارث،واألزمات،
نبذة عن البرنامج
هذا التدريب مبني على معيار الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ و األزمات والكوارث
 وأفضل الممارسات العالمية في تطوير وتطبيق خطة إلستمراريةNCEMA 7000
 الغرض من هذا التدريب هو التعرف على مكونات عملية التخطيط.األعمال
 يساعد هذا.بما في ذلك منهجية وضع الخطط وتطبيقها وتنظيمها وتوثيقها
التدريب المتدربين في تطوير العمليات من أجل تطوير وثيقة الخطة وفقا لالتجاه
االستراتيجي للمنظمة أو الهيئة

أهداف البرنامج

Program Objectives
;;
;;
;;

Types of Plans; Plan Objectives; Plan Options; Mistakes to
Avoid; Growing Collaboration;
Plan Development Requirements; Scenario Development;
Plan Design; Key Elements;
Implement the Plan; Distribute and Control Procedures;
Plan Security; Review and Sign Off; and Update the Plan;

واألخطاء التي يجب، وخياراتها، وأهدافها، ?فهم األنواع الخطط المختلفة
 والعناصر، وتصميم الخطط،?متطلبات تطوير الخطط واعداد السيناريوهات

;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;

Incident Management;
Teams and Tasks;
Critical Locations;
Critical Key Processes;
Critical Contacts;
Technology;
Vital Records/Off-Site Storage;
Equipment and Supplies;
Program/Plan Maintenance;
Appendices.

Duration : 2 Days.
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?

الرئيسية؛
?تطبيق الخطة وتوزيع ومراقبة االجراءات وتأمين الخطة ومراجعتها

?

.واعتمادها وتحديثها

المحتوى

Content
;;

?

تجنبها وزيادة مستوى التعاون؛

?إدارة الحوادث؛

?

?الفرق والمهام؛

?

?المواقع الحيوية؛

?

?العمليات الرئيسية الهامة؛

?

?جهات االتصال الرئيسية؛

?

?التقنية؛

?

 التخزين خارج الموقع؛/ ?السجالت الرئيسية

?

?المعدات واالمدادات؛

?

 الخطط؛/ ?المحافظة على استمرارية البرامج

?

.?المالحق

?

.يومان

: مدة البرنامج

المنفذ الرئيسي إلستمرارية األعمال وفق ُا
،لمعيار الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ
NCEMA 7000  والكوارث،واألزمات

Lead implementer of
Business Continuity Based on
AE/HSC/NCEMA 7000 Standard

نبذة عن البرنامج

Program Overview

صممت هذه الدورة ليتعرّف المشاركون على جميع النواحي المتع ّلقة بالبرنامج
ُ
الشامل إلدارة استمرارية األعمال وفق ًا لمعيار الممارسات المهنية العشر إلدارة
استمرارية األعمال في هيئة إدارة الطوارئ والكوارث واألزمات بدولة اإلمارات العربية
)NCEMA 7000 /AE/HSC/ ISO22301/ المتحدة (معهد التعافي بعد الكارثة
 إنها دورة تفاعلية سريعة. ولتحديد المتطلبات األنسب لمؤسساتهم وهيئاتهم
 تم تصميم دور المخطط. وحدة دراسية في أربعة إيام ونصف12 تقدم فيها
 وتقييمه في كل نموذج، وأدواته وأساليبه، ومتطلبات التخطيط، وأهدافه،ومهامه،
لمساعدة المخطط على نقل ما تعلمه في هذه الدورة وتطبيقه مباشرة في مكان
.عمله

أهداف البرنامج

Program Objectives
;;
;;
;;

;;

Review the AE/HSC/NCEMA 7000 Standard;
Highlight the terms and methodologies presented in the
Standard;
Prepare participants for the Qualifying Examination by
reviewing the Standard course material along with the
DRI International Professional Practices;
Design effective business continuity for case studies
through the application of the knowledge gained in this
class.

		

?استعراض معايير الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث
?تسليط الضوء على المصطلحات والمنهجيات الواردة في هذا المعيار؛

?

?إعداد المشاركين المتحان الكفاءة من خالل مراجعة مادة الدورة

?

المعتمدة إضافة للممارسات المهنية الدولية ؛
?تصميم برامج استمرارية اعمال فعالة لدراسات الحالة من خالل تطبيق

;;
;;
;;
;;

Reviewing the actual Standard and Professional Practices;
The practical application of the practice;
Classroom exercise for the Professional Practice;
A review of the key topics from the Professional Practice;
A knowledge check using questions based on the material
from Professional Practice.

المحتوى
?استعراض المعيار الفعلي والممارسات المهنية؛

?

?التطبيق العملي للممارسة؛

?

?تمرين صفي عن الممارسة المهنية؛

?

?استعراض المواضيع الرئيسية المتع ّلقة بالممارسة المهنية؛

?

?اختبار المعرفة باستخدام أسئلة مبنية على المواد المتعلقة بالممارسة

?

.المهنية

منح الشهادات

Certification
;;

;;

This course prepares participants for Disaster Recovery
Institute’s (DRI) International’s Professional Qualifying
Examination. One can apply for DRI’s BCM credentials
i.e. ABCP, CFCP, CBCP upon passing of the Qualifying
Examination and depending on an individual’s working
experience in BCM;
The DRI International BCM Qualifying Examination is held
at the completion of the course on day 5 on mornings.

Duration : 5 Days.

?

.المعرفة المكتسبة في هذه الدورة

Content
;;

?

؛AE/HSC/NCEMA 7000

?تحضر هذه الدورة المشاركين الختبار الكفاءة المهنية الدولية لمعهد

?

 يستطيع المشارك التقدم لالعتماد في معهد التعافي.التعافي من الكوارث
 عند إجتيازABCP , CFCP,CBCP من الكوارث الستمرارية االعمال في
فحص الكفاءة بناءا ً على الخبرة العملية للفرد في إستمرارية االعمال؛
?يتم عقد هذا االختبار الدولي للكفاءة عند االنتهاء من الدورة في صباح

?

.اليوم الخامس

. ايام5

: مدة البرنامج
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إدارة استمرارية
األعمال

The course is designed to expose the participants to all
aspects of a holistic BCM program based on UAE NCEMA
BCM Standard (AE/HSC/NCEMA 7000) / ISO22301 /
Disaster Recovery Institute’s (DRI) 10 Professional Practices,
and to determine the most appropriate requirements for
their organization and entity. This is a fast-paced interactive
course offering 12 modules that be completed in four and
half days. In each module, the planner’s role, tasks and
objectives, planning requirements, tools, techniques, and
validation are designed to assist the planner to move through
this course and to directly apply these materials to their work
environment.

Business Continuity Auditing
Based on AE/HSC/NCEMA 7000 Standard &
ISO22301

BUSINESS
CONTINUITY
MANAGEMENT

Program Overview
This course is an interactive program that provides
training, tools and hands-on experience to help attendees
understand the key components of a Business Continuity
Management program. This course covers relevant standards,
laws and regulations, the process of risk assessment,
vulnerability analysis, loss prevention, risk mitigation, and the
development, implementation, testing and maintenance of
plans and procedures. Course materials delve into existing
legal and regulatory requirements by industry and country, as
well as emerging requirements. Specifically AE/HSC/NCEMA
7000 Standard, ISO22301 and Disaster Recovery Institute
(DRI) International’s professional practices and a host of
others will be explored.

Program Objectives
;;

;;

;;

;;

;;
;;
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Understand the elements and key terms related to
business continuity program as defined by AE/HSC/
NCEMA 7000 and/or ISO22301;
Understand audit concepts as documented in
The Institute of Internal Auditors and International
Professional Practices Framework (IPPF);
Learn how to use the audit framework and AE/HSC/
NCEMA 7000 / ISO22301 to audit a preparedness
program and determine conformity to the standard
Identify major requirements for a Business Continuity
Program and understand differences and similarities
between the practices;
Working from standard practices, perform an audit of BC
Plan, and identify salient improvement areas;
Communicate audit results and make recommendations
within the scope of generally accepted practices.

التدقيق وفق ًا لمعيار الهيئة الوطنية إلدارة
NCEMA 7000  والكوارث، واألزمات،الطوارئ
ISO22301 ومعيار اآليزو
نبذة عن البرنامج
توفر هذه الدورة التفاعلية للمتدربين التدريب واألدوات التدريبية والخبرات العملية
 تغطي هذه الدورة.التي تساعد على فهم مكونات برنامج إدارة استمرارية األعمال
 وتحليل، وعملية تقييم المخاطر،المعايير والقوانين واألحكام ذات العالقة
 والتقليل من المخاطر وتطوير وتطبيق،قابلية التعرض للمخاطر ومنع الخسائر
 تخوض المواد الدراسية في المتطلبات القانونية.وتجربة وإدامة الخطط واالجراءات
 سيتم، باإلضافة إلى المتطلبات التي تبرز،والتنظيمية حسب المجال والدولة
مناقشة الممارسات المهنية الدولية لمعهد التعافي من الكوارث ومعيار هيئة
.ISO22301 ومعيار اآليزوAE/HSC/NCEMA 7000 إدارة الكوارث واألزمات

أهداف البرنامج
?فهم عناصر برنامج استمرارية األعمال وفق ًا لمعيار هيئة إدارة الكوارث

?

؛ISO22301  ومعيار اآليزوNCEMA 7000 واألزمات
?فهم مصطلحات التدقيق وفقا لمعهد المدققين الداخليين وإطار عمل

?

)؛IPPF( الممارسات المهنية الدولية
?تعلم كيقية إستخدام إطار عمل التدقيق ومعيار هيئة إدارة الكوارث

?

 لتدقيق برنامج االستعدادISO22301 ومعيار اآليزوNCEMA 7000 واألزمات
وتحديد التوافق مع المعيار؛
?معرفة المتطلبات الرئيسية لبرنامج استمرارية األعمال وفهم االختالف

?

والتشابه بين الممارسات؛
?العمل من منطلق الممارسات المعيارية والقيام بتدقيق خطة إستمرارية

?

االعمال وتحديد مجاالت التحسن البارزة؛
?االبالغ عن نتائج التدقيق وتقديم التوصيات ضمن مجال الممارسات العامة
.المقبولة

?

Business Continuity Auditing
Based on AE/HSC/NCEMA 7000 Standard &
ISO22301

التدقيق وفق ًا لمعيار الهيئة الوطنية إلدارة
NCEMA 7000  والكوارث، واألزمات،الطوارئ
ISO22301 ومعيار اآليزو
المحتوى

Content

;;
;;
;;
;;
;;
;;

Key components of a Business Continuity Management
program;
Relevant BCM standards, laws and regulations
The process of risk assessment, vulnerability analysis,
loss prevention and risk mitigation;
Development, implementation, testing and maintenance
of plans and procedures;
Existing legal and regulatory requirements by industry
and country, as well as emerging requirements;
AE/HSC/NCEMA 7000 Standard, ISO22301;
Disaster Recovery Institute (DRI) International’s
professional practices and a host of others will be
explored.

?المكونات االساسية لبرنامج إدارة استمرارية األعمال؛

?

?المعايير والقوانين والتعليمات ذات الصلة بإدارة استمرارية األعمال

?

?إجراءات تقييم المخاطر وتحليل أوجه الضعف ومنع الخسائر وتخفيف

?

المخاطر؛
?تطوير وتنفيذ واختبار و مواصلة الخطط واإلجراءات ؛

?

 باإلضافة إلى،?المتطلبات القانونية والتنظيمية حسب المجال والدولة

?

المتطلبات التي تبرز؛
؛ISO22301  ومعيار اآليزوNCEMA 7000 ?معيار هيئة إدارة الكوارث واألزمات

?

?سيتم مناقشة الممارسات المهنية الدولية لمعهد التعافي من الكوارث

?

