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- الدبلومات الطويلة التخصصية 
- ورش عمل 

- برامج تدريبية في مختلف القطاعات
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نبذة مختصرة عن مركز القادة للتدريب وأهم اإلعتمادات 

العمل  لسوق  وتلبية  الجغرافي  التوسع  عملية  على  للتدريب  القادة  مركز  حرص   •
من  كل  في  كامل  إداري  وكادر  بمنسقين  لنا   

ً
فروعا نملك  فإننا  العمالء  وإحتياجات 

اإلمارات العربية المتحدة ومصر ( القاهرة واإلسكندرية) وتركيا واألردن والمغرب وماليزيا 
وتونس وأفضل التسهيالت واألماكن والقاعات المجهزة بالكامل.

الطويلة  البرامج  لمشاركي  واإلقامات  التأشيرات  إلستخراج  التسهيالت  كافة  توافر   •
وذلك لحرصنا الشديد على توطيد جسور التعاون بيننا واإلستعداد التام لتنفيذ البرامج 

بأعلى كفاءة لجهتكم الموقرة.

بتوافر   
ً
نفيدكم علما أن  نود  فإننا  التدريبي  المجال  العطاء في  لمسيرة   

ً
وإستكماال  •

أو  شركتكم  مقر  داخل  كانت  سواء  ليبيا  دولة  داخل  المحلية  البرامج  تنفيذ  إمكانية 
خارجها بليبيا بتوفير قاعات تدريبية مجهزة بكافة التجهيزات التدريبية الحديثة.

والتدريب  للعلم  منارة   2004 عام  إنطالقه  ومنذ  للتدريب  القادة  مركز  يعتبر  و  هذا   •
 خارج الوطـن لتطوير الكوادر الوظيفية المختلفة وتأهيل القيادات 

ً
لخدمة الوطن وسفيرا

على أعلى مستوى وتقــديم أفضل خدمة في سماء التدريـب من خالل فروعه المنتشرة 
في أنحاء العالم. 

إحتياجاتها  في  المؤسسات  لبعض  خصوصية  هناك  أن  يدرك  للتدريب  القادة  مركز   •
 
ً
 وفقا

ً
التدريبية ، لذلك حرص المركز على تقديم برامج تدريبية متنوعة ومصممة خصيصا

إلحتياجات ومتطلبات بيئة العمل للجهة المستفيدة، كما يحرص مركز القادة للتدريب 
من  والمدربين  الخبراء  من  متميزة  بمجموعة  اإلستعانة  على  برامجه  تنفيذ  في  دوما 

أصحاب الكفاءة العلمية والعملية .
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مختلف  من  الدولية  والشهادات  اإلعتمادات  أهم  على  للتدريب  القادة  مركز  حصل  كما   -
المثال  سبيل  على  وهي   

ً
عالميا المعتمدة  واألكاديميات  اإلحترافية  والجهات  الجامعات 

وليس الحصر :-
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رشكة رأس النوف لتصنيع النفط والغاز
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الدبلوم التدريبي الشامل في العمليات اإلدارية في صناعة النفط

الدبلوم التدريبي الشامل في المخازن والمشتريات  

الدبلوم التدريبي الشامل في الصيانة الكهربائية للفنيين

الدبلوم التدريبي الشامل في الشحن وتفريغ اليوريا واألمونيا

عمليات  على  واإلشراف  الشحن  وآلية  التخزين  آليات  في  الشامل  التدريبي  الدبلوم 
التغليف والتعبئة

الدبلوم التدريبي الشامل في التدقيق والرقابة المالية

الدبلوم التدريبي الشامل في تنمية مهارات أخصائي التدريب

الدبلوم التدريبي الشامل في الهندسة الميكانيكية وتكنولوجيا المضخات

الدبلوم التدريبي الشامل في مهارات إعداد وكتابة العقود القانونية وتجنب المنازعات 
وإعداد المناقصات

الدبلوم التدريبي الشامل في إدارة غرفة العمليات الرئيسية أثناء األزمات األمنية

الدبلوم التدريبي الشامل في التحقيق وإجراء التحريات في مجال العمل األمني

الدبلومات الطويلة ( 26-52 أسبوع )

