
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  
  

  
 

 

 
  

  

 مركز التعليم المستمر 

2020وحدة التطوير المهني   
دبي  - أبوظبي   –العين   

  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  مقدمة

الطاقة اإلنتاجية، انطالقاً من دور الجامعة في تنمية وتطوير الموارد البشرية كونه العامل األساسي في نجاح المؤسسات وزيادة 

م لترجمة دور الجامعة في خدمة المجتمع وحرصها على  1998تم تأسيس مركز التعليم المستمر التابع لجامعة اإلمارات سنة 

من خالل  ،القيام بدورها في تنمية وتأهيل الموارد البشرية. ويهدف المركز إلى تنمية المهارات العلمية والعملية ألفراد المجتمع

توفير برامج تدريبة متنوعة ومتميزة للمؤسسات واألفراد. ولتنفيذ هذا الدور الحيوي يقوم المركز باالستعانة بأعضاء هيئة 

التدريس في مختلف الكليات بالجامعة، وأيضاً يتم استقطاب نخبة من المدربين والخبراء المتخصصين من مختلف أنحاء العالم. 

البرامج والخدمات التدريبية من خالل فروعه في العين، وأبو ظبي ودبي وتشمل هذه  العديد منيم يقوم المركز بطرح وتقد

 :ةالبرامج/ الخدمات التالي

 والدولية البرامج التنفيذية .1

. 

 والبرامج التخصصية. الشهادات 2

 

البرامج والورش التدريبية . 3

 القصيرة

 

 البرامج التعاقدية. 4
. 

 الدبلومات المهنية. 5

 

االختبارات المعيارية والدولية . 6 

  وتحديد االحتياجات التدريبية 

 

https://www.uaeu.ac.ae/


 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

o 91  = نسبة رضا المتعاملين% 

o   متدرب  1350عدد المتدربين = أكثر من 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  2019إحصائيات وحدة التطوير المهني 
 

 

 الشركاء
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2020الدبلومات المهنية   
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 الدبلوم المهني في قيادة االعمال اإلنسانية والتنموية 
Program Title: 

 عنوان البرنامج 

مدربين مجموعة  
Trainer(s) Name(s) 

 اسم المدرب 

 ساعة تدريبية 148 
# of Contact Hours: 

 عدد الساعات 

اسبوع 16  
Program Duration: 

 مدة البرنامج

2020فبراير   موعد البدء  

Start Date 

تتميز االمارات بتقديم خدماتها اإلنسانية عبر العالم بدون تحيز ألي جنس أو دين مما يشكل البيئة 

املختلفة  األساسية للخدمات اإلنسانية بمفهومها اإلسالمي والعاملي. وفي هذا العالم املليء باملآس ي 

الناتجة عن الحروب والفقر والجرائم، كان من الضروري إعداد قادة في مجال الخدمات اإلنسانية  

يتميزون بمهارات متنوعة تمكنهم من تشكيل فريق قوي واعي بمختلف القضايا املحلية والعاملية، 

اإلنسانية واملالية   وقادر على تحديد مواطن الضعف واالحتياج واملساعدة التي يجب توفيرها واإلدارة

للمشاريع املختلفة سواء كانت محلية أو عاملية. إضافة إلى ذلك فالبد أن يكون الفريق قادر على  

تدريب امللتحقين الجدد باملؤسسة على مختلف مستوياتهم وبناء عليه فان هذا البرنامج معد لتأهيل 

  .  كذلك املتدربين ألن يكونوا مدربين

.  وحدة اعداد القادةإلى  أساسية باإلضافةوحدة عامة  في العمل اإلنسانيالدبلوم املنهي يتضمن 

تتكون الوحدات من رزمة من املواد الدراسية والتدريبية االزمة إلعداد موظفين في مجال الخدمات 

اإلنسانية قادرين على التعامل مع املشاكل املختلفة، وتحقيق أهداف املؤسسة، والتواصل االجتماعي  

 مختلف الجهات العاملة في مجال الخدمات اإلنسانية. البناء مع

Program Description: 

  لمحة عن البرنامج

 