.ومجموعة من المؤسسات األخرى

منح الشهادات

Certification
;;

;;

Successfully complete the assessment for either
Certified Business Continuity Auditor (CBCA) or Certified
Business Continuity Lead Auditor (CBCLA);
This course prepares participants for DRI International’s
Professional Qualifying Examination. One can apply for
DRI’s BCM Auditor credentials i.e. CBCA or CBCLA upon
passing of the Qualifying Examination and depending on
an individual’s working experience in Audit and BCM.

Duration : 2 Days.

)أوCBCA( ?التقييم الكامل بنجاح ألي من شهادة مدقق إستمرارية االعمال

?

)؛CBCLA( مدقق رئيسي معتمد الستمرارية االعمال
?تعد هذه الدورة المشاركين الختبار الكفاءة المهنية الدولية لمعهد

?

التعافي من الكوارث ويستطيع المشارك من التقدم لالعتماد في معهد
 عندABCP , CFCP,CBCP التعافي من الكوارث الستمرارية االعمال في
 وفي،إجتياز فحص الكفاءة بناءا ً على الخبرة العملية للفرد في التدقيق
.إستمرارية االعمال

.يومان

: مدة البرنامج
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إدارة استمرارية
األعمال

;;

تقنية المعلومات واألمن االلكتروني
INFORMATION TECHNOLOGY AND
CYBER SECURITY

نحو وطن أكثر جاهزية

Towards A More Resilient Nation

Fundamentals of Information Security
Management
Program Overview

INFORMATION
TECHNOLOGY
AND SECURITY

This course provides participants with an overview of
the field of Information Security from a management
perspective. It aims at raising the participants’ awareness of
information security principles, systems, and technologies
in organizations today. It provides an understanding of the
policies and procedures for systematically and securely
managing organizational data as the basis for an information
security management system (ISMS).

أساسيات إدارة أمن المعلومات

نبذة عن البرنامج
تقدم هذه الدورة للمشاركين نبذة عامة عن مجال أمن المعلومات من منظور
، تهدف الدورة إلى زيادة نسبة الوعي لدى المشاركين بمبادئ أمن المعلومات.اإلدارة
 وايض ًا تعطي. والتقنيات الموجودة حالي ًا في المؤسسات والمنظمات،واألنظمة
فكرة عن سياسات وإجراءات إدارة بيانات المؤسسة بشكل منهجي وآمن
. كأساس لنظام إدارة أمن المعلومات

أهداف البرنامج

Program Objectives
;;

;;

;;
;;

;;

Define the key concepts associated with Information
Security Principles that Support, Defend and Promote
responsible cybersecurity Practices;
Identify the elements of an effective Information Security
Management Systems (ISMS) and understand its
potential obstacles;
Examine the nature of the Information Security
management processes;
Discuss various information protection technologies,
personnel requirements, related laws, and codes of
ethics related to information security;
Explain the benefits of having a systematic approach to
managing Information Security in the organization.

?تحديد المفاهيم األساسية المرتبطة بمبادئ أمن المعلومات التي تدعم
وتحمي وتعزز ممارسات قادرة على تحمل مسؤولية األمن االلكتروني؛
?تحديد عناصر نظم إدارة أمن المعلومات الفعالة وفهم العقبات المحتملة؛

;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;

Information Security Terminology, Current Issues in
cybersecurity;
Policy and Organization, Information Security Framework
– Security Best Practices and International Standards;
Information Security Risk Models: Assessment, Analysis
& Management;
Physical & People Issues in Information Security;
Overview of Information Security Technologies;
Legal, Professional and Ethical Issues in Information
Security;
Information Security Implementation - Data Security;
Business Continuity Planning in Information Security;
Maintaining and Sustaining the Information Security
Function.

Duration : 5 Days.
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?

?دراسة طبيعة عمليات إدارة أمن المعلومات؛

?

، ومتطلبات الموظفين،?مناقشة تقنيات حماية المعلومات المختلفة

?

 وأخالقيات أمن المعلومات؛،والقوانين ذات الصلة
.?شرح فوائد وجود منهج منظم إلدارة أمن المعلومات في المؤسسة

?

المحتوى

Content
;;

?

?مصطلحات أمن المعلومات والقضايا الراهنة في األمن اإللكتروني؛

?

 أفضل الممارسات األمنية- ?السياسات والتنظيم وإطار أمن المعلومات

?

والمعايير الدولية؛
 التقييم والتحليل واإلدارة؛:?نماذج مخاطر أمن المعلومات

?

?المسائل المتعلقة بالتجهيزات واألشخاص في أمن المعلومات؛

?

?نبذة عن تقنيات أمن المعلومات؛

?

?القضايا القانونية والمهنية واألخالقية في أمن المعلومات؛

?

 أمن البيانات؛- ?تطبيق أمن المعلومات

?

?تخطيط استمرارية األعمال في أمن المعلومات؛

?

.?استمرار وظيفة أمن المعلومات واستدامتها

?

. أيام5

: مدة البرنامج

Fundamentals of IT Service Management
(ITIL Foundation)
Program Overview
This course provides participants with a general awareness
of the key elements, concepts, and terminology used in the IT
Service Management field using the ITIL® service life cycle.
It covers the links between life cycle stages, the processes
used and their contribution to service management practices.
These practices represent a framework that further enhances
alignment to the business while demonstrating business value
and ROI and enabling IT to solve specific operational needs.

أساسيات إدارة خدمة تكنولوجيا المعلومات

نبذة عن البرنامج
يقدم هذا المساق للمشاركين مفهوم عام عن العناصر األساسية والمفاهيم
والمصطلحات المستخدمة في مجال إدارة خدمة تقنية المعلومات باستخدام
، دورة حياة خدمة تقنية المعلومات وهي تغطي الروابط بين مراحل دورة الحياة
 تمثل هذه.واإلجراءات المستخدمة ومساهمتها في ممارسات إدارة الخدمة
الممارسات إطارا يزيد المواءمة مع األعمال التجارية بينما يظهر قيمة العمل
.ويمكن تقنية المعلومات من حل اإلحتياجات التشغيلية المحددة

;;
;;
;;
;;
;;
;;

;;

Identify the key principles and concepts of IT Service
Management;
Explain the benefits of implementing IT Service
Management Principles in an organization;
Describe the Service Management processes and how
they map to the Service Life Cycle;
Discuss the basic concepts and definitions related to the
Service Life Cycle;
Formulate the activities and roles involved in the Service
Life Cycle;
Identify the relationship of each component of
the Service Life Cycle and how they map to other
components;
Recognize the factors that affect the effectiveness of the
Service Life Cycle.

?معرفة المبادىء األساسية ومفاهيم إدارة خدمة تقنية المعلومات؛
?بيان فوائد تطبيق مبادىء إدارة خدمة تقنية المعلومات في المنظمة؛

?

?وصف إجراءات إدارة الخدمة ودورها في دورة حياة الخدمة؛

?

?مناقشة المفاهيم األساسية والتعريفات المرتبطة في دورة حياة الخدمة؛

?

?تشكيل النشاطات واألدوار المضمنة في دورة حياة الخدمة؛

?

?معرفة العالقة لكل مكون في دورة حياة الخدمة ودورها في المكونات

?

األخرى؛
.?معرفة العوامل المؤثرة في فاعلية دورة حياة الخدمة

;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;

Service Management as a Practice, Information
Technology (IT) as a service (Comprehension);
Generic concepts and definitions (awareness);
Service value, utility, and warranty (comprehension)
IT Service Management Lifecycle approach
(comprehension);
IT Service Management key functions, processes and
process management (comprehension);
Purpose, goal, objectives & Scope for each element of
the IT Service Management Life Cycle (comprehension);
Selected roles (awareness);
Technology and architecture (awareness);
Competence and training (awareness).

Duration : 3 Days.

?

المحتوى

Content
;;

?

?إدارة الخدمة كممارسة وتكنولوجيا المعلومات كخدمة (فهم شامل)؛

?

?المفاهيم العامة والتعريفات (إدراك)؛

?

?قيمة الخدمة واالستفادة منها وضمانها (فهم شامل)؛

?

?مقاربة دورة حياة إدارة خدمة تكنولوجيا المعلومات (فهم شامل)؛

?

?الوظائف األساسية إلدارة خدمة تكنولوجيا المعلومات وإجراءاتها وإدارة

?

عملياتها (فهم شامل)؛
?المقصد والهدف والغرض والمجال لكل عنصر في دورة حياة إدارة خدمة

?

تكنولوجيا المعلومات (فهم شامل)؛
?األدوار المختارة (إدراك)؛

?

?التكنولوجيا وهيكليتها (إدراك)؛

?

?الكفاءة والتدريب (إدراك)؛

?

. أيام3

: مدة البرنامج
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تكنولوجيا وأمن
المعلومات

أهداف البرنامج

Program Objectives

Introduction to Project Management of
Information Technology
Program Overview

INFORMATION
TECHNOLOGY
AND SECURITY

In this course, core principles, themes and processes are
introduced to enable the project manager to deliver projects
with confidence and certainty. This course creates greater
awareness and involvement in project justification, risk,
governance, and escalation. The curriculum is based on the
PRINCE2® Methodology which was originally developed
to serve the IT Sector in the UK. The Agile methodology is
introduced.

مقدمة في إدارة مشاريع تكنولوجيا
المعلومات
نبذة عن البرنامج
يتم التعريف بالمواضيع والعمليات ضمن المبادئ االساسية لهذه الدورة لتمكين
 تزيد هذه الدورة من الوعي.مدير المشروع من تقديم المشاريع بثقة ويقين
 يعتمد البرنامج على.وتساهم في تبرير المشاريع والمخاطر والحوكمة والتصعيد
® والتي تم تطويرها أصال لخدمة قطاع تكنولوجيا المعلوماتPRINCE2 منهجية
Agile  يتم التعريف أيضا بمنهجية.في المملكة المتحدة

أهداف البرنامج

Program Objectives
;;
;;

Understand the PRINCE2® and Agile project
management methodologies;
Understand the application of various project
management tools and methods for IT projects.

 في إدارة المشاريع؛Agile  وPRINCE2 ?فهم منهجيتي

?

?فهم تطبيق األدوات والطرق المختلفة إلدارة المشاريع المتعلقة بتكنولوجيا

?

.المعلومات

المحتوى

Content
;;
;;

;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;

What is Project Management?
Managing IT Projects with suitable Methodologies:
;; PRINCE2®
;; Agile
Roles and Responsibilities in PM;
Project Justification-Business Case;
Project Governance;
Project Life Cycle;
Managing Risk;
Managing Quality;
Managing Change in IT projects.

Duration : 10 Days.
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?ما هي إدارة المشاريع؟

?

:?إدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات بمنهجيات مناسبة

?

®PRINCE2?

?

Agile?

?

?األدوار والمسؤوليات في إدارة المشاريع؛

?

 دراسة الجدوى؛- ?مبررات المشروع

?

?حوكمة المشروع؛

?

?دورة حياة المشروع؛

?

?إدارة المخاطر؛

?

?إدارة الجودة؛

?

.?إدارة التغير في مشاريع تكنولوجيا المعلومات

?

. أيام10

: مدة البرنامج

Cyber Threat Analysis

Program Overview
Introduce methodology of cyber investigation, the threat
environment, some of the online tools used by analysts,
and the application in real-world examples. Introduces key
concepts, tools, and terminologies used by professionals in
the field and apply learned theories in laboratory exercises
that model real-world events.