A.Ly.D1003

A.Ly.D1004

A.Ly.D1007

A.Ly.D1008

A.Ly.D1005

A.Ly.D1006

A.Ly.D1009

A.Ly.D1011

A.Ly.D1010

A.Ly.D1001

A.Ly.D1002
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العالقات  إلدارة  والعملية  العلمية  األسس  صناعة  في  الشامل  التدريبي  الدبلوم 
العامة واإلعالم

والمنافذ  والمطارات  البحرية  الموانئ  منافذ  تأمين  في  الشامل  التدريبي  الدبلوم 
البرية

الدبلوم التدريبي الشامل في إدارة وتخطيط عمليات النقل البري 

الدبلوم التدريبي الشامل في عمليات المناولة والشحن والتوثيق والقياس  

الدبلوم التدريبي الشامل في تشغيل اآلالت الثقيلة والروافع الشوكية

الدبلوم التدريبي الشامل في عمليات التخليص الجمركي

الدبلوم التدريبي الشامل في تقنية التبريد والتكييف

الدبلوم التدريبي الشامل في اإلجراءات األمنية الحديثة

الدبلوم التدريبي الشامل في التحقيقات في حوادث الحريق 

للسالمة بمعامل تكرير  الدولية  والمعايير  اإلجراءات  الشامل في  التدريبي  الدبلوم 
البترول

الدبلوم التدريبي الشامل في األمن الدبلوماسي وحماية كبار الشخصيات

الدبلوم التدريبي الشامل في المحاسبة الشاملة

A.Ly.D1012

A.Ly.D1016

A.Ly.D1014

A.Ly.D1015

A.Ly.D1018

A.Ly.D1013

A.Ly.D1017

A.Ly.D1020

A.Ly.D1021

A.Ly.D1023

A.Ly.D1022

A.Ly.D1019
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الدبلوم التدريبي الشامل في المحاسبة بقطاع النفط

الدبلوم التدريبي الشامل في إدارة عمليات الترحيل والنقل الجوي 

الدبلوم التدريبي الشامل في تشغيل وصيانة ماكينات وآالت النجارة

الدبلوم التدريبي الشامل في عمليات األمن الصناعي وحماية المنشآت النفطية

الدبلوم التدريبي الشامل في عمليات حماية البيئة الصناعية من التلوث

الدبلوم التدريبي الشامل في األلياف الزجاجية

الدبلوم التدريبي الشامل في تقنية اللحام وتشكيل المعادن للفنيين

الدبلوم التدريبي الشامل في إدارة التخزين وإعداد الطلبيات وقطع غيار الصيانة وفهم 
وقراءة التصنيفات

الدبلوم التدريبي الشامل في السكرتارية الحديثة وإدارة المكاتب

الدبلوم التدريبي الشامل في اإلتجاهات الحديثة في نظم المعلومات اإلدارية واألرشفة 
اإللكترونية

الدبلوم التدريبي الشامل في تقنيات الحفر

الدبلوم التدريبي الشامل في تشغيل وصيانة القاطرات البحرية داخل الموانيء النفطية

  

A.Ly.D1025

A.Ly.D1024

A.Ly.D1027

A.Ly.D1026

A.Ly.D1028

A.Ly.D1029

A.Ly.D1030

A.Ly.D1031

A.Ly.D1034

A.Ly.D1032

A.Ly.D1035

A.Ly.D1033
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الدبلوم التدريبي الشامل في تطوير مشرفي وردية عمليات بحرية

الدبلوم التدريبي الشامل في هندسه عمليات التشغيل

الدبلوم التدريبي الشامل في تقنية المعلومات

الدبلوم التدريبي الشامل في التعامل مع ضغوطات العمل وإدارة الوقت واإلجتماعات 
بإحترافية

الدبلوم التدريبي الشامل في إعداد الخطط التدريبية وموازنة التدريب 

الدبلوم التدريبي الشامل في  إدارة الموارد البشرية وتحليل وتصميم الوظائف وقياس 
كفاءة أداء الموظفين

الدبلوم التدريبي الشامل في إدارة األزمات للقيادات العليا وإعداد قيادات الصف الثاني 
ومهارات القيادة اإلبداعية 

