
Customized Learning programs
The center for Executive Education can provide you with a solution that is based on consultative approach. We 
help learn more about your organization's development and performance needs and accordingly analyze them 
to be able to deliver the best solutions that fit your organization's mission and objectives

Certified Management Accountant (CMA) :
It is recognized worldwide and a professional certification that delivers tangible value. It certifies your command 
of critical accounting and financial management skills required in today’s dynamic business environment.

Chartered Financial Analyst (CFA):
It is a professional credential offered by CFA Institute. It is the most respected and valued credential in the 
global finance community and a pathway for career success in Investment Management and Corporate Finance 
professions.

Project Management Professional (PMP):
It is the most important industry recognized certification for project managers. It establishes a common 
language and helps each other to work within a common framework. It opens many doors for employment at 
higher compensation jobs or launching your own business.

Certified Associate in Project Management (CAPM):
It is the certification that offers recognition to practitioners who are starting a career in project management as 
well as project team members who wish to demonstrate their project management knowledge. Individuals who 
contribute specialized skills to a project team can benefit from this certification by allowing them to align their 
work with that of project managers.

Internal Audit and Control:
This course is designed for holders of bachelor degree (preferably accounting and finance concentration). 
By the end of this course, participants should have the ability to identify the risk factors of the operation and 
the various kinds of business assets and describe the structure and elements of an internal control system. 
Participants will also be able to develop and implement asset control.
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برامج تدريبية مخصصة:
نقوم بتحليل احتياجات التطوير واألداء لمنظمتك لنكون  يمكن لمكتب التعليم التنفيذي إنشاء برنامجا تدريبيا يستند إلى نهج استشاري. 

قادرين على تقديم أفضل الحلول التي تناسب أهداف المنظمة.

(CMA)  محاسب إداري معتمد
شهادة محاسبية معتمدة دوليا, تقدم الكفاءة العالية في انجاز أعمال المحاسبة االدارية والتخطيط المالي باالضافة للمهارات االدارية 

المطلوبة في سوق العمل.

(CFA)  محلل مالي معتمد
االعتماد المهني الذي يقدمه معهد السي إف إي وهو االعتماد األكثر احتراما وقيمة في المجتمع المالي العالمي ويعد طريقا للنجاح 

الوظيفي في إدارة االستثمار ووظائف تمويل الشركات. 

(PMP)  إدارة المشاريع االحترافية 
هي شهادة تفتح  أهم شهادة معترف بها لمديري المشاريع والذي يخلق بينهم لغة مشتركة ليساعدهم في العمل ضمن إطار مشترك. 

أبوابا كثيرة للعمل سواء في وظائف ذات عوائد عالية أو تساعدك في إطالق أعمالك التجارية.

(CAPM) مدير مشروع مساعد
تمنح هذه الشهادة اعترافا للممارسين الذين بدؤوا مهنة في إدارة المشاريع، وكذلك ألفراد الفريق الذين يرغبون في إظهار معرفتهم 
يمكن لألفراد الذين يشاركون فريق المشروع االستفادة من هذه الشهادة من خالل السماح لهم بمواءمة أعمالهم مع  بإدارة المشاريع. 

مديري المشاريع.

المراجعة الداخلية والمراقبة
تم تصميم هذا البرامج للحاصلين على شهادة البكالوريوس (خاصة للمتخصصين في المحاسبة والمالية). في نهاية البرنامج سيكون 

المشاركين قادرين على تحديد عوامل الخطر في المنظمة وتحديد األنواع المختلفة لألصول التجارية، ووصف هيكل وعناصر نظام المراجعة 
الداخلية، وتطوير ومراقبة أنشطة األصول. 
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