تحليل تهديد األمن األلكتروني

نبذة عن البرنامج
التعريف بمنهجية التحقيق في األمن األلكتروني والبيئة المحفوفة بالمخاطر
وبعض أدوات اإلنترنت التي يستخدمها المحللون وتطبيق ما سبق على أمثلة
 كما يتم التعريف بالمفاهيم واألدوات والمصطلحات األساسية التي.واقعية
يستخدمها العاملون في هذا المجال وتطبيق النظريات المستفادة في التدريبات
.المختبرية التي تماثل أحداث ًا حقيقية وواقعية

;;
;;
;;
;;
;;

Discuss the scope in terms of required protection,
threats, vulnerabilities, and value;
Document policies and procedures implemented to
mitigate risk;
Analyze policies and procedures in terms of compliance
to set standards;
Utilize vulnerability analysis to assess cyber threat risk;
Determine threat analysis and assess acceptable risk.

،?مناقشة نطاق الخطر من حيث الحماية المطلوبة والتهديدات القائمة
?توثيق السياسات واإلجراءات المطبقة في الحد من المخاطر؛

?

?تحليل السياسات واإلجراءات من حيث االمتثال للمعايير الموضوعة؛

?

?االستفادة من تحليل نقاط الضعف لتقييم األخطار االلكترونية؛

?

.?حصر تحليل األخطار وتقييم المخاطر المقبولة

?

المحتوى

Content
;;
;;
;;
;;
;;

Cyber Security Policies and Strategies;
Cyber Security Objectives;
Guidance for Decision Makers;
Cyber Security Policy Catalogue;
Case Study: An Approach to Cyber Security Policy.

Duration : 2 Days.

?

ونقاط الضعف والقيمة؛

?سياسات واستراتيجيات األمن االلكتروني؛

?

?أهداف األمن االلكتروني؛

?

لص ّناع القرار؛
ُ ?دليل إرشادي

?

? ُكتيب سياسة األمن االلكتروني؛

?

. مقاربة سياسة األمن االلكتروني:?دراسة حالة

?

.يومان

: مدة البرنامج
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تكنولوجيا وأمن
المعلومات

أهداف البرنامج

Program Objectives

إدارة المشاريع والمخاطر
PROJECT AND RISK MANAGEMENT

نحو وطن أكثر جاهزية

Towards A More Resilient Nation

Project Management Fundamentals
Program Overview
This course provides participants with an understanding of
the concepts of planning and managing projects. It explores
practical techniques necessary for designing project plans
and develops the range of skills necessary to deliver a
successful project within agreed budgets and timescales.
The course is practical in nature and draws extensively on
practical case studies.

أساسيات إدارة المشاريع
نبذة عن البرنامج
تقدم هذه الدورة التدريبية للمشاركين فكرة عن المفاهيم المتعلقة بالتخطيط
 وتبين التقنيات العملية الالزمة لتصميم خطط المشاريع وتطور.وإدارة المشاريع
مجموعة من المهارات الالزمة لتنفيذ مشروع ناجح ضمن الميزانيات والجداول
 إن هذه المادة عملية بطبيعتها وتعتمد بشكل كبير على.الزمنية المتفق عليها
. دراسات الحالة

أهداف البرنامج

Program Objectives
;;
;;

PROJECT AND RISK
MANAGEMENT

;;
;;
;;
;;

Define the key concepts associated with Project
Management;
Identify the main obstacles to effective project
management and their consequences;
Examine the nature of the project management process
Understand a range of tools and techniques for project
management;
Use these techniques to build an effective project
management process;
Explain the benefits of having a systematic approach to
managing projects in the organization.

?تعريف المفاهيم األساسية المرتبطة بإدارة المشاريع؛
?تحديد العقبات الرئيسية أمام إدارة المشاريع الفعالة وعواقبها؛

?

?دراسة طبيعة عمليات إدارة المشاريع؛

?

?فهم مجموعة من األدوات واألساليب المتعلقة بإدارة المشاريع؛

?

?إستخدام هذه األساليب إلنشاء عملية فعالة إلدارة المشاريع؛

?

.?شرح فوائد وجود منهج منظم إلدارة المشاريع في المؤسسة

?

المحتوى

Content
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;

Project definition, characteristics, people and reasons;
Phases of a project (Life Cycle, Knowledge Areas);
Project charter, scope and constraints, priority and
responsibility matrices;
Work break structures, network diagrams, critical path
analysis;
Resources and Budgeting elements constraints;
Earned Value Management;
Monitoring and Controlling projects;
Project closure.

Duration : 2 Days.
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?

?تعريف المشروع وخصائصه واألشخاص المعنيون واألسباب؛

?

 مجاالت المعرفة)؛،?مراحل المشروع (دورة الحياة

?

?ميثاق المشروع ونطاقه ومعوقاته ومصفوفات األولويات والمسؤوليات؛

?

?هيكليات تقسيم العمل ومخططات الشبكة وتحليل المسار الحرج؛

?

?القيود المفروضة على الموارد والميزانية؛

?

.يومان

?إدارة القيمة المكتسبة؛

?

?مراقبة وضبط المشاريع؛

?

.?إغالق المشاريع

?

: مدة البرنامج

Project Management Skills

Program Overview
This course provides the introductory knowledge and skills
to be able to identify a project and its deliverables and
plan for its successful completion. Students will discover
the different project phases and engaged stakeholders.
Resource management principles and introduction to risk
management will assist students understanding the many
challenges involved in project delivery and how to overcome
these through planning and preparation. On completion of the
course students will be able to plan and manage small-scale
projects from concept to delivery.

مهارات إدارة المشاريع

نبذة عن البرنامج
يقدم هذا البرنامج المعرفة والمهارات األولية التي تُمكن من تحديد مشروع
 سيتعرف الطلبة على مراحل.ما والنتائج المطلوبة والتخطيط إلتمامه بنجاح
 تساعد مبادئ.المشروع المختلفة وأصحاب المصلحة الذي يتم التعامل معهم
إدارة الموارد ومقدمة في إدارة المخاطر الطلبة على فهم التحديات العديدة
 عند.المتعلقة بتنفيذ المشاريع وكيفية تجاوزها من خالل التخطيط واالستعداد
اكمال الدورة سيتمكن الطلبة من تخطيط وإدارة مشاريع صغيرة من بداية الفكرة
.إلى التنفيذ

أهداف البرنامج

Program Objectives
;;

;;
;;
;;
;;

?تعريف المفاهيم األساسية المرتبطة بإدارة المشاريع وفهم المهارات
?فهم مختلف مراحل إدارة المشروع ودور أصحاب المصلحة؛

?

?فهم عملية إدارة المصادر ومبادئها؛

?

?فهم مجموعة من األدوات واألساليب المتعلقة بإدارة المشاريع؛

?

?فهم عملية إدارة المخاطر؛

?

?فهم التحديات التي تنطوي عليها إدارة المشاريع واالستراتيجيات للتغلب

?

.عليها

المحتوى

Content
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;

Perform a project for assessment;
Write project goals, requirements, and deliverables;
Create key project documents including a statement of
work, project plan worksheet and project charter;
Develop a project schedule, estimating time, costs and
resources required;
Communicate to stakeholders using planning tools
including the Gantt charts, schedules, and action plans;
Perform basic project management tasks including
leading project meetings;
Identify project risks and implement measures to reduce,
mitigate or treat risks;
Implement and monitor a project;
Ensure that all project documentation is completed at
project completion.

Duration : 5 Days.

?

المطلوبة؛

?إجراء تحليل إلحتياجات المشروع؛

?

?كتابة أهداف المشروع والمتطلبات والنتائج؛

?

 وورقة عمل خطة،?إعداد وثائق المشروع الرئيسية والتي تشمل بيان العمل

?

المشروع وعقد المشروع؛
 والتكاليف والموارد المطلوبة؛، والوقت التقديري،?إعداد برنامج زمني للمشروع

Gantt( ?التواصل مع أصحاب المصلحة من خالل استخدام قوائم جانت
) والجداول الزمنية وخطط العمل؛charts

?
?

?القيام بمهام إدارة المشاريع األساسية بما في ذلك إدارة اجتماعات المشروع؛

?

?التعرف على مخاطر المشروع وتطبيق اإلجراءات التي تعالجها أو تحد من

?

تأثيراتها؛
?تنفيذ ومراقبة المشروع؛

?

.?التأكد من استكمال جميع وثائق المشروع عند إكمال المشروع

?

. أيام5

: مدة البرنامج
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إدارة المشاريع
والمخاطر

;;

Define the key concepts associated with Project
Management and understand the skills involved;
Understand the various phases of project management
and the role of stakeholders;
Understand the resource management process and
principles;
Understand a range of tools and techniques in project
management;
Understand risk management process;
Understand the challenges involved in project
management and the strategies for overcoming them.

Risk Management –
Risk perception and decision making
Program Overview
Empirical evidence suggests contemporary safety and riskmanagement practices do not effectively engage the factors
of effective risk perception as part of risk management
processes. The course examines task performance and
systems, organizational and workplace factors, values
and belief systems, cultural norms and cross-cultural
management practices to provide scope for improving
professional practice.

- إدارة المخاطر
فهم المخاطر و إتخاذ القرار
نبذة عن البرنامج
تُشير األدلة التجريبية إلى أن الممارسات المعاصرة في إدارة السالمة والمخاطر ال
ً  تبحث الدورة ك.تعتبر عوامل إدراك الخطر جزء من عمليات إدارة المخاطر
ال من
ُ أداء المهام وال ُنظم والعوامل التنظيمية والمتعلقة بمكان العمل والقيم وال ُن
ظم
العقائدية واألعراف الثقافية والممارسات المتعلقة بإدارة الثقافات المتعددة لتوفير
.المهنية
ِ مجال تحسين الممارسة

أهداف البرنامج

Program Objectives
;;

PROJECT AND RISK
MANAGEMENT

;;
;;
;;
;;

Identify the challenges of risk assessment and risk
appetite in a multi-cultural and/or high risk environment;
Describe how the perception of risk can influence
decision-making and outcome;
Recognize the human factors domains when aligned risk
perception is critical to effective risk management;
Compare systemic and behavioral approaches based on
empirical evidence;
Appraise how the elements of effective risk perception
may be applied to risk and safety management systems.

?تحديد تحديات تقييم المخاطر ومدى اإلقدام على المخاطر في بيئة متعددة
الثقافات أو بيئة مرتفعة الخطورة؛
?بيان الكيفية التي يؤثر فيها فهم الخطر على اتخاذ القرار وما ينتج عنه؛

?

?معرفة مجاالت العوامل البشرية التي يشكل فيها فهم المخاطر المتوافق

?

أمر هاما في اإلدارة الفعالة للمخاطر؛
بناء على دليل تجريبي؛
ً ?مقارنة التوجهات النظامية والسلوكية
?تقييم الكيفية التي يمكن من خالل تطبيق فهم المخاطر بشكل فعال على

;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;

Universal Concept of Risk;
Potential Risks in GCC the Region;
Borderless & Emerging Risks;
Risk & Hazard Considerations;
Achieving Effective Risk Management Objectives;
Hazards & Risks – Threat & Error Model;
Key Elements to the Perception of Risk;
Case Studies / Application.

Duration : 2 Days.
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?
?

.أنظمة إدارة السالمة والمخاطر

المحتوى

Content
;;

?

?المفهوم العالمي للمخاطر؛

?

?المخاطر المحتملة لدول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة؛

?

?المخاطر الغير محدودة والناشئة؛

?

?اعتبارات المخاطر واألخطار؛

?

?تحقيق أهداف اإلدارة الفعالة للمخاطر؛

?

?األخطار والمخاطر – التهديد ونموذج الخطأ؛

?

?العناصر األساسية في إدراك الخطر؛

?

. التطبيق/?دراسات حالة

?

.يومان

: مدة البرنامج

Organizational Risk Management and
Assessment
Program Overview
This course allows attendees to gain detailed understanding
of the process of organizational Risk Management (RM) and
Risk Assessment (RA). The course will introduce attendees
to RM elements, hazard identification and explain the main
purpose of conducting Risk Assessment exercise. It will
explore the technique and rationale used in its applying the
RA. Trainees will be introduced to the conceptual framework
of conducting RM and RA in their organizations.