الدبلوم التدريبي الشامل في مكافحة العدوى

الدبلوم التدريبي الشامل في اإلدارة والحاسوب واإلتصاالت

المالية  المخالفات  إكتشاف  في  الحديثة  األساليب  في  الشامل  التدريبي  الدبلوم 
واإلدارية والقانونية

الدبلوم التدريبي الشامل في فن العالقات العامة والمراسم والبروتوكول

A.Ly.D1036

A.Ly.D1037

A.Ly.D1038

A.Ly.D1039

A.Ly.D1040

A.Ly.D1043

A.Ly.D1041

A.Ly.D1042

A.Ly.D1045

A.Ly.D1044

A.Ly.D1046
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الدبلوم التدريبي الشامل في التخطيط اإلستراتيجي

DCS – الدبلوم التدريبي الشامل في تشغيل المرافق الصناعية بنظام

الدبلوم التدريبي الشامل في إختبار وصيانة المحوالت الكهربائية

وعدادات  الكهربائي  التوزيع  نظم  وصيانة  تخطيط  في  الشامل  التدريبي  الدبلوم 
الكهرباء الذكية

الدبلوم التدريبي الشامل في الرقابة الصحية على األغذية

الدبلوم التدريبي الشامل في هندسة التآكل والحماية المهبطية 

الدبلوم التدريبي الشامل في إدارة أمن المعلومات

الدبلوم التدريبي الشامل في التلوث البيئي الناتج عن النفط

الدبلوم التدريبي الشامل في التمريض

الدبلوم التدريبي الشامل في تأمين مسرح الجريمة وإجراءات جمع األدلة الجنائية

النفطية  المنشآت  لتأمين وحماية  الحديثة  المفاهيم  الشامل في  التدريبي  الدبلوم   
ضد التخريب واإلرهاب

  

A.Ly.D1048

A.Ly.D1049

A.Ly.D1047

A.Ly.D1050

A.Ly.D1052

A.Ly.D1051

A.Ly.D1054

A.Ly.D1053

A.Ly.D1055

A.Ly.D1056

A.Ly.D1057



الدبلوم التدريبي الشامل في التفتيش والقياس النفطي

الدبلوم التدريبي الشامل في هندسة المصافي في المنشآت النفطية

الدبلوم التدريبي الشامل في التميز المهني لمشرفي األمن الصناعي

الدبلوم التدريبي الشامل في المحاسبة المالية وإعداد القوائم والتقارير المالية

وسالسل  واللوجيستيات  والمخازن  المشتريات  إدارة  في  الشامل  التدريبي  الدبلوم 
اإلمداد

الدبلوم التدرييبي الشامل في إختبارات اللحام والمعايير الدولية في اللحامات

الدبلوم التدريبي الشامل في اإلدارة اإللكترونية وتطبيقاتها في إدارة الموارد البشرية 
والتطوير الوظيفي

GIS  الدبلوم التدريبي الشامل في النظم الجغرافية

www.leadersuae.net info@leadersuae.net 10

واإلشراف  اإلدارة  في  الحديثة  اإلستراتيجيات  في  الشامل  التدريبي  الدبلوم 
لمراقبي الحقول النفطية

 الدبلوم التدريبي الشامل في هندسة  العمليات النفطية

الدبلوم التدريبي الشامل في أسس السالمة المهنية ومكافحة الحرائق

 

A.Ly.D1059

A.Ly.D1060

A.Ly.D1058

A.Ly.D1061

A.Ly.D1062

A.Ly.D1063

A.Ly.D1064

A.Ly.D1065

A.Ly.D1066

A.Ly.D1067

A.Ly.D1068
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البرنامج التدريبي الشامل في إقتصاديات التشغيل في مصافي البترول 

البرنامج التدريبي الشامل في اإلدارة المتقدمة في األمن الصناعي والسالمة المهنية 

البرنامج التدريبي الشامل في إدارة المستشفيات 

البرنامج التدريبي الشامل في تقنيات المحاسبة والرقابة على المشتريات والمخازن واإلدارة 
اللوجيستية للمستودعات

البرنامج التدريبي الشامل في المنظومة المتكاملة لإلدارة اإلستراتيجية للقيادات العليا 

البرنامج التدريبي الشامل في التقنيات الحديثة في إدارة الوئائق واألرشفة اإللكترونية 