 خبرة في مجال العمل االنساني 
Prerequisites 

 المتطلبات السابقة

والتنموي اإلنساني المؤسسات الخيرية والمهتمين بميدان العمل موظفي  
Target Audience: 

 الفئة المستهدفة 

 االنساني  العمل  واخالقيات االنساني العمل في مقدمة -
 اإلنسانية  االعمال في االجتماعية العالقات وتأثير العاطفي الذكاء -

 الدولية  والمنظمات االنسان حقوق قانون -

   والمالية المحاسبة أساسيات -
  المستدامة التنمية في مقدمة -
 باإلضافة( الضغوط مع والتعامل األولي النفسي االسعاف) واالجتماعي النفسي الدعم -

  التفكير مهارات إلى
 والتنموية  اإلنسانية المساعدات وتقييم رقابة -

 المجتمعي  االعالم -

  والمخاطر األزمات إدارة -
 اإلنسانية  االعمال في واالبتكار المستقبل استشراف -
  المساعدات توثيق أساسيات -

الرسمي  المتحدث  مهارات  

Program 

Components : 

 محتويات البرنامج 

https://www.uaeu.ac.ae/


 

 

بالتعاون مع المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية في امارة دبي  ينفذ التدريب العملي

 شهر كاملوذلك لمدة 
-  

Suggested 

Practicum/Graduation 

Project  

مقترح التدريب العملي/مشروع  

 التخرج

 يحدد الحقا  
Investment fees 

 قيمة االستثمار

 

 الشركاء 

Partners 
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 المؤسسي  االبتكار  إعداد قادة المهني في دبلومال
Program Title: 

 عنوان البرنامج 

 د. عمر الجبر
Trainer(s) Name(s) 

 اسم المدرب 

 ساعة تدريبية 120
# of Contact Hours: 

 عدد الساعات 

 يوم 22
Program Duration: 

 البرنامجمدة 

 موعد البدء  2020أكتوبر 

Start Date 

  حديثة وطرق  أدوات استخدام من لها البد  فرص، إلى التحديات تحويل من املؤسسة تستطيع حتى

 استراتيجية عليها ركزت التي األدوات هذه ومن االستدامة، وتحقيق والريادة الكفاءة رفع إلى للوصول 

 للمؤسسة يمكن  خاللها من اللذان املستقبل واستشراف االبتكار املتحدة: العربية اإلمارات دولة

  األمور  إليه ستؤول بما التنبؤ
ا
 .مستقبال

، املؤسسة ُتفيد  أساسية محاور  ليغطي  الدبلوم هذا ُصمم هنا ومن
ا
  االبتكار، إدارة منها: مستقبال

 في للتطبيق قابل تخرج مشروع تقديم ثم ومن املستقبلية، السيناريوهات املستقبل، استشراف

 البرنامج هذا عليها يحتوي  التي التدريبية الوحدات سلسلة نتاج سيكون  املؤسسة

Program Description: 

  لمحة عن البرنامج

 

 خبرة عملية ال تقل عن سنة في إحدى المؤسسات الحكومية أو الخاصة
Prerequisites 

 المتطلبات السابقة

 واألفراد الموظفين 
Target Audience: 

 الفئة المستهدفة 

 تمكين المشاركين من التعرف على منهجيات االبتكار.  -

 تمكين المشاركين من بناء وقيادة فرق العمل االبتكارية.  -

 تمكين المشاركين من التعرف على أدوات االبتكار. -

 المؤسسي. بناء مجموعة من األفكار االبتكارية للمساهمة في تطوير العمل  -

 رفع القدرات الوطنية في مجال االبتكار. -
 بناء سيناريوهات مستقبلية والمساعدة في تقليل غموض المستقبل    -

Program Objectives: 

 أهداف البرنامج 

 الرابعة الصناعية الثورة وأدوات المستقبلي االستشراف -

  االبتكار وأدوات تقنيات -
 ( القيمة )ابتكار األزرق المحيط استراتيجية -
  االبتكارية للمشاريع األعمال نموذج بناء -
 تخرج مشروع -

Program 

Components : 