إدارة وتقييم الخطر المؤسسي
نبذة عن البرنامج
يسمح هذا البرنامج باكتساب فهم مفصل لعملية تقييم وإدارة المخاطر
 وتحديد المخاطر،التنظيمية وسيتم تعريف المتدرب بعناصر إدارة المخاطر
 كذلك ستبحث في،وشرح الغرض الرئيسي من إجراء عملية تقييم المخاطر
 وسيتم،األساليب والسبب المنطقي المستخدم في تطبيق تقييم المخاطر
تعريف المتدربين باإلطار المفاهيمي إلجراء إدارة المخاطر وتقييم المخاطر في
.منظماتهم

أهداف البرنامج

Program Objectives
;;
;;

;;

;;

?فهم الغرض من إدارة المخاطر وتقييمها؛

?

?فهم المصطلحات الهامة والمفاهيم المتصلة بإدارة المخاطر وتقييمها؛

?

?وصف العناصر الرئيسية لعملية «تقييم المخاطر»؛

?

?فهم المخاطر وتحديد التهديدات ومعالجة المخاطر ووضع التدابير

?

االحتياطية وفهم مقاييس الخطر وتحديد األولويات؛
?تحديد إجراءات وحدة أعمال المنظمة والزمن المقدر للتعافي لكل وحدة
.أعمال

المحتوى

Content
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;

Introduction to RM and RA purpose and objectives;
Introduction to RM and RA concepts and terminologies;
Introduction to RA key process elements;
Threats identification;
Control identification and evaluation;
Risk evaluation;
Risk prioritization;
Risk treatment;
Risk assessment templates.

Duration : 3 Days.

?

?مقدمة في أغراض وأهداف إدارة المخاطر وتقييم المخاطر؛

?

?مقدمة في مفاهيم ومصطلحات إدارة المخاطر وتقييمها؛

?

?مقدمة في العناصر األساسية لعملية تقييم المخاطر؛

?

?تحديد األخطار؛

?

?تحديد وتقدير عناصر التحكم؛

?

. ايام3

?تقدير المخاطر؛

?

?تحديد أولويات المخاطر؛

?

?معالجة المخاطر؛

?

.?نماذج تقييم المخاطر

?

: مدة البرنامج
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إدارة المشاريع
والمخاطر

;;

Understand the purpose of Risk Management and Risk
Assessment;
Understand critical terminologies and concepts related to
RM and RA;
Describe the key elements of Risk Assessment process;
Understand hazard and threats identification, risk
treatment and counter measures Understand risk
measures & prioritization;
Identify the organization’s business unit processes & the
estimated recovery time frame for each business unit.

Organizational Risk Register
Program Overview
This course allows attendees to gain an understanding of the
organizational Risk Management (RM) and Risk Registers.
It introduces attendees to RM elements, Risks and Threats
identification and explains the main purpose of developing
Risk Registers. Trainees will be introduced to the conceptual
framework of conducting RM and developing Risk Registers in
their organizations.

سجل المخاطر المؤسسية

نبذة عن البرنامج
، وسجالت المخاطر،تركز هذه الدورة على فهم إدارة المخاطر المؤسسية
،  وتحديد المخاطر والتهديدات،وستعرف المشاركين بعناصر إدارة المخاطر
 وكذلك سيتم تعريف. وشرح الغرض الرئيسي من أعداد وتطوير سجالت المخاطر
المتدربين باطار المفاهيم إلجراء إدارة المخاطر وتطوير سجالت المخاطر في
.منظماتهم

أهداف البرنامج

Program Objectives
;;
;;
;;

PROJECT AND RISK
MANAGEMENT

;;
;;
;;

Understand risk register elements;
Understand potential consequences of risks;
Understand objectives of risk register;
Understand Documentation of risks, monitoring
devaluation;
Explain Risk prioritization;
Explain Risk treatment.

?فهم عناصر سجل المخاطر؛
?فهم العواقب المحتملة للمخاطر؛

?

?فهم أهداف سجل المخاطر؛

?

?فهم المستندات المتعلقة بالمخاطر والمتابعة وسوء التقدير؛

?

?شرح طريقة تحديد أولويات المخاطر؛

?

.?شرح معالجة المخاطر

?

المحتوى

Content
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;

Introduction to Risk Management purpose and objectives;
Introduction to RM concepts and terminologies;
Function of Risk Management;
Risks and Threats Identification;
The Role of Risk Owners;
Evaluation / assessment of risks;
Risk controls;
Case studies;
Practical exercises.

Duration : 2 Days.
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?

?مقدمة في أغراض وأهداف إدارة المخاطر؛

?

?مقدمة في مفاهيم ومصطلحات إدارة المخاطر؛

?

?وظيفة إدارة المخاطر؛

?

?تحديد المخاطر والتهديدات؛

?

?دور أصحاب المخاطر؛

?

?تقييم وتقدير المخاطر؛

?

?عناصر التحكم في المخاطر؛

?

?دراسات الحالة؛

?

.?تمارين عملية

?

.يومان

: مدة البرنامج

المالية والتدقيق
FINANCE AND AUDIT

نحو وطن أكثر جاهزية

Towards A More Resilient Nation

المع َت َمد ( )CIAالجزء األول
المدقق الداخلي ُ
نبذة عن البرنامج
يتلخص الهدف من هذه الدورة في إعداد المتدربين للقيام بإجراء عمليات التدقيق
المالي بما في ذلك التخطيط و اإلبالغ عن حاالت التدقيق .هذا ،ويتم تناول كافة
المدققيين
الموضوعات التي تشكل الجزء األول من االختبار الخاص باعتماد ُ
الداخليين .يستعرض الجزء األول األسس التي يقوم عليها التدقيق الداخلي ،يشمل
ذلك االرشادات اإللزامية ومفهوم المخاطر والرقابة الداخلية إضافة إلى األدوات و
التقنيات الالزمة التمام عمليات التدقيق الداخلي .و بانتهاء الدورة يكون الطالب قد
م
اكتسب من المهارات ما يؤهله للقيام بإجراء عمليات التدقيق الداخلي ومن ثَ ً
يتطلع إلى الحصول على االعتماد الخاص بالمدققبن الداخليين.

أهداف البرنامج
?

? فهم أبعاد اإلرشاد اإللزامي ضمن اإلطار العالمي للممارسات المهنية
?التعرف على مفاهيم الرقابة الداخلية والمخاطر؛

?

?القدرة على توظيف األدوات والتقنيات الالزمة إلجراء عمليات التدقيق الداخلي؛

?

?اكتساب المهارات الالزمة إلجراء عمليات التدقيق المالي الداخلي؛

?

?اعداد المتدرب لخوض الجزء األول من االختبار الخاص باعتماد المدققين
الداخليين (.)CIA Part 1

المحتوى

?

?الشك المهني؛

?

?التدقيق :األسس التي يقوم عليها و الخطوات الالزمة التمام العملية؛

?

?تقييم المخاطر ونُ ُ
ظم الرقابة الداخلية مع نشر الوعي حول مخاطر التزوير؛

?

?جمع البيانات ووضع خطة تنفيذ العملية؛

?

?تقييم مستوى الكفاءة ومدى مالئمة األشخاص للمهام الموكلة اليهم
فض ً
ال عن توافر العدد الالزم إلنجاز المهمة؛

?
?
?

?إجراء اختبارات دقيقة لكافة الفقرات؛

?

?اإلبالغ عن الحاالت التي خضعت للتدقيق؛

?

?مراجعة البيانات المالية واألصول اإلدارية و ما إلى ذلك؛

?

?ملفات التدقيق وأوراق العمل والتوثيق.

مدة البرنامج :

Understand the aspects of mandatory guidance from the
;IPPF
;Learn about Internal control and risk concepts
Be able to apply the tools and techniques for conducting
;internal audit engagements
Acquire the skills required to conduct internal financial
;audits
Be ready for the CIA Part 1 Exam.

;;
;;
;;
;;
;;

 5أيام.

Purpose of auditing and types of audits and the role of
;the auditor
;Ethics and independence
;Professional skepticism
;Audit basics and process/ steps
Risk assessment, internal control systems, and fraud risk
;awareness
;Data gathering and process mapping
;Evaluating relevance, sufficiency and competence
;Data analysis and interpretation
;Tracing transactions
;Control verse substantial testing
;Reporting audits
Reviewing financial statements, management assertions
;etc
Audit files, documentation and work papers.

;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;

Duration : 5 Days.
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FINANCE
AND AUDIT

?
?

?األخالقيات واالستقاللية؛

?تتبع عمليات التحويل؛

This course will prepare participants to plan, conduct and
report financial audits and will cover CIA® exam Part I topics.
The Part 1 provides internal audit basics including aspects
of mandatory guidance, internal control and risk concepts,
and tools and techniques for conducting internal audit
engagements. On completion of the course, students will
have the skills to conduct internal financial audits and look to
CIA certification.

Content

?الغرض من التدقيق ،أنماطه والدور الذي يتعين على المدقق القيام به؛

?تحليل وتفسير البيانات؛

Program Overview

Program Objectives

()IPPF؛
?

Certified Internal Auditor (CIA) Part 1

Budgeting and Financial Planning Skills
Program Overview
This course will equip the participants with budgeting and
financial planning skills in order to prepare, develop and
implement a budget.

مهارات التخطيط المالي وإعداد الموازنة
نبذة عن البرنامج
سيزود هذا البرنامج مشاركيه بمهارات التخطيط المالي وإعداد الموازنة الالزمة
.لتحضير واعداد وتنفيذ موازنة

أهداف البرنامج

Program Objectives
;;
;;
;;
;;
;;
;;

Understand different budgetary systems;
To learn forecasting and budgeting methods;
Examine the various approaches to costing, pricing, and
profit analysis;
Understand capital budgeting, payroll budgets, and cash
budgets;
Explore how to allocate and monitor budgets by month;
Learn variance analysis and other quantitative analysis.

?فهم مختلف أنظمة الميزانية؛
?تعلم أساليب التنبؤ ووضع الميزانية؛

?

 وتحليل األرباح؛، والتسعير،?دراسة الطرق المختلفة لحساب التكاليف

?

 وميزانيات الرواتب والموازنات النقدية؛،?فهم الميزانية الرأسمالية

?

?دراسة كيفية تخصيص الميزانيات ورصدها شهريا؛

?

?تعلم تحليل المتغيرات والتحليالت الكمية اآلخرى؛

?

المحتوى

Content
;;
;;
;;

;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;

Duration : 10 Days.

?أنواع أنظمة الموازنات؛

?

?أهداف ومناهج إعداد الموازنات؛

?

?النواحي السلوكية المتعلقة بأعداد الموازنات (األداء والسيطرة)؛

?

 محاسبة المسؤولية؛،?التحليل الكمي والتباين

?

?التكلفة وتحديد األسعار؛

?

?تحضير الموازنات التشغيلية؛

?

?اعداد الموازنات المبنية على األنشطة وما يليها؛

?

?تصميم استراتيجية العمل؛

?

?تحليل سلوك التكلفة واألرباح من خالل طرق متقدمة لتحديد التكاليف؛

?

?أساليب التوقع؛

?

.?برنامج اكسل

?

. أيام10

: مدة البرنامج
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المالية والتدقيق

;;

Types of budgetary systems;
Objectives and approaches to budgeting;
Behavioral aspects of budgeting (performance and
control);
Quantitative and variance analysis, responsibility
accounting;
Costing and pricing;
Preparation of operating budgets;
Activity-based budgeting and beyond budgeting;
Business strategy design;
Cost behavior and profit analysis through advanced
costing methods;
Forecasting techniques;
Use of Excel.

?