البرنامج التدريبي الشامل في البرنامج الشامل في المهارات اإلبداعية في إدارة المكاتب 
وأعمال السكرتارية التنفيذية 

البرنامج التدريبي الشامل في الشحن والمناولة 

البرنامج التدريبي الشامل في اإلسترتيجيات الحديثة في صياغة وإدارة العقود والمناقصات 

البرنامج التدريبي الشامل في مهارات التميز في تخطيط وإدارة الموارد البشرية والهياكل 
التنظيمية 

البرنامج التدريبي الشامل في أخصائي التدريب والتطوير الوظيفي المعتمد

بـــــــرامـــج 4 أســــــابيـــع

A.LyT.P1003

A.LyT.P1002

A.LyT.P1001

A.LyT.P1007

A.LyT.P1005

A.LyT.P1006

A.LyT.P1009

A.LyT.P1010

A.LyT.P1011

A.LyT.P1008

A.LyT.P1004
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البرامج التي تمنح درجة الماجستير

الماجستير المصغر في إدارة األعمال

الماجستير المصغر في الرقابة الداخلية

الماجستير المصغر في اإلستراتيجية المتكاملة إلعداد الموازنات والتقارير المالية

الماجستير المصغر في اإلدارة الماليـــة المتقدمـــة وإدارة المخاطـــــر

 الماجستير المصغر في اإلسعافات األولية

الماجستير المصغر في العالقات العامة وأساليب التميز في خدمة المواطنين

الماجستير المصغر في تقنيات تطوير خدمة العمالء في المؤسسات الخدمية

الماجستير المصغر في إجراءات تدقيق مستندات الشحن

 الماجستير المصغر في آليات التحفيز األساسية لتأمين نجاح المشروعات والقيادة

الماجستير المصغر في األدوار الجديدة لمدراء المكاتب أثناء حدوث األزمات بالمنظمة

A.Ly.MA1001

A.Ly.MA1003

A.Ly.MA1007

A.Ly.MA1005

A.Ly.MA1006

A.Ly.MA1004

A.Ly.MA1002

A.Ly.MA1009

A.Ly.MA1008

A.Ly.MA1010
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الماجستير المصغر في اإلدارة المعاصرة بتطبيق مفاهيم الجودة الشاملة

الماجستير المصغر في العالقات الخارجية والتعاون الدولي

الماجستير المصغر في إدارة وتخطيط النقل والمواصالت

الماجستير المصغر في إدارة وتخطيط المؤسسات اإلعالمية

الماجستير المصغر في دور الحوكمة اإللكترونية في تبسيط اإلجراءات

A.Ly.MA1012

A.Ly.MA1014

A.Ly.MA1015

A.Ly.MA1013

A.Ly.MA1011



www.leadersuae.net info@leadersuae.net 14

ورشة عمل في العمليات اإلدارية في صناعة النفط

ورشة عمل في الصيانة الكهربائية للفنيين

ورشة عمل في المحاسبة بقطاع النفط

ورشة عمل في األلياف الزجاجية

ورشة عمل في تقنية اللحام وتشكيل المعادن للفنيين

ورشة عمل في تقنيات الحفر

ورشة عمل في تقنية المعلومات

ورشة عمل في إدارة األزمات للقيادات العليا وإعداد قيادات الصف الثاني ومهارات 
القيادة اإلبداعية 

ورشة عمل في فن العالقات العامة والمراسم والبروتوكول

ورشة عمل في الرقابة الصحية على األغذية

 

A.LyW.SH1001

A.LyW.SH1003

A.LyW.SH1007

A.LyW.SH1005

A.LyW.SH1006

A.LyW.SH1009

A.LyW.SH1010

A.LyW.SH1008

A.LyW.SH1004

A.LyW.SH1002

ورش العمل
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A.LyW.SH1013

A.LyW.SH1011

A.LyW.SH1012

ورشة عمل في التمريض

ورشة عمل في المفاهيم الحديثة لتأمين وحماية المنشآت النفطية ضد التخريب 
واإلرهاب

الحقول  لمراقبي  واإلشراف  اإلدارة  في  الحديثة  اإلستراتيجيات  في  عمل  ورشة 
النفطية