 محتويات البرنامج 

 يحدد الحقا  
Investment fees 

 قيمة االستثمار

تطوير فكرة أو ابتكار أو مشروع بناء  على مخطط نموذج العمل االبتكاري 

 وذلك ضمن فريق عمل

Suggested 

Practicum/Graduation 

Project  

مقترح التدريب العملي/مشروع  

 التخرج
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 (AI) االصطناعي والذكاء( Data Science) البيانات علمالدبلوم المهني في 
Program Title: 

 عنوان البرنامج 

 مجموعة مدربين
Trainer(s) Name(s) 

 اسم المدرب 

 ساعة تدريبية 200
# of Contact Hours: 

 عدد الساعات 

 يوم 40
Program Duration: 

 مدة البرنامج

 موعد البدء  2020نوفمبر 

Start Date 

 معرفي حقل أي مع متوافق
Prerequisites 

 المتطلبات السابقة

 الصناعي الذكاء في الرابع الجيل مع التعامل في قدراتهم بتطوير  المهتمين جميع

 الضخمة  البيانات مع والتعامل االلة تعلم وخوارزميات

Target Audience: 

 الفئة المستهدفة 

المتدربين - العميق، ب  تعريف  التعلم  االلة،  تعليم  الصناعي،  الذكاء  مصطلحات 

انت النمذجة،  البيانات،  أنواع  التطبيقية  والبيانات الخوارزميات  األشياء  رنيت 

 الضخمة

البيانات وتحليلها    التمكن من - بيانات  التعامل مع  ومعالجتها وتمثيلها بيانيا وبناء 

 جديدة وتنسيقها. 

 على:  ينالمتدرب تعريف -

o النمذجة اإلحصائية 

o   شجرة القرارات 

o  نماذج الذكاء الصناعي 

o .نماذج االقتران 

o ذكاء األعمال 

o  انترنيت األشياء واألنظمة المدمجة 

o  .نظريات التنبؤ المستقبلي 

Program Objectives: 

 البرنامج أهداف  

 البيانات وعلم االصطناعي الذكاء مقدمة -

 تطبيقيال حصاءاإل -

 التحتية  والبنية الضخمة البيانات أنظمة -

  Data Mining البيانات تنقيب -

 العميق  والتعلم اآللة وتعلم اإلحصائية النمذجة وتطبيقات نظريات -

 Business Intelligence األعمال ذكاء -

 ( Forecasting) المستقبلي التنبؤ -

 IOT األشياء انترنت -

Program 

Components : 

 محتويات البرنامج 

 يحدد الحقا  
Investment fees 

 قيمة االستثمار

 IBM Suggested ومنصة خاصة برمجة  برامج  باستخدامتنفيذ مشروع عملي 

Practicum/Graduation 

Project  

مقترح التدريب العملي/مشروع 

 التخرج 
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 Microsoft Officeباستخدام  وعرضها البيانات تحليلالمهني في  دبلومال
Program Title: 

 عنوان البرنامج 

 Trainer(s) Name(s) ماهر خضر  .أ

 اسم المدرب 

 ساعة تدريبية 105
# of Contact Hours: 

 عدد الساعات 

 يوم 21
Program Duration: 

 مدة البرنامج

 موعد البدء    2020يونيو 

Start Date 

  تقارير إعداد آليات وإدارة إلنشاء Excel وظائف من االستفادة كيفية توضيح يساعد هذا الدبلوم على

  مكونات إنشاء على تساعدك التي والتحليلية التقنية للمفاهيم شاملة مراجعة يوفر، حيث أفضل

 .والتقارير املعلومات لوحات من لكل استخدامها يمكن بمكونات  أفضل تقارير

Program 

Description: 

  لمحة عن البرنامج

 والماوس  المفاتيح ولوحة الشخصية الكمبيوتر أجهزة  القدرة على استخدام -

   Windows بيئة في القدرة على العمل  -

 الكمبيوتر أجهزة على  المعلومات إلدارة Windows استخدام تطبيقات على القدرة -

 . بهم الخاصة

Prerequisites 

 السابقةالمتطلبات  

 إلكترونية بيانات جداول إلنشاء الضروري الفهم اكتساب تتطلب العاملين في وظائف

 معها والعمل

Target Audience: 