اإلدارة والفعالية الشخصية
MANAGEMENT AND PERSONAL
EFFECTIVENESS

نحو وطن أكثر جاهزية

Towards A More Resilient Nation

Organizational Soft Skills
Program Overview
The aim of the course is to provide participants with
knowledge and skills to identify and understand organizational
soft skills that allow individuals to arrange their thoughts,
time and tasks in a structured way. It explores fundamental
principles of time management, decision making, group
behavior and teamwork, motivation, as well as conflict and
stress management in organizations. These issues are looked
at within the context of organizations generally and those
within the UAE specifically.

المهارات األساسية للتنظيم
نبذة عن البرنامج
تهدف هذه الدورة إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الالزمة للتعرف على
المهارات األساسية للتنظيم تلك التي تفسح المجال أمام األفراد لترتيب أفكارهم
 فهي تستعرض المبادئ األساسية إلدارة.وأوقاتهم والمهام الموكلة إليهم
 والحافز باإلضافة، والعمل ضمن فريق، والسلوك الجماعي، وإتخاذ القرارات،الوقت
 يتم تناول.إلى التحكم في التوتر و احتواء ما قد ينشب من خالفات في المؤسسات
هذه القضايا في إطار المؤسسات بشكل عام مع تسليط الضوء على المؤسسات
.في دولة اإلمارات العربية المتحدة بشكل خاص

أهداف البرنامج

Program Objectives
;; Discuss and Identify the major elements of time
management in the workplace and how they impact on
organizational outcomes;
;; Analyze and discuss different approaches to
understanding decision making in organizations;
;; Evaluate the dynamics of group behavior and explain the
impact of individual differences in ability, aptitudes, and
interests on team management within an organization;
;; Describe and apply motivational strategies to achieve
individual, team, and organizational goals;
;; Identify appropriate strategies for resolving conflict and
managing stress within organizations.

?تحديد العناصر الرئيسية إلدارة الوقت في محل العمل وطرحها للمناقشة
مع استعراض كيفية تأثيرها على مخرجات المنظمة؛
?تحليل ومناقشة مناهج مختلفة لفهم عملية صنع القرار في المؤسسات؛

?

،?تقييم ديناميكيات السلوك الجماعي وشرح تأثير الفروق الفردية في القدرات

?

 والمصالح على إدارة الفريق داخل المؤسسة؛،والمواهب
،?وصف وتطبيق استراتيجيات تحفيزية لتحقيق األهداف المتعلقة باألفراد

Duration : 3 Days.
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MANAGEMENT AND
PERSONAL
EFFECTIVENESS

?

 والمؤسسة؛،والفريق
.?تحديد االستراتيجيات المناسبة لحل النزاعات وإدارة التوتر داخل المؤسسات

?

المحتوى

Content
;; Meaning and importance of organizational interaction
between individuals, groups and organizations;
;; Time management principles (being busy vs being
productive);
;; Decision making approaches and applications;
;; Dealing with groups and teams in organizations;
;; Power, politics and conflict resolution in Organizations;
;; Managing stress, achieving a work-life balance;
;; Soft skills for digital organizations.

?

?معنى وأهمية التفاعل المؤسسي بين األفراد والجماعات والمؤسسات؛

?

?مبادئ إدارة الوقت (أن تكون مشغول مقابل أن تكون منتج)؛

?

?مناهج صنع القرارات وتطبيقها؛

?

?التعامل مع المجموعات والفرق في المؤسسات؛

?

 وحل النزاعات داخل المؤسسات؛، والسياسة،?السلطة

?

?احتواء التوتر وتحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية؛

?

.?المهارات األساسية للمنظمات الرقمية

?

. أيام3

: مدة البرنامج

Organizational Decision Making and
Problem Solving
Program Overview
The aim of the course is to provide participants with
knowledge and skills to help solve work related problems
and make decisions to bring value to the organization and
its customers. In addition, the skills, processes and tools
taught in this course can bring value to other aspects of
the participants’ life. These issues are looked at within
the context of organizations generally and those within
the UAE specifically. The course uses a mix of interactive
techniques, such as brief presentations by the trainer and the
participants, role play, case studies and short videos.

اتخاذ القرارات التنظيمية وحل المشاكل
نبذة عن البرنامج
يَكمن الهدف من الدورة في تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات الالزمة لحل
المشاكل المرتبطة بالعمل واتخاذ القرارات بما يعود بالفائدة على المنظمة
 فإن المهارات واالجراءات واألدوات التي يتم دراستها، إضافة إلى ذلك.وعمالئها
 يتم تناول هذه.خالل الدورة قد تضيف قيمة لنواحي أخرى في حياة المشاركين
القضايا في إطار المؤسسات بشكل عام مع تسليط الضوء على تلك الموجودة
ثمة استخدام لمزيج من أساليب.داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة بشكل خاص
 ولعب،كل من المدرب والمشاركين
ٍ التفاعل مثل العروض التقديمية من جانب
.والفيديوهات القصيرة،  ودراسات الحالة،األدوار

أهداف البرنامج

Program Objectives
;; Define decision making and understand the nature of the
decision making process;
;; Identify the main obstacles to effective decision making;
;; Describe the range of decision making techniques;
;; Explain the benefits of effective decision making;
;; Demonstrate an understanding of the problems and
obstacles that prevent problems from being solved;
;; Understand the problem solving process;
;; Recognize the benefits of having an effective and
proactive approach to solving problems.

?التعريف بعملية اتخاذ القرارات وفهم طبيعتها؛

?

?فهم المعوقات الرئيسية إلتخاذ القرارات بشكل فعال؛

?

?وصف مجموعة أساليب صنع القرار؛

?

?شرح فوائد إجراءات اتخاذ القرارات الفعالة؛

?

?إظهار الفهم للمشاكل والمعوقات التي تحول دون حل المشكالت؛

?

?فهم عملية اتخاذ القرار؛

?

.?معرفة فوائد امتالك منهج رائد وفعال لحل المشكالت

?

المحتوى

Content

Duration : 2 Days.

?السلم الوظيفي وصنع القرار؛

?

?العوامل المؤثرة في اتخاذ القرارات؛

?

 الفردي او الجماعي؛- ?انواع القرارات المتخذة

?

.يومان

?عملية اتخاذ القرار؛

?

?معوقات اتخاذ القرار؛

?

?قبعات التفكير الستة؛

?

?عملية حل المشكالت؛

?

.?نماذج حل المشكالت

?

: مدة البرنامج
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اإلدارة و التأثير
الشخصي

;; Organizational Hierarchy & Decision Making;
;; Factors That Affect Decision Making;
;; The Types of Decision Making - Individual Vs Group
Decisions;
;; The Decision Making Process;
;; Barriers To Decision Making;
;; Six Thinking Hats;
;; The Problem Solving Process;
;; Problem Solving Models.

Creativity & Innovation at Work
Program Overview
This course introduces you to tools and concepts to enable
you to think creatively in order to solve problems and develop
innovative solutions.This course is designed for individual’s at
all professional levels seeking to tap into and, enable creative
thinking for themselves and for their work.

االبداع واالبتكار في العمل
نبذة عن البرنامج
تقدم هذه الدورة الوسائل والمفاهيم التي تساعدك على التفكير بفاعلية لحل
صممت هذه الدورة لتلبي احتياجات األفراد
ُ .المشكالت والتوصل إلى حلول إبداعية
على اختالف المستويات المهنية ممن يطمحون الى اطالق العنان للتفكير االبداعي
.سواء على المستوى الشخصي أو في محل العمل

أهداف البرنامج

Program Objectives
;; Recognize your potential for thinking creatively and
enabling innovation;
;; Frame the question to ensure the correct question
is being addressed;
;; Generate innovative solutions by discovering and
testing creative ideas;
;; Approach activities from a different perspective to
think outside the box;
;; Work effectively in groups throughout the
innovation process;
;; Create an environment that continually fosters
creativity and innovation.

?إدراك امكاناتك فيما يتعلق بالقدرة على التفكير االبداعي وافساح المجال
?وضع السؤال في االطار السليم لضمان تناول السؤال المقصود؛

?

?توليد حلول جديدة من خالل أكتشاف وأختبار االفكار اإلبداعية؛

?

?التعامل مع النشاطات من منظور مختلف لتوسيع مجال تفكيرك؛

?

?العمل بفاعلية في مجموعات خالل عملية التجديد؛

?

.?إيجاد بيئة تعمل على تشجيع و تعزيز االبداع واالبتكار بصفة مستديمة

?

المحتوى

MANAGEMENT AND
PERSONAL
EFFECTIVENESS

Content
;; Definition and meaning of creativity;
;; Definition and meaning of innovation;
;; Various tools and methods for enhancing creativity and
creative problem solving;
;; Processes for managing and creating a climate for
innovation;
;; Frame the question to ensure the correct question is
being addressed;
;; Effective teamwork for innovation process.

Duration : 5 Days.
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?

لالبتكار؛

? معنى االبداع والتعريف به؛

?

? معنى االبتكار والتعريف به؛

?

?االدوات واالساليب المختلفة لتحسين االبداع والحل المبتكر للمشاكل؛

?

?اإلجراءات الالزمة إلدارة وإيجاد مناخ لالبتكار؛

?

?وضع السؤال في االطار السليم لضمان تناول السؤال المقصود؛

?

.?فريق عمل فعال للعملية اإلبداعية

?

. أيام5

: مدة البرنامج

Strategic Thinking
Program Overview
The vision of the nation should guide our thinking and the
future organization which we work must be aligned to the
national strategic objectives to stay relevant and support
the nation’s goals. This course provide participants with
knowledge and skills required for applying strategic thinking
and planning concepts, process and tools, in the context of
the UAE Centennial 2071, UAE Vision 2021 and Abu Dhabi
Plan 2030. Students will discover the importance of aligning
future planning to strategic objectives both at national and
organizational levels. On completion of the course students
will be able to analyze strategic plan documents and think
strategically for future planning.

التفكير االستراتيجي
نبذة عن البرنامج
يجب ان تقود رؤية الدولة تفكيرنا ومستقبل الجهة التي نعمل بها وان توائم
االهداف االستراتيجية الوطنية لتبقى ذات صلة وتدعم أهداف الدولة توفر هذه

2030 الدورة تفصيل للتفكير االستراتيجي بحسب رؤية دولة االمارات للعام
 سيكتشف الطالب أهمية موائمة التخطيط لمستقبلي.ولبرامج التميز المؤسسي
لألهداف االستراتيجية على المستويين المحلي والتنظيمي بانتهاء الدورة
سيتمكن الطالب من تحليل الوثائق الخاصة بالخطة االستراتيجية والتفكير
.أسلوب استراتيجي في التخطيط للمستقبل

أهداف البرنامج

Program Objectives
;; Be able to understand and use and apply strategic
thinking tools and process
;; Understand the components of building an effective
strategic thinking process and strategic plans
;; Know how to develop a clear strategy
;; Have improved understanding of UAE national strategy
and plans

? القدرة على فهم واستخدام وتطبيق عملية التفكير االستراتيجي وأدواتها؛

?

? فهم مكونات اعداد اجراءات فعالة في التفكير االستراتيجي والخطط

?

االستراتيجية؛
? معرفة كيفية وضع استراتيجية واضحة؛

?

?مفهوم مطور عن االستراتيجية الوطنية وخططها بدولة اإلمارات العربية

?

المتحدة؛

المحتوى

Content

Duration : 5 Days.

 وتحليل،2030  وخطة أبوظبي2021 ?تفسير رؤية دولة االمارات للعام

?

االهداف والمفاهيم الرئيسية؛
 واالهداف الرئيسية والفرعية؛، واالستراتيجية، والرسالة،?تحديد الرؤية

?

?تحليل الموقف االستراتيجي الراهن لحكومة دولة االمارات باالرتباط مع الرؤية

?

