
ILM            مؤهالت و برامج            المعتمدة



ILM

 تقدم عدد من

 المؤهالت المعتمدة

 في مجال القيادة

وا�دارة

 تصدر عن

City & Guilds

في بريطانيا

تتوافق مع معايير

�طار مؤهالت

QCF  البريطانية 

الفئة المستهدفة

 الشروط

المستوى الثالث المستوى الخامسمؤهالت القيادة واالدارة

 رؤساء ا�قسام و المشرفون حديثو
 التعيين في مواقعهم ا�دارية و

 ا�شرافية، أو الموظفون المرشحون
 لشغل مواقع إدارية و إشرافية في

المستقبل

 المديرون و رؤساء ا�قسام ذوي

 الخبرة المتوسطة ٣ سنوات على

ا�قل

 ال ُيشترط حصول المشارك على
مؤهل جامعي لاللتحاق بالبرنامج

 و يشترط أن يكون لديه خبرة عملية ال 
تقل عن سنة

 ال ُيشترط حصول المشارك على مؤهل
 جامعي لاللتحاق بالبرنامج ويشترط ان

 يكون لديه خبرة عملية ال تقل عن ٣
سنوات

 مؤهالت ريادة
االعمال 

مستوى ثالث
و خامس 

مستوى ثالث

Award  /  مؤهل 

Certi�cate / شهادة    

1- إعداد تخصصي تدريب

٢- تدريب المدربين

 ٣- االحتراف في المهارات
اإلدارية المكتبية

مؤهالت القيادة
   واالدارة 

ILM برامج

البرامج التدريبية
المعتمدة

 إنجــاز للتنميــة مؤسســة معتمــدة لتنفيــذ مؤهــالت القيــادة وا�دارة مــن              منــذ  عام  ٢٠١٠   و  على  مدى  الســنوات  الماضية

 قدمت  إنجاز  للتنمية  هذه  المؤهالت  لعدة  مجموعات  من   المتدربين  من  القطاعين  العام   والخاص   في    سلطنة  عمان

  و منطقة الخليج  

ILM

Award  /  مؤهل 

Certi�cate / شهادة    

Diploma /  دبلوم 

 الرائدة في مجال المؤهالت المهنية في بريطانيا                              

ILMCity & Guilds       هي العالمة المميزة لعدد من المؤهالت المهنية في مجال القيادة و ا�دارة و التي تصدرها مؤسسة      

١



 المديرون

 برنامج قيادة التغيير 

  برنامج قيادة و إدارة التغيير 

برنامج إدارة مشاريع التغيير

برنامج االستراتيجية و الحوكمة

برنامج القيادة الفعالة

برنامج ا�دارة البيئية لالستدامة

 برنامج تحسين الكفاءة و الفعالية

برنامج التحسين المستمر

برنامج إدارة الموارد البشرية

برنامج تطوير الموارد البشرية

    برنامج فهم االدارة المالية في المنظمات        

برنامج التسويق و تطوير ا�عمال 

برنامج إدارة و تطوير الموارد البشرية

 مؤهل معتمد
AwardCerti�cate Diploma

دبلومشهادة
نوع المؤهل

البرامج

 : مســتوى التقييــم

لــكل وحــدة مــن وحــدات تقييــم  إنجــاز مهمــة  المشــاركين مــن خــالل عملهــم علــى  تقييــم   يتــم 

 البرنامج.فــي المســتوى الخامــس، يعتمــد التقييــم على قدرة المشــارك علــى تقديم تحليل و مناقشــة

نقديــة لواقــع العمــل و ممارســاته، و قدرتــه علــى اقتــراح و تنفيذ و تقييم تحســينات  فــي  مجال  عمله

و ذلــك مــن خــالل مهمــة التقييم التــي يقدمها لكل وحدة 

من المستوى الخامس

 مؤهالت القيادة و ا�دارة:

المدة
 ٥ أيام تدريبية، تنفذ على مدى

أسبوع إلى ثالثة أسابيع

 ١٠  أيام تدريبية، تنفذ على

مدى أسبوعين إلى شهرين

   ٢٠  يوم  تدريبي، تنفذ 

 على مدى ثالثة إلى ستة

أشهر

٢



 مؤهالت القيادة و ا�دارة:

المدة

برنامج االبداع و التغيير

برنامج إدارة المشاريع

برنامج خدمة العمالء

برنامج التواصل

برنامج الممارسة القيادية

برنامج إدارة الموارد البشرية

 برنامج إدارة المشتريات و التعاقد

 برنامج التوجيه و ا�رشاد

 ٥ أيام تدريبية، تنفذ

 على مدى أسبوع إلى

ثالثة أسابيع

 ١٠  أيام تدريبية، تنفذ

 على مدى أسبوعين

إلى شهرين

   ٢٠  يوم  تدريبي، تنفذ 

 على مدى ثالثة إلى

ستة أشهر

 مؤهل معتمد
AwardCerti�cate Diploma

دبلومشهادة
نوع المؤهل

البرامج

 يتــم  تقييــم   المشــاركين مــن خــالل عملهــم علــى

 إنجــاز مهمــة تقييم لــكل وحدة من وحدات البرنامج.

 في   المستوى    الثالث،     يعتمد   التقييم    على    قدرة

 المشارك   على    شرح     المفاهيم     ا�ساسية    و  سرد

،الممارســات ا�دارية المثلى المناســبة  لواقع  العمل

 و  ذلــك  مــن  خالل مهمة التقييم التي ســيقدمها 

لكل وحدة

: مســتوى التقييــم

٣

من المستوى الثالث



يتم تقييم المشاركين من خالل عملهم على إنجاز مهمة تقييم لكل وحدة من وحدات البرنامج

 يعتمــد التقييــم على قدرة المشــارك على تطبيق المفاهيم و ا�دوات التي اكتســبها في البرنامج

�دارة مشــروعه التجاري بنجاح

: مســتوى التقييــم

مؤهالت ريادة ا�عمال:

مسارات التنفيذ لمؤهالت ريادة االعمال:

المدة

 شهادة معتمدةنوع البرنامج مؤهل معتمد

 ٥ أيام تدريبية، تنفذ   

على مدى أسبوع إلى

ثالثة أسابيع 

 ١٠  أيام تدريبية، تنفذ

 على مدى أسبوعين

إلى شهرين

 تهــدف مؤهــالت ريادة ا�عمال مــن المســتوى الثالث إلى تمكين من أسســوا مشــروعات تجارية

 حديًثــا أو مــن ينــوون تأســيس مشــروعات تجاريــة جديــدة مــن إتقــان المفاهيــم و التطبيقات

المناســبة �دارة مشــروعاتهم ينجاح

مؤهالت ريادة ا�عمال

مستوى ثالث

 مؤهل معتمد

 شهادة معتمدة

الفئة المستهدفة

   رواد ا�عمال

 مديرو المؤسسات
الناشئة

٤

من المستوى الثالث



البرامج التدريبية المعتمدة:

  تقــدم مؤسســة إنجــاز للتنميــة ثالثــة برامج  كبرامــج تدريبية معتمدة من                باالضافة إلى

                       برامج المؤهالت المذكورة والتي تشــمل  ثالث برامج:

  ILM

:

١- إعداد تخصصي تدريب

٢- تدريب المدربين
 يهدف  تدريب إلى إكساب  المدربين 

 المبتدئين و الراغبين في ممارسة

التدريب المعارف و المهارات

  و االتجاهات الالزمة للنجاح  في 

تنفيذ  دورات   تدريبية   فعالة

 في سياق العمل    

 يهدف تدريب إلى إكساب  المدربين 

 المبتدئين و الراغبين في ممارسة

التدريب المعارف و المهارات

  و االتجاهات الالزمة للنجاح  في  تنفيذ 

دورات   تدريبية   فعالة

 في سياق العمل    

يهدف  إلى إكساب موظفي إدارات 

 الموارد البشرية ، المعارف و المهارات 

الالزمة �دارة الفعالة

�نشطة التدريب في مؤسساتهم  

 ٣- االحتــراف في المهارات اإلدارية
 المكتبية

٥





 سلطنة عمان - مسقط-جراند مول

 تتميز مؤسسة إنجاز بتقديم  مؤهالت المستوى الخامس باللغة العربية و�ول مرة عالميÌ لتكون

      أول مركز معتمد من               يقدم هذه المؤهالت باللغة العربية