 الفئة المستهدفة 

 بكفاءة  البيانات تحليل استخدام كيفية -
 المتقدمة  البيانية الرسوم تقنيات التعرف على -

 Pivot Charts و  PivotTables مع  العمل -

 وتسجيلها  الماكرو وحدات تشغيل كيفيةالتعرف على  -
 التعرف على طريقة استخدام: -

o Excel Power Pivot 

o Power Query 

o Power BI Desktop 

 ديناميكية متعددة وسائط عروض  إنشاء في للبدء PowerPoint 2013 ماستخدكيفية ا -

Program Objectives: 

 أهداف البرنامج 

- Microsoft Excel Advanced  

- Microsoft Excel Dashboards  

- Microsoft Excel Power Query, Power Pivots and Macros  

- Microsoft Power BI 

- Microsoft PowerPoint 

Program 

Components : 

 محتويات البرنامج 

 يحدد الحقا  
Investment fees 

 قيمة االستثمار
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Program Title: 

 عنوان البرنامج 
Professional Diploma in Engineering Draughtsman 

Trainer(s) Name(s) 

 اسم المدرب 
Group of trainers 

# of Contact Hours: 

 عدد الساعات 
120  

Program Duration: 

 مدة البرنامج
24 days 

 موعد البدء 

Start Date 
TBD 

Program Description: 

البرنامجلمحة عن    
 

Prerequisites 

 المتطلبات السابقة
-  

Target Audience: 

 الفئة المستهدفة 
For everyone who wants to improve his/her draughtsman skills   

Program Objectives: 

 أهداف البرنامج 

- Learn the principles of engineering drawing 

- Learning to create a preliminary engineering plans 

- Learn to create executive engineering plans 

- Learn to draw 3D objects   

- Learn to draw perspectives   

- Learn the final design   

- Final Project 

- Course completion certificate 

Program 

Components : 

 محتويات البرنامج 

- AutoCAD 2d                                                           (20 hours) 

- AutoCAD 3d                                                              (10 hours) 

- 3D Studio Max  (Objects)                                          (20 hours) 

- 3D Studio Max (lightning and Rendering)                  (20 hours) 

- Adobe Photoshop                                                      (20 hours) 

- Many of small projects (Drawings)                            (20 hours) 

- Application of graduation full project                     (10 hours) 

- Follow-up to the students over the course duration 

Investment fees 

 قيمة االستثمار
TBD 

Suggested 

Practicum/Graduation 

Project  

مقترح التدريب العملي/مشروع  

 التخرج

graduation full project 
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Program Title: 

 عنوان البرنامج 
Professional Diploma in Graphic Design 

Trainer(s) Name(s) 

 اسم المدرب 
Group of Trainers 

# of Contact Hours: 

 عدد الساعات 
125 training hours 

Program Duration: 

 مدة البرنامج
25 days 

 موعد البدء 

Start Date 
TBD 

Program 

Description: 

  لمحة عن البرنامج

Learn and apply the principles of graphic design towards a 

comprehensive branding project. 

 

Prerequisites 

 المتطلبات السابقة
-  

Target Audience: 

 الفئة المستهدفة 
Everyone who is interested in improving his/her graphic design skills 

Program 

Objectives: 

 أهداف البرنامج 

- Learn why Graphics are an important resource 

- Discover the history of Graphics 

- Learn where to properly gather data for your Graphics 

- Practice a few graphic design programs basics 

- Discover tips and tricks for launching your Graphics 

- Learn how and use your graphics in social media 

- Learn how and use your secure your graphics 

- Final Project 

- Course completion certificate 

Program 

Components : 

 محتويات البرنامج 

- General information about design and tools               (5 hours) 

- Adobe Photoshop                                                       (25 hours) 

- Application on a project                                             (10 hours) 

- Adobe Illustrator                                                     (25 hours) 

- Application on a project                                              (10 hours) 

- Adobe InDesign                                                            (25 hours) 

- Many of small projects (Data collection and Drawings) (15 hours) 

- Application of graduation full project                         (10 hours) 

- Follow-up to the students over the course duration 

Investment fees 

 قيمة االستثمار
TBD 
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 الدبلوم المهني في التربية الخاصة 
Program Title: 

 البرنامج عنوان 

 مجموعة مدربين
Trainer(s) Name(s) 

 اسم المدرب 

 ساعة تدريبية 144
# of Contact Hours: 

 عدد الساعات 

 يوم  25
Program Duration: 

 مدة البرنامج

 موعد البدء  2020فبراير 

Start Date 

التربية الخاصة تأهيال أكاديميا يرتقي في مجال يهدف هذا البرنامج الى تأهيل وتطوير الكوادر البشرية 

 بمستوى األداء والكفاءة املهنية والفنية لهم بما يعود نفعه على أصحاب الهمم. 