ذات الصلة؛
?وضع أفكار الستراتيجية جديدة لموائمة التطور التنظيمي مع الرؤية الوطنية؛

?

?وصف تميز مختلف الجهات وإطار التميز الوطني لدولة االمارات؛

?

?تحديد العلم المستقبلي واستخدام تحليل السيناريوهات لتوجيه التفكير

?

االستراتيجي؛
?تعلم تقنيات لمعالجة مواضع الشكوك في التخطيط االستراتيجي؛

. أيام5

?

: مدة البرنامج
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اإلدارة و التأثير
الشخصي

;; Interpret the UAE Centennial 2071, UAE Vision 2021 and
Abu Dhabi Plan 2030, and analyze the main themes and
objectives.
;; Define vision, mission, strategy, objectives and goals.
;; Analyze the current strategic position of the UAE
government in relation to the vision.
;; Ideate new strategies to align organizational development
to the national vision.
;; Describe corporate excellence and UAE national
excellence frameworks.
;; Define futurology and use scenario analysis to guide
strategic thinking.
;; Learn techniques to manage uncertainty in strategic
planning.

Management Skills for High
Performance Achievement
Program Overview
The role of a manager is to motivate his team to highperformance achievement. Leaders lead by example. The
role of a leader is to develop other leaders. This interactive
training course will develop and support managers and team
leaders, recognize their vital role and contribution to team
performance, and behavior at work.

المهارات اإلدارية الالزمة لإلنجاز عالي االداء
نبذة عن البرنامج
 على القائد أن يستن. يتمثل دور المدير في تحفيز فريقه لتحقيق انجاز عالي أالداء
 دور القادة هو اعداد قادة.القدوة الحسنة حتى يقتضي به أعضاء الفريق التابع له
آخرين تقوم هذه الدورة التدريبية التفاعلية بتطوير ودعم المدراء وقادة الفرق
كل منهما للدور الموكل له والمساهمة في تحقيق مستوى
ٍ من خالل استيعاب
.أعلى من اآلداء

أهداف البرنامج

Program Objectives
;; To impart the necessary characteristics, qualities,
traits, and management skills, an effective 21st Century
Manager, and guide managers to incorporate these;
;; To share practical techniques and processes that a
manager may use in order for him/her to motivate and
manage behavior and high performance so that team
members excel individually and as team members.

? استعراض الخصائص والسمات والمهارات االدارية للمدير الفاعل في القرن
?مشاركة األساليب العملية والتقنيات التي يستخدمها المدير في تحفيز و

Duration : 5 Days.
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MANAGEMENT AND
PERSONAL
EFFECTIVENESS

?

م دفع
َ َحث أفراد الفريق على انتهاج أرقى مستويات السلوك و اإلنجاز و من ث
األعضاء نحو مزيد من التفوق على الصعيد الشخصي و على مستوى الفريق
.بشكل عام
ٍ

المحتوى

Content
;; Identify the attributes and characteristics of a highperformance team;
;; Understand the leadership principles and techniques that
build strong teams;
;; Appreciate the dynamics of working in a team;
;; Understand team dynamics, the ‘cycle of team
development’, the team culture, and the importance of
collaboration;
;; Enhance team member’s skills by setting clear
expectations;
;; Understand the importance of team roles and how they
influence performance;
;; Build the dynamics of trust, tolerance and empathy;
;; Identify different social styles and related work behavior
to maximize performance;
;; Increase positive behavior and conduct to improve
interpersonal relationship;
;; Appreciate the importance of performance reviews;
;; Objectively measure individual performance using
competencies as key measures.

?

. وتوجيه المدراء للعمل على تنميتها في شخصياتهم21

? تحديد السلوكيات والخصائص للفريق عالي األداء؛

?

المتبعة في بناء فرق قوية؛
ُ ?فهم مبادئ القيادة واألساليب

?

?تقدير قيمة العمل في فريق عمل؛

?

?فهم ديناميكية عمل الفريق « دورة تطور الفريق « والثقافة التي ينتهجها

?

ً الفريق فض
ال عن أهمية التعاون بالنسبة للعمل كفريق؛
?تعزيز مهارات أعضاء الفريق من خالل تحديد سقف اإلنجازات المتوقعة؛

?

?إدراك أهمية توزيع األدوار داخل فريق العمل و مدى تأثيرها على أداء الفريق؛

?

?توطيد أواصر الثقة والتحمل والتعاطف؛

?

?تحديد مختلف األنماط االجتماعية والسلوك لتحقيق أعلى مستويات األداء؛

?

?تعزيز السلوك االيجابي والعمل على تحسين العالقات الشخصية؛

?

?فهم وتقدير أهمية استعراض األداء؛

?

?التزام الموضوعية في قياس وتقييم األداء عن طريق استخدام الكفاءة

?

.كمقياس رئيسي

 أيام5

: مدة البرنامج

Introduction to Strategic Planning
Program Overview
All organizations, including government agencies, NGOs
and private companies, face strategic challenges set in
ambiguous, changing and unpredictable contexts. This course
provides the introductory knowledge and skills in order to
effectively understand the strategic challenges and acquire
basic strategic planning skills. Students will discover the
foundations and reasons for strategy, the strategic planning
process and outline a strategic plan including a vision,
mission statement and strategic objectives. On completion of
the course students will be able to develop a strategic plan at
a department level.

مقدمة في التخطيط االستراتيجي
نبذة عن البرنامج
تواجه جميع الجهات والمنظمات بما فيها الهيئات الحكومية وغير الحكومية
.والشركات الخاصة تحديات استراتيجية متمثلة بسياقات متغيرة وغير متوقعة
توفر هذه الدورة معرفة ومهارات من أجل الفهم الفاعل للتحديات االستراتيجية
 سيكتشف الطالب االساسيات.واكتساب مهارات التخطيط االستراتيجي األساسية
واالسباب لالستراتيجية وإجراءات التخطيط االستراتيجي ووضع الخطوط العامة
. بيان المهمة واالهداف االستراتيجية،للخطة االستراتيجية وتشمل الرؤية
فور انتهاء الدورة سيتمكن الطالب من تطوير خطة استراتيجية على مستوى
.الدائرة

أهداف البرنامج

Program Objectives
;; To impart the necessary characteristics, qualities,
traits and management skills, an effective 21st Century
Manager, and guide managers to incorporate these;
;; To share practical techniques and processes that a
manager may use in order for him/her to motivate and
manage behavior and high performance so that team
members excel, individually and as team members.

? بناء المؤهالت والتوجهات والمهارات االدارية الضرورية للمدير الفعال في
 وتوجيه المدراء للعمل بها؛21 القرن
?مشاركة األساليب العملية واالجراءات التي يستخدمها المدير لتحفيز وإدارة

المحتوى
?وصف التخطيط االستراتيجي في جهة العمل

?

?مقارنة استراتيجية المؤسسة وعملها مع تطور االفكار االستراتيجية

?

?فهم من هو المشمول في التخطيط االستراتيجي

?

?فهم العملية االستراتيجية والرؤية واتخاذ القرار

?

?صياغة بيان المهمة

?

 لفهمSWOT and PEST ?استخدام صنع االستراتيجية وأساليب التحليل مثل

?

البيئة الداخلية والخارجية؛
?وضع االهداف وفهم االعتبارات والتحديدات؛

?

.?وصف عملية التطبيق وتقييم االستراتيجية

?

 أيام5

: مدة البرنامج
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اإلدارة و التأثير
الشخصي

Duration : 5 Days.

?

.السلوك واألداء العالي بين أعضاء الفريق ككل وبشكل فردي

Content
;; Describe Strategic Planning in a corporate context;
;; Compare Business and Corporate Strategy, and the
development of Strategic Ideas;
;; Understand who is involved in strategic planning;
;; Understand the process of strategy, vision and decisionmaking;
;; Write a mission statement;
;; Use strategy making and analysis techniques, such as
SWOT and PEST, to understand the internal and external
environments;
;; Set objectives and understand considerations and
constraints;
;; Describe the process of implementing and evaluating
strategy.

?

Integrated Approach in the
Management and Organization of
Work for Administrator
Program Overview
This course will equip the participants with the administrative
and technical skills needed to meet the demands of current
and emerging integrated office. The course provides both the
theory and practice to succeed in an administrative position.

االسلوب المتكامل في
إدارة وتنظيم العمل للمدير

نبذة عن البرنامج
يزود هذا البرنامح المشاركين بالمهارات الفنية واالدارية المطلوبة للوفاء
 توفر الدورة النظرية والممارسة للنجاح في.باحتياجات المكتب الحالية والناشئة
.الوظيفة االدارية

أهداف البرنامج

Program Objectives
;; Provide an understanding about the effectiveness and
efficiency at work;
;; Provide key office management skills such as handling
calls, correspondence and customer service;
;; Familiarize with administrative best practices at work.

?توفير مفهوم عن الفعالية والكفاءة في العمل؛

?

?توفير المهارات الرئيسية إلدارة المكاتب مثل التعامل مع الهاتف

?

والمراسالت وخدمة العمالء؛
.? التعرف على أفضل الممارسات اإلدارية في العمل

المحتوى

MANAGEMENT AND
PERSONAL
EFFECTIVENESS

Content
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;

Business Etiquette;
Intercultural communications;
First impressions;
Quality management systems;
Getting things done techniques;
Office innovation;
Reception / Customer Service Skills;
Answering phones;
Office procedures (mail, filing);
Diary management protocols;
Meeting and event preparations;
Advanced Microsoft Office skills;
Basic research skills;
Correspondence.

Duration : 5 Days.
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?

?أداب العمل؛

?

?التواصل الثقافي؛

?

?االنطباعات االولية؛

?

?نظام إدارة الجودة؛

?

?أساليب تنفيذ االشياء؛

?

?االبداع في المكتب؛

?

?مهارات خدمة الزبائن واالستقبال؛

?

?االجابة على الهاتف؛

?

?إجراءات المكتب (البريد االلكتروني)؛

?

?بروتوكوالت ادارة المذكرات؛

?

?تحضيرات اللقاءات والمناسبات؛

?

?مهارات متقدمة لمايكروسوفت اوفس؛

?

?المهارات االساسية للبحث؛

?

.?المراسالت

?

. أيام5

: مدة البرنامج

Career Development & Planning for
Career Advancement
Program Overview
A career development plan is a win for employers and
employees and is crucial for employee development. The plan
focuses on the employees’ need for growth and development,
and the assistance the organization can provide so that the
employee has the opportunity to grow his or her career.

التطوير الوظيفي والتخطيط للتقدم الوظيفي

نبذة عن البرنامج
إن خطة التطوير الوظيفي هي مكسب ألصحاب العمل والموظفين وهي ضرورية
 تركز الخطة على حاجة الموظفين للنمو والتطور وإن مساعدة.لتطوير الموظفين
.المؤسسة لهم توفر لهم فرصة إلنماء سيرتهم المهنية

أهداف البرنامج

Program Objectives
;; Provide a clear understanding of the career development
process, steps and tools;
;; Appreciate and understand the importance of career
development plan for oneself as well as for the
companies;
;; Be skilled in preparing professional resumes and cover
letters;
;; Acquire more confidence to attend interviews.

? توفير مفهوم واضح لعملية التطوير الوظيفي وخطواتها وأدواتها؛

?

? فهم وتقدير أهمية خطة التطوير الوظيفي الذاتية وكذلك للشركات؛

?

? المهارة في إعداد السير الذاتية المهنية و رسائل التغطية؛

?

.?اكتساب المزيد من الثقة لحضور المقابالت

?

المحتوى

Content

Duration : 5 Days.

? التعرف على حيوية وأهمية خطة التطوير الوظيفي

?

، خطط ألفعالك، أعرف قيمتك، اصنع مستقبلك.CPC ?استخدام نموذج

?

أدرس خياراتك؛
، والتوعية المهنية، التقييم الذاتي:? تطبيق خطة عمل التطوير الوظيفي

?