ورشة عمل في هندسة  العمليات النفطية

ورشة عمل: إدارة التحصيل والديون المتعثرة في المصارف اإلسالمية 

ورشة عمل: بناء وتقييم المنظومة األمنية لحماية المنشآت الهامة

ورشة عمل: اإلعتمادات المستندية في المصارف اإلسالمية 

ورشة عمل: الفهرسة واألرشفة اإللكترونية والوثائق والملفات

ورشة عمل: األسس العلمية  للعالقات العامة  ومهارات التعامل مع وسائل اإلعالم

ورشة عمل: إعداد وتأهيل مسؤولي األمن والسالمة والصحة المهنية

A.LyW.SH1017

A.LyW.SH1015

A.LyW.SH1016

A.LyW.SH1019

A.LyW.SH1020

A.LyW.SH1018

A.LyW.SH1014
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قطاع الصيرفة اإلسالمية 

16

(CSAA) المراقب والمدقق الشرعي

(CIPA) المحاسب المالي اإلسالمي

المصرف اإلسالمي الشامل

التمويل واإلستثمار في الصيرفة اإلسالمية

إدارة السيولة والمخاطر في مجال الصيرفة اإلسالمية

اإلعتمادات المستندية في المصارف اإلسالمية

السياسات واإلجراءات االئتمانية بمشروع التحول للصيرفة االسالمية

إدارة ومعالجة الديون المتعثرة في المصارف اإلسالمية

إدارة عمليات الخزينة والمحافظ اإلستثمارية في المصرفية اإلسالمية

هيكلة الصكوك اإلسالمية وتوثيقها

أساسيات وضوابط التحول من المصرفية التقليدية إلى المصرفية اإلسالمية

التأمين التكافلي

الهندسة المالية وتطوير المنتجات اإلسالمية

المعالجات المحاسبية لصيغ التمويل اإلسالمي

إدارة الفروع بالمصارف اإلسالمية

العمليات المصرفية في البنوك اإلسالمية

IS-B1001

IS-B1003

IS-B1007

IS-B1005

IS-B1006

IS-B1009

IS-B1010

IS-B1008

IS-B1012

IS-B1013

IS-B1014

IS-B1016

IS-B1015

IS-B1011

IS-B1004

IS-B1002
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Leaders Training Center Profile

 بـروفــــايــل مركز القــــــادة للتــــــدريب
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المقدمة ونشأة المركز :

الرؤية :

الرسالة :

األهداف :

 خارج الوطـــن 
ً
يعتبر مركز القادة للتدريب ومنذ إنطالقه عام 2004 منارة للعلم والتدريب لخدمة الوطن وسفيـرا

سماء  في  خدمة  أفضل  وتقــديـــــــم  مستوى  أعلى  علــــى  القيادات  وتأهيل  المختلفة  الوظيفية  الكوادر  لتطوير 
التدريـب من خالل فروعه المنتشرة فـــــى أنحاء العالم . 

وقد حصل المركز على شهادة األيزو 9001:2008 وجائزة الشارقة للتميز األقتصادي 2007  و 2010 كمـا حصل 
واألكاديميات  اإلحترافية  والجهات  الجامعات  مختلف  من  الدولية  والشهادات  اإلعتمـادات  أهم  على  المركز 
وأبرز  كبيرة ألهم  قاعدة  لديه  تكونت  فقــــد  المركز  يقدمها  التــــي  المتميزة  للخدمات   

ً
ونظـــرا  

ً
عالميا المعتمدة 

العمالء .

على  والمتوسطـة  العليــا  القيادات  وتدريب  بتأهيل  يقوم  تدريبـي  مركز  أفضل  للتدريب  القادة  مركز  يكون  أن 
المستوى العالمــي .

المتطلبـات  كافة  تلبـي  التـي  اإلستشــارية  والخدمات  التدريب  لتقديــم  قويــة  تدريبيــة  قاعـدة  توفير  إلى  نسعى 
المدربين  أمهـر  خالل  من  وذلـك   ، والمعرفة  العلم  على  مبنية  بيئة  فــي  العالميـة  لألسـواق  اإلستراتيجيــة 

المحترفين على مستوى العالم .