املعارف واملهارات والخبرات التي تجعلهم قادرين على فهم وتطبيق أحدث للمشاركين يقدم البرنامج 

 النظريات ونتائج البحوث لتحقيق أفضل أداء وظيفي ممكن. 

Program Description: 

  لمحة عن البرنامج

 

 خبرة عملية في مجال العمل مع أصحاب الهمم
Prerequisites 

 المتطلبات السابقة

 العاملين في مجال التربية الخاصة 
Target Audience: 

 الفئة المستهدفة 

بالمعارف والخبرات والمهارات ذات الطبيعة التخصصية   المشاركينتزويد  -

 للتعامل مع المدرسين واألخصائيين واولياء االمور. 

تزويد المشاركين بالبرنامج بالمعارف والخبرات والمهارات والكفايات ذات   -

التخصصية للتربية الخاصة في شتى المجاالت كالتدريب والتشخيص،  الطبيعة 

 والتقييم وتطوير البرامج.

 تفعيل وتعميق مهارات البحث العلمي للمشاركين. -

توفير إطار مرجعي علمي يسهم إسهاما علميا ومهنيا فعاال في مجال التربية  -

 الخاصة.

خريج كوادر مؤهلة تفعيل دور البرنامج في خدمة المجتمع من خالل تأهيل وت -

 تأهيال  معرفيا  وتربويا ومهاريا في هذا التخصص. 

Program Objectives: 

 أهداف البرنامج 

 الخاصة التربية في مدخل -

 الخاصة  التربية في والتشخيص القياس -

 الخاصة  التربية في الصفية البيئة -

 الهمم ألصحاب السلوك تعديل فنيات -

  المناهج وتكييف اعداد -

 ( 1) الهمم أصحاب التدريس في االبداعية االساليب -

 ( 2) الهمم أصحاب التدريس في االبداعية االساليب -

 والمجتمع المنزل المدرسة، بين التعاون -

 الفردية والفروق الثقافي التنوع -

 المبكر  التدخل -

 النمائية لإلعاقات برامج إعداد -

Program 

Components : 

 محتويات البرنامج 

 Investment fees الحقا  يحدد 

https://www.uaeu.ac.ae/


 

 

 قيمة االستثمار

 دراسة حالة -

 تصميم برنامج تربوي فردي  -
 تدريس الطالب أصحاب الهمم  -

Suggested 

Practicum/Graduation 

Project  

مقترح التدريب العملي/مشروع  

 التخرج

 الشركاء  

Partners 
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Program Title: 
البرنامج عنوان   

Professional Diploma in Evidence Based Therapy 

Trainer(s) Name(s) 

 اسم المدرب 
Group of Trainers 

# of Contact Hours: 
 عدد الساعات 

- 

Program Duration: 
 مدة البرنامج

35 days (formal teaching) 

40 hours (Supervision for each trainee) 

80 hours (Clinical Practice) 

Program Description: 
  لمحة عن البرنامج

 

A unique opportunity to be trained in the latest scientifically based 

treatments for common mental health problems (for children, 

young people and their families). The participants will be attending 

a professional qualification taught entirely by a top 10 ranked UK 

university psychology department (CEDAR, University of Exeter) 

Prerequisites 
 المتطلبات السابقة

- A very good degree in psychology or related field 

- Excellent command of English 

- Is currently working therapeutically with children, young people 

or families or will be doing so at the start of the course. 