وتحديد األهداف والمهارات؛
 االشراف وإدارة الشبكات والتعامل مع المسؤولين؛- ?بناء العالقات

?

 تحقيق نتائج-  تنفيذ األعمال بدرجة أعلى من المطلوب- ?تسليم األعمال

?

أفضل من النتائج المطلوبة؛
 مهارات تساعدك على التصور واالبتكار وتنفيذ األعمال التي يتم5 ?استخدام

?

مالحظتها وتقديرها وتمييزها بأسلوبك الخاص؛
?تصميم واعداد الخطة الخاصة بك في اطار زمني ونقاط رئيسية محددة

?

للعمل بها ومراجعتها بشكل مستمر؛
?تقديم السير المهنية ورسائل التغطية؛

?

?الشعور بثقة في المقابالت باستخدام طريقة «كن واثق ًا»؛

?

?اظهار المعرفة المهنية عن مختلف المؤسسات والصناعات في دولة

?

اإلمارات العربية المتحدة؛
?فهم الهياكل التنظيمية للمؤسسات الحكومية والخبراء والشركات

?

الوطنية والمجموعات التجارية والشركات المتعددة الجنسيات؛
.?اتخاذ قرارات مهنية حاسمة

. أيام5

?

: مدة البرنامج
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اإلدارة و التأثير
الشخصي

;; Understand the vital importance of a Career
Development Plan;
;; Use the CPC Model: Create Your Future; Know Your
Value; Plan your Actions; Explore Your Options;
;; Implement the Career Development Action Plan: SelfAssessment, Career Awareness, Goal Settings and Skills;
;; Building relationships - mentoring, networking &
managing up;
;; Deliver Work - Over-deliver - to deliver better-than-askedfor results;
;; Utilize 5 skills to help you to ideate, innovate, and deliver
work that gets noticed and appreciated with your own
style and branding;
;; Design and develop your Plan with timeframes
and milestones, and to work and review your plan
consistently;
;; Present professional resumes and cover letters;
;; Feel confident at interviews using Be Confident Method;
;; Demonstrate occupational knowledge of different
corporate institutions and industries in the UAE;
;; Understand the organizational structures of government,
SMEs, national companies, Conglomerates and MNCs;
;; Make decisive career decisions.

إدارة الطوارئ واألزمات
CRISIS AND EMERGENCY
MANAGEMENT

نحو وطن أكثر جاهزية

Towards A More Resilient Nation

Interoperability for Multi-Agency
Operations
Program Overview
This course will develop the key skills and knowledge required
to operate effectively in complex multi-agency emergency
response environments. It will explore the socio-technical
contexts of interoperability by critically evaluating and
applying international practitioner and academic bestpractice. Training models, theories and techniques which,
can be readily applied in the field, will be provided to ensure
that participants can return to their organisations with the
necessary tools for positive implementation.

:العمل المشترك بين الجهات المختلفة

نبذة عن البرنامج
يعمل هذا البرنامج التدريبي على تطوير المهارات األساسية والمعرفة المطلوبة
 ويبحث هذا البرنامج.لتعاون الجهات المختلفة بفاعلية في االستجابة للطوارئ
السياقات االجتماعية الفنية للعمل المشترك من خالل التقييم النقدي وتطبيق
 كما سيتم تقديم نماذج التدريب،أفضل الممارسات العالمية العملية والنظرية
ونظريات وأساليبه التي يمكن تطبيقها في المجال وذلك لضمان عودة المشاركين
.أثر إيجابي
ٍ إلى جهات عملهم وهم يتمتعون باألدوات الالزمة إلحداث

أهداف البرنامج

Program Objectives
;;
;;
;;
;;

Define and critically evaluate the concept of
interoperability;
Clarify the social and technical aspects of interoperability;
Review and apply global interoperability best-practice
(practitioner and academic);
Apply models, tools, theories and techniques for
interoperability enhancement.

?القدرة على تعريف مفهوم العمل المشترك وإجراء التقييم النقدي له؛

?

?القدرة على توضيح الجوانب االجتماعية والفنية للعمل المشترك؛

?

المهَ نية للعمل
ِ ?القدرة على مراجعة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية

?

المشترك (العملية والنظرية)؛
.?تطبيق النماذج واألدوات والنظريات واآلليات لتحسين العمل المشترك

المحتوى

Content
;;
;;
;;
;;

Definitions of interoperability (UK JESIP, FEMA IS700);
International case studies of interoperability failures and
success;
Communications tasks and practical tools;
Lessons learned and emerging trends.

CRISIS AND
EMERGENCY
MANAGEMENT

Duration : 1 Day.
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?

?التعريفات الخاصة بالعمل المشترك (برنامج العمل المشترك لخدمات

?

»UK JESIP“ االستجابة المشتركة لحاالت الطوارئ بالمملكة المتحددة
» للوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ؛IS700“ وتعريف
?دراسات حالة على المستوى الدولي لحاالت نجاح وفشل العمل المشترك؛

?

?مهام التواصل واألدوات العملية؛

?

.?الدروس المستفادة واالتجاهات الجديدة

?

.يوم واحد

: مدة البرنامج

Information Management for
Emergency Operations Centers
Program Overview
This prepares students to implement emergency operations
center (EOC) information management (IM) systems.
Students will explore methodologies by gathering, reviewing,
assessing, and evaluating information required to develop
situational assessment and support EOC decision making.
The intent is to improve the content used by decision makers,
responders, and for public information purposes. The focus
will also demonstrate how multi-agency information gathering
can be used with EOC management systems such as
WebEOC or other knowledge management systems.

إدارة المعلومات في مراكز عمليات الطوارئ

نبذة عن البرنامج
يهدف هذا البرنامج إلى إعداد المشاركين لتطبيق نُظم إدارة المعلومات في مراكز
 حيث يقوم المشاركون باستعراض المنهجيات المختلفة،)EOC( عمليات الطوارئ
الخاصة بجمع ومراجعة وتقييم المعلومات المطلوبة ولفهم وتقييم الموقف
 ويهدف البرنامج إلى تنقيح.ودعم عملية اتخاذ القرار لدى مركز عمليات الطوارئ
ص َّناع القرار وفريق االستجابة للطوارئ والمعرفة
ُ المعلومات التي يستند إليها
 وينصب تركيز البرنامج التدريبي أيض ًا على توضيح كيفية.العامة لدى الجمهور
استخدام المعلومات المجمعة بواسطة العمل المشترك بين الجهات المختلفة
في إدارة نُظم إدارة مركز عمليات الطوارئ مثل موقع مركز عمليات الطوارئ
.) أو النظم األخرى إلدارة المعارفWEBOC(

أهداف البرنامج

Program Objectives
;;
;;

;;

;;

Define Critical Information Requirements (CIR) required
for the EOC;
Apply the GRADE system (Gather, Review, Assess,
Decide, Evaluate) methodology to support decision
making;
Understanding of how to filter information for the
following information users: Decision Makers,
Responders, and The Public;
Assessing collection methods, sources, and distribution
channels for CIR.

?تحديد متطلبات المعلومات الحيوية المطلوبة لمركز عمليات الطوارئ؛

?

 منهجية الجمع والمراجعة والتقييم وصناعة القرار:GRADE ?تطبيق نظام

?

) في دعم صناعة القرار؛GRADE(
:?فهم كيفية تنقيح المعلومات للمستخدمين المستقبليين للمعلومات
?تقييم وسائل وأدوات جمع المعلومات الحيوية ومصادرها وقنوات توزيع

;;
;;
;;

Identifying information sources prior to an incident;
How to manage the use of media including social media
to assess situations;
How to integrate multi-agency information into IM
platforms and applications;
Filtering and messaging for all information users.

المحتوى
?تحديد مصادر المعلومات قبل وقوع الحادث؛

?

?كيفية إدارة استخدام الوسائل اإلعالمية بما فيها وسائل التواصل االجتماعي

?

لتقييم األوضاع؛
?كيفية دمج معلومات الجهات المختلفة في منصات وتطبيقات إدارة

?

المعلومات؛
.?تنقيح المعلومات وإرسالها إلى كافة مستخدمي المعلومات

.يومان

?

: مدة البرنامج

إدارة الطوارئ
واألزمات

Duration : 2 Days.

?

.متطلباتها

Content
;;

?

 فريق االستجابة والجمهور؛،ص َّناع القرار
ُ
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Recovery Strategy Development
Program Overview
This course provides foundation knowledge of relief and
recovery activities of integrated emergency management.
Students examine the operations involved in the disaster
relief and recovery stages of the comprehensive emergency
management cycle, with familiarization of different stakeholders
involved in each phase. Students will also examine the
challenges that stakeholders encounter during relief and
recovery, and contemplate tactics for overcoming such
obstacles.

تطوير استراتيجية التعافي
نبذة عن البرنامج
يهدف هذا البرنامج إلى إرساء أسس المعرفة بأنشطة اإلغاثة والتعافي في
 حيث يدرس المشاركون العمليات الخاصة،منظومة اإلدارة المتكاملة للطوارئ
 مع،بمراحل اإلغاثة من الكوارث والتعافي في منظومة اإلدارة الشاملة للطوارئ
 كما.تعريفهم بالجهات المختلفة المعنية في كل مرحلة من هذه المراحل
سيبحث المشاركون أيض ًا التحديات التي تواجهها الجهات المعنية أثناء اإلغاثة
. ودراسة أسالب تخطي تلك العقبات،والتعافي

أهداف البرنامج

Program Objectives
;;
;;
;;
;;

Transition from response to relief and then recovery;
Evaluating and engaging public and private sector relief
and recovery stakeholders;
Creating Relief and Recovery Strategies;
Assessing Relief and Recovery Supply Chains and
Donations Management.

?االنتقال من مرحلة االستجابة إلى مرحلة اإلغاثة ثم إلى مرحلة التعافي؛

?

?تقييم وإشراك الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص في اإلغاثة

?

والتعافي؛
?وضع استراتيجيات لإلغاثة والتعافي؛

?

.?تقييم سالسل اإلمداد بموارد اإلغاثة والتعافي وإدارة التبرعات

?

المحتوى

Content
;;
;;
;;
;;

Use of the Australian disaster recovery strategies
methods;
Briefing on NCEMA Recovery Framework progress;
Comparative recovery strategies (USA, UK);
Case study method applying the relief and recovery
planning concepts.

CRISIS AND
EMERGENCY
MANAGEMENT

Duration : 2 Days.
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?استخدام الطرق واالستراتيجيات األسترالية في التعافي من الكوارث؛

?

?عرض إطار عمل التعافي الخاص بالهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات

?

والكوارث؛
?استراتيجيات مقارنة عن التعافي (الواليات المتحدة األمريكية والمملكة

?

المتحدة)؛
.?دراسة حالة في تطبيق مفاهيم التخطيط لإلغاثة والتعافي

.يومان

: مدة البرنامج

?

التخطيط إلدارة الطوارئ
نبذة عن البرنامج
يتمكن المشاركون في هذا البرنامج من فهم أفضل لعملية تخطيط أساسية،
حيث يُمكن استخدامها وتطبيقها بواسطة أي من العاملين في السالمة واألمن
والدفاع والتأهب لحاالت الطوارئ وإدارة األزمات ،وهي خطة قائمة على دورة
التخطيط والتنفيذ والتحقق والتصحيح ،والتي تُتيح للمشاركين نَهج ًا في خلق خطط
قابلة للتداول أو االستخدام ،وس ُتطبق العملية على أمثلة من مخططات اإلمارات
العربية المتحدة والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية كدراسات حالة.

أهداف البرنامج
?

?القدرة على تحمل مسؤولية التخطيط على المستوى القومي فهم أثر هذا

?

?القدرة على فهم التخطيط بما في ذلك إشراك أصحاب المصلحة؛

?