• المساهمة في إعداد جيل متميز قادر على النهوض بالتطور والتقدم والتميز القيادي .
• التعاون مع المؤسسات الدولية واإلقليمية والمحلية في مجال التدريب والتأهيل .

• المساهـمة في نشر ثقافة التدريب واإلستثمار في الموارد البشرية .
• دعم ورعاية برامج التطوير الذاتي من خالل تعزيز مفهوم التدريب التطبيقي .

التدريبية  اإلستشارات  دور  وتفعيل  النوعية  والمؤتمرات  الندوات  وعقد  التدريبية  للبرامج  المستمر  التطوير   •
والتقييم قبل وأثناء وبعد البرنامج التدريبي . 
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موجهة  و  والخاصة.  الحكوميــة  األجهــزة  موظفي  مهارات  تطوير  إلــــى  موجهة  برامج  هي  التدريبية  البرامج 
اإلنتاجيــة،  كفاءتهــم  ورفـع  التدريبية،  احتياجاتهم  تلبية  بهــدف  الوسطـى  التنفيذية  المستويــات  لموظفي 
وتزويدهــم بالمعــارف والمهارات واإلتجاهات السلوكيـة اإليجابية التـي تــؤدي إلــى تطوير العمــل اإلداري ويقوم 
الخاصـــة  الهيئــات  عـــــام  بشكل  الحكوميـة  األجهزة  إلحتياجات   

ً
وفقــا وتنفيــذها  البرامج  هذه  بتصميم  المركز 

بشكـل خاص والتالي أمثلة ألهم قطاعات التدريب والدبلومات الطويلة :

قطاع النفط والغاز
قطاع اإلدارة والقيادة والتطوير
قطاع الموارد البشرية والتدريب

قطاع التنمية البشرية وتطوير الذات
قطاع المحاسبة المالية 
قطاع البنوك والمصارف

قطاع الصيرفة اإلسالمية
قطاع السكرتارية وإدارة المكاتب

قطاع التسويق والمبيعات
قطاع المشتريات والمخازن

قطاع العقود والمناقصات القانونية
قطاع الصيانة والكهرباء

القطاع الفني والهندسي
قطاع األمن والسالمة

قطاع الدورات األمنية الشرطية
قطاع العالقات العامة واإلعالم

القطاع التعليمي والتربوي
قطاع خدمة العمالء
قطاع اإلتزان البيئي

قطاع المستشفيات والبرامج الطبية
قطاع الجمارك والمؤانئ

قطاع المشاريع
قطاع تقنية المعلومات

قطاع التنمية اإلجتماعية
قطاع إدارة الجودة الشاملة

قطاع المكتبات ومصادر المعلومات
قطاع الشؤون القانونية

قطاع التأمين
قطاع السياسة والعالقات الخارجية والتعاون الدولي

قطاع النقل والمواصالت
قطاع األمن الغذائي

قطاع الحوكمة اإللكترونية

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

-10
-11

 -12
-13
-14
-15
-16

-17
-18
-19
-20
-21
-22
-23
-24
-25
-26
-27
-28
-29
-30
-31
-32

الخدمات التدريبية :
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- 1
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المؤتمرات والمعارض :

الندوات :

يحرص مركز القادة للتدريب في إطار أنشطته على أهمية تنظيم وعقد المؤتمرات ،الندوات والملتقيات بهدف 
بشئون  الخاصة  الرئيسية  والمشاكل  العامة  السياسات  ومناقشة  بغرض بحث  اللقـاءات  لعديد من  الفرصة  إتاحة 
اإلدارة وإلى سيادتكم على سبيل المثال وليـــس الحصـــر أمثلة لبعـــض المؤتمرات ،الندوات ، الملتقيات وأيضا ورش 

العمل :

المؤتمر الدولي ألحدث اإلستراتيجيات فــي التسويق اإللكتروني والمبيعات وخدمــة العمــالء .
المؤتمر الدولى للنفط والغاز .

. 
ً
المؤتمر األول لإلستثمار والقانون في تونس والمؤتمر الثاني لإلستثمار والقانون في تونس أيضا

مؤتمر تكنولوجيا الموارد البشرية : إدارة عملية التغيير .
المؤتمر الدولى في اإلتصاالت .