Target Audience: 
 الفئة المستهدفة 

- Professionals with degree/working experience in psychology or 

related field 

Program Objectives: 
 أهداف البرنامج 

Overall aim of the Certificate in Evidence Based Therapy 

(Children, and Young People and Families) is to equip 

practitioners with skills in assessment; delivering brief, low 

intensity, evidence-based interventions and in the core 

competencies required to work with adults, children and young 

people experiencing low to moderate difficulties with anxiety and 

depression. 

Program 

Components : 
 محتويات البرنامج 

- Module 1: Mini core values (5 days) 

- Module 2: Engagement and assessment (7 days) 

- Module 3: key Evidence-based interventions (13 days) 

- Parenting (3 days) 

- Service-based learning (7 days) 

Investment fees 

 قيمة االستثمار
TBD 

Suggested 

Practicum/Graduation 

Project  
مقترح التدريب 

مشروع التخرج/ العملي  

- Case Management Supervision 

- Clinical Skills Supervision 

- Clinical Practice  

 

https://www.uaeu.ac.ae/
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Program Title: 
 عنوان البرنامج 

Emerging Topics on Leadership & Innovation 

Partner(s) 

 الشركاء 

International Council for Small Business & George 
Washington University USA)  

Program Duration: 

 مدة البرنامج 
14 days 

 موعد البدء 
Start Date 

Summer 2020 

Location USA, Washington 

Program Description: 

  لمحة عن البرنامج

Innovation leadership is a philosophy & technique that combines 
different leadership styles to influence employees to produce 
creative ideas, products & services. 

Target Audience: 

 الفئة المستهدفة 

Middle Management & Supervisors 
Enterprising professionals 
Emerging leaders 

Program Objectives: 

 أهداف البرنامج 

o To equip current & future leaders with skills & techniques in 
innovation. 

o Discovering Innovative solutions for organizational health & future 
viability. 

Program Components : 

 البرنامج محتويات 

o Transactional and Transformational Leadership 
o Authentic Leadership 
o Servant Leadership 
o Leadership Mindset 
o Design Thinking 
o Designing Innovative Network 
o Organizational Climate 
o Cultures of Trust 
o Incremental and Disruptive Innovation 
o Leadership Roles in Different Industries 
o ·Women in Leadership 

Investment fees 

 قيمة االستثمار
TBD 

https://www.uaeu.ac.ae/


 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Program Title: 
 عنوان البرنامج 

Strategic Leadership in the Digital Era 

Partner(s) 

 الشركاء 
Dawa DC, Korea 

Program Duration: 

 مدة البرنامج 
5 days 

 موعد البدء 
Start Date 

2020 

Location Frankfurt, Germany 

Program Description: 

  لمحة عن البرنامج

The Strategic Leadership in the Digital Era Program is designed 
to benchmark best practices and innovation incorporating 
leadership to become globally competitive in the era of industry 
4.0 . 

Target Audience: 

 الفئة المستهدفة 

Middle & Top Management  
 

Program Objectives: 

 أهداف البرنامج 

o Understanding the major changes taking place in the digital 
era and leadership in the business landscape.  

 
o Enhancing essential job skills and to improve teamwork to 

cope with an agile atmosphere in the digital era. 

 
o Maximizing creativity, innovation skills and enhanced 

understanding on changes needed in leadership to succeed in 
a rapidly changing digital atmosphere  . 

Program Components : 

 محتويات البرنامج 

o Enhancing Leadership for Global Competitiveness 
o Leading Change & Overcoming the Culture of Change 

Resistance 
o Strategic Leadership For Leading the Future  
o Emotional Intelligence & New Trends in Leadership 
o Implementing Strategic Leadership in Industry 4.0 

Investment fees 

 قيمة االستثمار
TBD 

https://www.uaeu.ac.ae/


 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Program Title: 
 عنوان البرنامج 

Service Innovation & Design for Public Sector 

Partner(s) 

 الشركاء 
Aalto University Executive Education 

Program Duration: 

 مدة البرنامج 
7 days (3 days in UAE & 4 days in Finland) 

 موعد البدء 
Start Date 

2020 

Location Al Ain (UAE) & Helsinki (Finland) 

Program Description: 

  لمحة عن البرنامج

This program aims to provide UAE’s policymakers & advisors a 
comprehensive understanding of service design as well as 
hands-on experience in developing human-centric approach in 
public services.  The second part of the program will use 
Finland’s innovation ecosystem as an example for participants to 
benchmark, and further develop and apply properly in the UAE. 