بناء على خطط موضوعة
?القدرة على خلق سيناريوهات لكافة أنواع المخاطر ً
للحوادث المستقبلية؛
?القدرة على تقييم كيفية استخدام عملية التخطيط سداسية المراحل
لمعالجة وتبني الخطط في سياق وقوع حادثة.

المحتوى
?
?

?نماذج التخطيط بدولة اإلمارات العربية المتحدة وإرشادات التخطيط الشاملة
للوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ؛
?سيناريوهات قائمة على اإلطار الوطني لالستجابة بدولة اإلمارات العربية
المتحدة ووضع الجهات المعنية كخط األساس.

إدارة الطوارئ
واألزمات

مدة البرنامج :
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This course will allow participants to gain an understanding
of a standardized planning process that can be used by any
Safety, Security, Emergency, Disaster, or Crisis Management
(SSDEC) professionals. It is a plan-do-check-act cycle that
provides participants a method to create deliberative or
adaptive plans. The process will be applied to UAE, UK, or US
plan examples as case studies.

National level planning responsibility and how it impacts
;local/ Emirates level emergency management
Understand planning including engagement of
;stakeholders
Creating scenario or all-hazards based plans for future
;incidents
Assess how to use the Six-Step Planning process to
adapt plans during an incident.

;;
;;
;;
;;

Content

?تطبيق عملية التخطيط على األحداث الجارية حالي ًا؛

?

Program Overview

Program Objectives

التخطيط على مستوى إدارة حاالت الطوارئ في دولة اإلمارات العربية المتحدة؛

?

Emergency Management Planning

يوم واحد.

;Applying the planning process to current events
UAE planning models as well as US Federal Emergency
Management Agency (FEMA) comprehensive planning
;guides
UAE National Response Framework based scenarios and
stakeholders as a baseline.

Duration : 1 Day.

;;
;;

;;

Leadership in Crisis and Emergencies
Program Overview
This short course will examine the central role of leadership
in crisis and emergency situations. Content will explore
the adverse conditions generated by crisis and emergency
situations and delineate the job of leaders in navigating the
crisis and emergency response environment. Case studies
will be used to highlight the factors that may contribute to the
failure or success of leaders in crisis or emergency situations.

القيادة في األزمات والطوارىء

نبذة عن البرنامج
 كما.يبحث هذا البرنامج التدريبي الدور الرئيسي للقيادة في األزمات والطوارئ
 كما يحدد.يستعرض المحتوى الظروف الصعبة الناتجة عن األزمات والطوارئ
 وسيتم استخدام.البرنامج مهمة القادة في إدارة االستجابة للطوارىء واألزمات
دراسات الحالة إللقاء الضوء على العوامل التي يمكن أن تسهم في نجاح أو فشل
. القادة في إدارة الطوارئ واألزمات

أهداف البرنامج

Program Objectives
;;

;;

;;

Examine the challenging conditions generated by crisis
and emergency events and the role of leadership in
navigating this environment;
Explore the various competencies and skills associated
with effective leadership in crisis and emergency
situations;
Examine case studies to determine the factors that
contribute to the success and failure of leadership in
emergency and crisis situations.

?دراسة الظروف الصعبة الناتجة عن األزمات والطوارئ ودور القيادة في
إدارتها؛
?استكشاف الكفاءات والمهارات المختلفة المرتبطة بالقيادة الفعالة في

;;
;;
;;

The post-emergency and crisis environment at a glance;
Competencies and skills relevant to leadership;
Decision making in crisis and emergency situations;
Lessons learned from case studies.

CRISIS AND
EMERGENCY
MANAGEMENT

Duration : 3 Days.
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?

األزمات والطوارئ ؛
?بحث دراسات الحالة لتحديد العوامل التي تسهم في نجاح القيادة أو فشلها

?

.في الطوارئ واألزمات

المحتوى

Content
;;

?

?لمحة عن مرحلة ما بعد الطوارئ واألزمات؛

?

?الكفاءات والمهارات المرتبطة بالقيادة؛

?

?اتخاذ القرار وقت الطوارئ واألزمات؛

?

.?الدروس المستفادة من دراسة الحالة

?

. أيام3

: مدة البرنامج

Introduction to Crisis Management
Program Overview
In this course attendees will be introduced to the science of
Crisis Management and the rationale behind investing time
and effort to crisis planning. Through an examination of actual
crisis case studies from the UAE and globally, attendees will
learn how to identify organizational vulnerabilities, how to
minimize risk, understand the consequences of not planning,
and finally, to create a crisis management plan that helps
build organizational resiliency.

مقدمة في إدارة األزمات

نبذة عن البرنامج
يتعرف المشاركون خالل هذا البرنامج التدريبي على علم إدارة األزمات والمنطق وراء
 ومن خالل دراسات الحالة التي تتناول.استثمار الوقت والجهد في تخطيط األزمات
 يتعلم المشاركون كيفية،أحداث واقعية من دولة اإلمارات ومختلف أنحاء العالم
 وفهم التبعات المترتبة،تحديد مواطن الضعف المؤسسي وكيفية تقليل المخاطر
على عدم وجود خطة وأخيرا وضع خطة إلدارة األزمات التي تساعد على بناء الجاهزية
.التنظيمية

أهداف البرنامج

Program Objectives
;;

;;

;;

Understand the fundamental principles of crisis
management planning and its integration into an
organization’s overall safety and emergency preparation
plan;
Examine and compare actual crisis case studies from
UAE and globally to outline the differences in crisis
planning and response, and identify points of failures and
best practices;
Clearly identity and explain the steps involved in
developing a crisis management plan and develop one.

?فهم المبادىء األساسية لوضع خطط إدارة األزمات ودمجها في الخطة
?دراسة ومقارنة دراسات حالة حقيقية من دولة اإلمارات ومختلف أنحاء اعالم

;;
;;

;;
;;

Crisis management definition; elements of crisis
management;
International case studies demonstrating successes and
failures in managing crisis;
Stages of crisis management: detection, preparation/
prevention, containment/ damage control, business
recovery, and learning;
Working with the media and public to share crisis
information;
Writing a crisis management plan.

على نقاط القصور وأفضل الممارسات؛
.?تحديد خطوات إعداد وتطوير خطط إدارة األزمات وشرحها بوضوح

?

المحتوى
?تعريف إدارة االزمات وعناصرها؛

?

?دراسة حالة من دولة أخرى توضح عناصر النجاح والفشل في إدارة األزمات؛

?

 الحد من/ ومنع وقوعها واحتوائها/ اكتشافها واالستعداد:?مراحل إدارة األزمات

?

األضرار وتعافي األعمال والدروس المستفادة؛
?العمل مع وسائل اإلعالم وعامة الناس لمشاركة المعلومات عن األزمات؛

?

.?كتابة خطة إدارة األزمات

?

.يومان

إدارة الطوارئ
واألزمات

Duration : 2 Days.

?

 وكذلك التعرف،لتحديد االختالفات بين التخطيط لألزمات واالستجابة لها

Content
;;

?

العامة للسالمة واالستعداد للطوارئ الخاصة بالمؤسسة؛

: مدة البرنامج
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المشتريات وإدارة سلسلة اإلمداد
PROCUREMENT AND SUPPLY CHAIN
MANAGEMENT

نحو وطن أكثر جاهزية

Towards A More Resilient Nation

Effective Negotiation Strategies for
Contracts and Procurement
Program Overview
This course will equip procurement professionals with the
necessary negotiation skills to create favorable terms as part
of a new supplier contract.

استراتيجيات التفاوض الفعال في العقود
والمشتريات
نبذة عن البرنامج
سيزود هذا البرنامج العاملين بمجال المشتريات بمهارات التفاوض الضرورية من
.أجل الوصول إلى أحكام مرغوبة عند التعاقد مع مورد جديد

أهداف البرنامج

Program Objectives
;;
;;
;;
;;
;;

Understand the importance of planning in successful
negotiations;
Identify the various approaches in negotiations;
Understanding standards of ethics in negotiations;
Be able to identify common negotiation tactics and
counter measures;
Gain confidence through analysis of sample cases and/
or role play.

?فهم أهمية التخطيط في المفاوضات الناجحة؛

?

?تحديد النهج المختلفة في المفاوضات؛

?

?فهم معايير األخالق في المفاوضات؛

?

? القدرة على تحديد أساليب التفاوض المشتركة والتدابير المضادة؛

?

. أو تمثيل األدوار/ ?اكتساب الثقة من خالل تحليل دراسات الحالة و

?

المحتوى

Content
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;

Negotiating from strength: negotiation preparations;
Who/what to negotiate;
Types of contracts;
Determining favorable terms;
Use of negotiating strategies in procurement;
Meeting preparation and conduct;
Negotiating culture;
Negotiating skills;
Negotiating tactics;
Closing deals.

PROCUREMENT
AND SUPPLY
CHAIN MANAGEMENT

Duration : 5 Days.
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 االستعداد للتفاوض؛:?التفاوض من منطلق القوة

?

 ماذا نفاوض؛/ ?من

?

?أنواع العقود؛

?

?تحديد األحكام المرغوبة؛

?

?استخدام استراتيجيات التفاوض في المشتريات؛

?

?تحضير واجراء االجتماع؛

?

?ثقافة التفاوض؛

?

. أيام5

?مهارات التفاوض؛

?

?أساليب التفاوض؛

?

.? اتمام الصفقات

?

: مدة البرنامج

Procurement Management Best Practices
Program Overview
Effective procurement of goods and services contribute
tremendously to the performance of an organization. This
course will explore various aspects of the procurement
process in view of best practices, and consider how
procurement management impacts on the organization both
financially and operationally.

إدارة المشتريات وأفضل الممارسات
نبذة عن البرنامج
تساهم عملية الشراء الفعال للمواد والخدمات في تحسين مستوى األداء
 سيستعرض هذا البرنامج التدريبي جوانب عديدة.بالمؤسسة بشكل كبير
من عملية المشتريات بالنظر إلى أفضل الممارسات واعتبار كيفية تأثير إدارة
.المشتريات على المؤسسة بشكل مادي وعملياتي

أهداف البرنامج

Program Objectives
;;
;;
;;
;;
;;

?فهم مبادئ الشراء استنادا إلى أفضل الممارسات التي تتبناها المنظمات الرائدة؛
Understand procurement principles based on best
? تحديد المعايير األخالقية التي اعتمدتها المنظمات الرائدة في جميع أنحاء العالم؛
practices adopted by leading organizations;
?فهم عمليات الشراء األكثر فعالية؛
Identify the Ethical Standards adopted by leading
?فهم كيفية تحسين المستوى في العالقة ما بين اإلدارة والموردين للحصول على أفضل
organizations across the globe;
النتائج؛
Understand the most effective procurement processes;
.? التعرف على أفضل الممارسات في الموارد والمناقصات والتعاقدات
Understand how the supplier relationship and
management could be optimized for the best results;
Familiarize with the best practices in sourcing, tendering
and contracting.

;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;

Procurement Principles;
Ethical Standards;
Segregation of Authority;
Overview of the Procurement Process;
Supplier Relationship and Management;
Procurement Management and Planning;
Sourcing;
Solicitation/Tendering;
Management of submissions;
Evaluation of tenders.

Duration : 10 Days.

?
?

?

المحتوى

Content
;;

?
?

?مبادئ المشتريات؛

?

?المعايير االخالقية؛

?

?تحديد الصالحيات؛

?

?نظرة عامة عن عملية المشتريات؛

?

. أيام10

?عالقة الموردين واإلدارة؛

?

?إدارة المشتريات والتخطيط؛

?

?ايجاد الموردين؛

?

?طرح المناقصات؛

?

?إدارة العروض؛

?

.?تقييم المناقصات

?

: مدة البرنامج

المشتريات وإدارة
سلسلة اإلمداد
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