المؤتمر الدولي الثالث  لمكافحة جرائم اإلنترنت والتزييف والتزوير .
مؤتمر القيادة في إدارة الكوارث واألزمات .

مؤتمر دور تكنولوجيا المعلومات فـــي تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطــة .
المؤتمر الدولي الثاني لمكافحة جرائم اإلتجـــار بالبشر .

المؤتمر العربي الســادس تحديــات منظمات المجتمع المدني .
المؤتمر الدولي الرابع إلدارة المشاريع .

مع   
ً
متزامنا المستهلك  لحماية  الخليجي  األسبوع  بمناسبة   2016 مارس   3 الموافق  المستهلك  حماية  منتدى 

اليوم العالمي للمستهلك .
منتدى ريادة األعمال الدولية والمشاريع المتوسطة والصغيرة - الموافق 14 أكتوبر 2016 .

20
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الملتقيات :

وعن أهم ورش العمل التدريبية :

1 - ملتقى مديرى التسويق والمبيعات ( إسطنبول - تركيا).
2 - ملتقى الموارد البشرية ( كوااللمبور - ماليزيا ).

3 - الملتقى الدولي الثالث للتمويل والصيرفة اإلسالمية ( إسطنبول - تركيا ).
والمؤسسات  الحكومية  الوزارات  في  اآلداء  على  إنعكاسه  ومدى  التدريبية  لإلحتياجات  التخطيط  ملتقى   -  4

الخاصة ( مسقط - ُعمان ) .

1 - اإلدارة اإللكترونية لشئون الموظفين (دبي – اإلمارات العربية المتحدة) .
2 - مهارات تفويض السلطة ( إسطنبول - تركيا) .

3 - الجوانب القانونية والفنية لحماية أمن المعلومات ( إسطنبول - تركيا) .
4 - إدارة عقود النفط ( كوااللمبور - ماليزيا ) .

5 - تخطيط السيولة والربحية (دبي – اإلمارات العربية المتحدة) .
6 - التحليل اإلستراتيجي للتكلفة وقياس إدارة تكاليف الجودة (دبي – اإلمارات العربية المتحدة) .

21
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كما شارك مركز القادة للتدريب في العديد من المعارض والمشاركات الدولية والمحلية 

معرض كانتون في الصين  و 2009 و 2010 و 2011 و 2012             

معرض سابك في الرياض في السعودية 2009                  

معرض أبو ظبي للمعارض 2010                                           

معرض رأس الخيمة للمشاريع المتوسطة والصغيرة 2011       

مؤتمر المجلس العالمي للمشروعات الصغيرة بالسويد                                

شارك في إعمال المجلس العالمي لريادة األعمال في أمريكا              

مشاركات في رعايات البرامج الرياضية والخدمات المجتمعية          

مشاركة في أمريكا في يناير 2011 ومشاركة في يونيو 2011

ماليزيا 2009 و 2010 و 2011

مشاركة وفد وزارة التجارة الخارجية لمركز القادرة للتدريب

مشاركات في هونكونج 2010 و 2011

مشاركات في ميونخ ألمانيا في 2008

مشاركة في المغرب وتونس وليبيا 2009

مشاركات في تونس - المغرب - ليبيا 2009 و 2010 و 2011 و 2012 و 2013

22
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إدارة الصيرفة اإلسالمية

مركز القادة للتدريب
رواد في التدريب واإلستشارات المالية والمحاسبية اإلسالمية :

الراسخ بإهتمام العديد من المؤسسات المالية بالصيرفة اإلسالمية وحرصها الكبير   من إيمان المركز 
ً
إنطالقا

أحكام  مع  المتوافقة  المنتجات  تقديم  في  المتخصصة  والتمويلية  المصرفية  الوحدات  من   
ً
مزيدا فتح  على 