Target Audience: 

 الفئة المستهدفة 
Senior managers & leaders 

Program Objectives: 

 أهداف البرنامج 

o Understanding of human-centric approach to service development 
& apply it to the public sector 

o Comprehensive understanding of service design, the purpose of 
service design & how to use it 

o Participants will learn the steps of the service design process & 
find the appropriate methods for each step 

o Gain hands on experience in using service design methods & 
applying them to the needs for public services 

Program Components : 

 محتويات البرنامج 

o Design thinking & its foundation 
o Developing innovative ideas & prototypes 
o Innovation Ecosystems 
o Design thinking in Public Sector 

Investment fees 

 قيمة االستثمار
TBD 

https://www.uaeu.ac.ae/


 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Program Title: 
 عنوان البرنامج 

Future Innovation Leaders 

Partner(s) 

 الشركاء 
Aalto University Executive Education 

 موعد البدء 
Start Date 

2020 

Location Helsinki (Finland) 

Program Description: 

  لمحة عن البرنامج

This program helps future leaders to develop knowledge and 
expertise in terms of creativity, leadership, and strategic 
innovation. Program will provide participants with the 
understanding and tools that you need to innovate and lead 
your business in a digitalized world of networks, to create 
business models that drive growth and adoption while delivering 
attractive returns, and to design new solutions that create value 
for the customer and your business . 

Target Audience: 

 الفئة المستهدفة 
Undergraduates, Graduates, Future Leaders 

Program Objectives: 

 أهداف البرنامج 

o Equipping future leaders with knowledge to become good future 
leaders 

o Enhance their leadership skills, innovation knowledge & creative 
thinking 

o Understanding entrepreneurships & its ecosystem 

Program Components : 

 محتويات البرنامج 

o Leadership beyond 2050 
o Creative Thinking for the next 50 years 
o Start Ups  
o Impact on society & individual 

Investment fees 

 قيمة االستثمار
TBD 

https://www.uaeu.ac.ae/


 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program Title: 
 عنوان البرنامج 

City as a Lab 

Partner(s) 

 الشركاء 
Aalto University Executive Education 

 موعد البدء 
Start Date 

2020 

Location UAE  

Program Description: 

  لمحة عن البرنامج

Aalto University & ESADE have together with the World Bank 
organized a series of workshops aiming at supporting new 
perspectives in developing innovation policies.  At the end of the 
program, participants will have improved their ‘how-to’ capacity 
to apply co-creation methodologies with local challenges based 
on training themes selected. 

Target Audience: 

 ة الفئة المستهدف
Middle & Top Management  

 

Program Objectives: 

 أهداف البرنامج 

o Develop a learning of participating decision makers on Open 
Innovation in the Public Sector, in a multidisciplinary & 
multicultural setting. 

o Engage the participants in hands-on, participatory & real-life case 
study analysis involving prototyping & testing concepts, business 
models & service designs following Living Labs methodologies. 

Program Components : 

 محتويات البرنامج 

o Smart City Models 
o Civic Engagement 
o Innovation Ecosystems 
o Open Data, Big Data & Open Code 
o Open Hardware for Open Innovation 

Investment fees 

 قيمة االستثمار
TBD 

https://www.uaeu.ac.ae/


 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program Title: 
 عنوان البرنامج 

Aalto War Game Workshop 

Partner(s) 

 الشركاء 
Aalto University Executive Education 

 موعد البدء 
Start Date 

2020 

Location UAE & Telco 

Program Description: 

  لمحة عن البرنامج

Aalto War Game is a novel business simulation done in groups to 
test strategies, forecast competitor’s actions, & improve 
understanding of competitive dynamics.   
Aalto EE study on consequences of competitor-based thinking: 
Evidence from participant observation of wargaming has been 
selected as one of the best papers by Academy of Management. 

Target Audience: 

 الفئة المستهدفة 
Senior managers, directors & leaders within UAE. 