الشريعة اإلسالمية، فإن مركز القادة للتدريب أخذ على عاتقه مسؤولية تقديم الخدمات اإلستشارية والتدريبية 
في مجال الصيرفة والتمويل اإلسالمي للعمل مع المؤسسات المالية اإلسالمية على تحقيق أهدافها السامية 
في هذا المجال بحيث ستكون مهمة مركز القادة للتدريب، ومن خالل مركزه المالي وكوادره المؤهلة: إصالح 
البنية التحتية الضعيفة إلدارة البيانات المالية في الصيرفة اإلسالمية (ذلك أن أنظمة البرامج مصممة في المقام 
والتحديات  المعوقات  تذليل  التقليدية)،العمل على  المصرفية  األطر  المعتمدة على  المالية  للمؤسسات  األول 
كان  (سواء  اإلسالمية  المصرفية  إلى  التقليدية  البنوك  تحول  تواجه  قد  التي  للمشاكل  النافذة  الحلول  وإيجاد 
كل  بها  تعمل  التي  والبيئة  الحالة  بحسب  اإلسالمي  والفقه  اإلقتصاد  إلى  باإلستناد   (

ً
كليا أم   

ً
جزئيا التحول 

 إلى تصفية المحافظ وتغيير اإلجراءات والسياسات، المساهمة في 
ً
 من القوانين والتشريعات نزوال

ً
مؤسسة بدءا

 أمثل لبرامج التحول اإلسالمي. تقديم اإلستشارات المالية والمحاسبية واإلدارية 
ً
وضع تشريعات تضمن تطبيقا

فروع  إنشاء  في  المساهمة  اإلسالمية.  المالية  المنتجات  وإدارة  تطوير  اإلسالمية،  المالية  بالنشاطات  الخاصة 
خدمات مصرفية إسالمية مستقلة جديدة، إنشاء إدارات خدمات مصرفية إسالمية مستقلة باإلدارات العامة، تقديم 
المنتجات اإلسالمية من خالل فروع البنك التقليدية، إصدار منتجات مصرفية إسالمية في صورة صناديق إستثمار 
الفروع  داخل  اإلسالمي  المصرفي  للعمل  أقسام  إنشاء  إلى  باإلضافة  إسالمية  تمويليه  منتجات  أو  إسالمية 

التقليدية .
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Eslam Mohamed  
Senior Training Specialist
Mob. (EGY)  :  00201119888565
 Mob. (UAE)  :  00971503433586
Email : eslam@leadersuae.net

Nermin Fawzy
  General Manager  
 Mob. (UAE)     00971503433586
Mob. (EGY)     00201119888601
Email : nermin@leadersuae.net

          

:
:

Siamand bakr 
  Branch Manager (Istanbul)
Mob. (TUR)     00905353546784
Mob. (UAE)      00971506353669
Email : siamand@leadersuae.net
          

:
:

Mohamed Mostafa Hassan
  Head of Engineering Programs Sec. 
 Mob. (EGY)      00201149429996
Mob. (UAE)     00971559460623 
Email : mohamed.h@leadersuae.net

:
:

Somaia Mohamed  
 Of�ce Manager 
Mob. (EGY)      00201119888671

 Mob. (UAE)     00971503433586
Email : somaia.l@leadersuae.net

:
:

          
:  

 Abdel basit El Momani
Of�ce Manager (Jordan)
Mob. (JOR)     00962775855554
Email : abdelbaset@leadersuae.net

Mob. ( UAE )    00971506353669
Mob. ( KSA )    00966549888998
Mob. ( EGY )    00201150045000

Email : dr.jalsaeedi@leadersuae.net

:
:
:

:
:
:

Dr.Jamal AL Saeedi
 Chairman
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Mob. (LBY)        00218923059934
Mob. (EGY)       00201149617770    
          

:  
:
:

Ashraf M. Mohamed Mukhtar 
Of�ce Manager (libya)
Mob. (LBY)          00218914459934

  

Email : ashraf.M@leadersuae.net

  Badr Kabbaj
 Of�ce Manager (Casablanca, Morocco)
Mob. :    00212658748370

Email : badr@leadersuae.net
   00212677073274 

  Adel Al-Rezqi
Of�ce Manager Tunisia Branch
Mob. (TUN)   : 0021699675032
Email : adel@leadersuae.net

 Mos'ab Al-Rashdan
Of�ce Manager (Kula Lumpur, Malaysia)
Mob. (MAS) :    0060102206097
Email : mosab@leadersuae.net

Mob. ( LYB  )    00218918377775
Mob. ( TUR )    00905352009070
Mob. (OMN)    0096894662266
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