Program Objectives: 

 أهداف البرنامج 

o Deeper understanding & hands on experiences about wargaming 
methodology. 

o Identifying blind spots & encourage fresh thinking 
o Formulating a strategy (short & long term) 
o Creating new business opportunities 

Program Components : 

 محتويات البرنامج 

o Understand new market trends & completive dynamics of 
executive education 

o Strengthen own competitive advantage in the region 
o Develop strategic competencies of selected professionals 

Investment fees 

 قيمة االستثمار
TBD 

https://www.uaeu.ac.ae/


 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Program Title: 
 عنوان البرنامج 

Korean Language & Leadership Program 

Partner(s) 

 الشركاء 
Busan University of Foreign Studies 

Program Duration: 

 مدة البرنامج 
14 days  

 موعد البدء 
Start Date 

July 2020  th25 -July th11 

Location Busan & Seoul (South Korea) 

Program Description: 

  لمحة عن البرنامج

This program aims to provide students opportunity to enhance 
their leadership skills, learn Korean language skills, 

Target Audience: 

 الفئة المستهدفة 
Students, Graduates, Entry Level Employees 

Program Objectives: 

 أهداف البرنامج 

o Provide students with a positive language & culture learning 
experience in the heart of Korea. 

o Give students the opportunity to take part in various cultural 
activities & excursions to enhance their confidence & learning.  

o Focus on reading, writing, listening, and speaking and other 
range of specific skills such as vocabulary, grammar or local 
culture. 

Program Components : 

 محتويات البرنامج 

o Korean Grammar 
o Korean Alphabets 
o Leadership in Korea 
o Best Practice of Leadership from around the World 

Investment fees 

 قيمة االستثمار
TBD 

https://www.uaeu.ac.ae/


 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Title: 
 عنوان البرنامج 

Leadership & English Academy 

Partner(s) 

 الشركاء 
Trine University 

Program Duration: 

 مدة البرنامج 
14 days  

 موعد البدء 
Start Date 

June 2020 th14 –May  st31 

Location Trine, Angola, Indiana, United States 

Program Description: 

  لمحة عن البرنامج

This program aims to provide students opportunity to enhance 
their leadership skills, improve their English communication skills 
& gain an understanding of American culture. 

Target Audience: 

 الفئة المستهدفة 
Students, Graduates, Entry Level Employees 

Program Objectives: 

 أهداف البرنامج 

o English grammar in writing and speaking. 
o Increase proficiency in speaking  
o Confidence building in oral presentations  
o Broaden their vocabulary by keeping a vocabulary journal 
o Strengthen writing capabilities 
o .Understanding key concepts of Leadership 
o Applying Leadership methods in everyday settings & preparing for 

the future 

Program Components : 

 محتويات البرنامج 

o English Conversation 
o English Writing 
o Leadership Introduction 
o Preparing for Future Leaders 

Investment fees 

 قيمة االستثمار
TBD 

https://www.uaeu.ac.ae/


 

 

 

 

 

 

 
 

 
 سمير العزة  

 منسق مشاريع محاضر و

 4765 713-03 هاتف:

 Azzeh@uaeu.ac.aeبريد الكتروني: 

 العين

 
 الريشاني زاهر   

 منسق مشاريع 

 47720 713-6442/03 667-2 هاتف:

 zaherr@uaeu.ac.ae بريد الكتروني: 

 أبوظبي

 
 نورة العزاني  

 منسق مشاريع 

 العين
 
 مزون المعني  

 منسق مشاريع 

 العين

 
 عائشة النعيمي  

 منسق مشاريع 

  4371 713-03 هاتف:

 n.alazzani@uaeu.ac.aeبريد الكتروني: 

  4380 713-03 هاتف:

 m.almaani@uaeu.ac.ae بريد الكتروني: 

  4394 713-03 هاتف:

 aisha.naimi@uaeu.ac.ae بريد الكتروني: 

 فريق العمل
 

 

https://www.uaeu.ac.ae/
mailto:Azzeh@uaeu.ac.ae
mailto:zaherr@uaeu.ac.ae
mailto:m.almaani@uaeu.ac.ae
mailto:aisha.naimi@uaeu.ac.ae


 

 

 العين
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