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"إتقان - ETQAN" �� إحدى املبادرات النوعية ال�� أطلق��ا "جامعة ا��نان" بالتعاون مع "املدرب العر�ي" ��   
س�يل تقديم ا��لول التدر��ية لتأهيل وتطو�ر شباب ا��اليات العر�ية حول العالم للمساهمة �� نقل املعرفة واملهارة 
اإل�سانية  الثقافات  وتبادل  مهنية  خ��ات  واك�ساب  أهدافهم  تحقيق  نحو  ا��اليات  شباب  وتوجيھ  والسلوك 

واالجتماعية والفكر�ة الهادفة حول العالم.
�ساهم هذه املبادرة �� تدر�ب وتأهيل الشباب �� مجاالت ا��ياة والعمل:

- التأهيل امل�� ل��صول ع�� أفضل وأهم الشهادات املهنية الدولية.  
- التطو�ر الذا�ي �� ا��ياة والعمل.  

- تقديم ا��لول االس�شار�ة لألفراد والشر�ات.  



العالم  ل��صول ع�� شهادات  تدر�ب وتأهيل وتمك�ن ودعم شباب وشابات ا��اليات العر�ية حول 

مهنية �ساعدهم ع�� تحقيق ذوا��م لي�ونوا خ��اء �� مجاال��م ال�� �عملون ��ا.

و�قامة شرا�ات مهنية نوعية مع جهات دولية مهنية و��سانية.

وتقديم ا��لول االس�شار�ة النوعية لتحقيق التنمية املستدامة.

VISION - الرؤية
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MISSION - الرسالة

تقديم ا��لول التدر��ية واالس�شار�ة

لشباب وشابات ا��اليات العر�ية حول العالم وتأهيلهم وتمكي��م من ا��صول ع�� شهادات مهنية 

نوعية وتطو�ر مهارا��م وصقل ��صيا��م ومساعد��م ع�� إيجاد فرص عمل تتوافق مع قدرا��م 

واملساهمة �� إ�شاء مشار�عهم ا��اصة كرواد أعمال �� الب�ئة ال�� �ع�شون ف��ا.
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VALUES - القيم

املسؤولية

التم��

املهنية

االستدامة

الر�ادة

ت�افؤ الفرص
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OBJECTIVES - األهداف

تدر�ب وتأهيل شباب ا��اليات العر�ية �� بالد امل��ر ع�� برامج تدر�ب مهنية (دبلومات مهنية)  وتمكي��م من 
ا��صول ع�� شهادات مهنية �ساعدهم �� امتالك وظائف قيادية مؤثرة.

تقديم الدعم االس�شاري لشباب ا��اليات العر�ية وتوج��هم لتحقيق أهدافهم.

دعم رواد األعمال من شباب ا��اليات العر�ية �� تحقيق مشار�عهم.

إقامة شرا�ات مستدامة مع رجال وسيدات األعمال لدعم املشار�ع االس�ثمار�ة.

إقامة شرا�ات مع املنظمات الدولية الداعمة للشباب.

تقديم ا��لول التدر��ية واالس�شار�ة للشر�ات واملؤسسات من خالل خ��اء دولي�ن معتمدين �� ش�� ا��االت.
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مجاالت التدريب
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Fields of training

Domaines de formation



��
ُ
ْن أمُّ اللغـاِت �َ� امل

ُ
لـو لم تك

لكسرُت أقالمي وِعفُت ِمدادي
 إذا وقعـْت عـ�� أسماِعنــــا

ٌ
لغـة

 ع�� األكبــاِد
ً
�انْت لنا بـــــردا

 بي�نا
ُ

ـف
ّ
 تؤل

ً
سـتظلُّ رابـــــطـة

ف�َ� الرجــــــاُء لناطـٍق بالّضاِد

- حليم دموس

برنامج
اللغة العربية لغير الناطقين بها

Arabic language for non-native speakers- -

   Langue arabe pour les locuteurs non natifs
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المستوى المبتدئ
Beginner level

Niveau DEBUTANT

المستوى المتوسط
Intermediate level
Niveau intermédiaire

المستوى المتقدم
Advanced level

Niveau avancé

اللغة العربية لرجال األعمال
Arabic for businessmen

L'arabe pour les hommes d'affaires
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دبلوم إعداد وتطوير القادة

دبلوم إدارة الموارد البشرية

دبلوم تأهيل رواد األعمال

دبلوم األمن السيبراني

دبلوم إدارة المشاريع

دبلوم إدارة الجودة
C E RT I F I E D

G U A R A N T E E

I S O

دبلوم إدارة التسويق والمبيعات$

دبلوم التجارة اإللكترونية

االلتحاق بالدبلومات سيمنح املشارك�ن التأهيل امل�� املت�امل والتحض�� لتقديم االختبار امل�� لدى املرجعية الدولية للدبلوم

وامتالك الشهادة الدولية

الدبلومات المهنية
Professional Diplomas - Diplômes Professionnels
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برامج
تطوير الذات

 Self-development
programs

 Programmes
d'auto-développement
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برامج
تطوير الذات

 Self-development
programs

 Programmes
d'auto-développement

َعْد برامج تطو�ر الذات من ال��امج ال�� ��م ا��ميع وخاصة أولئك الراغب�ن بالتم�� ��
ُ
�

ب�ئة العمل وا��تمع

مهارات إدارة الوقت واألولويات

مهارات التعامل مع ضغوط العمل

مهارات حل المشكالت واتخاذ القرارات

الثقة بالنفس

مهارات بناء وإدارة فرق العمل

مهارات التفكير اإلبداعي

مهارات التفكير التحليلي

مهارات قيادة الذات وتحقيق التفوق
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5000

رائد ورائدة أعمال

5000

قائد وقائدة

5000

خبير أمن سيبرانيمدراء مشاريع

5000

5000

مدراء موارد بشرية

5000

خبراء الجودة

5000

خبراء تجارة إلكترونيةخبراء تسويق

5000

المستهدفون
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Consultant - Consulting

1- االس�شارات اإلدار�ة للقيادات العليا.

2- االس�شارات القانونية.

3- االس�شارات التقنية العامة.

4- اس�شارات الذ�اء االصطنا�� والرو�وت.

5- اس�شارات بناء وتصميم الهو�ات التجار�ة.

6- اس�شارات األعمال الصناعية والتجار�ة.

7- اس�شارات الو�االت التجار�ة.

8- اس�شارات األعمال الهندسية.

9- اس�شارات األنظمة ا��اس�ية.

10- اس�شارات أسر�ة واجتماعية و��سانية.
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للتواصل



صخرة الروشة - بيروت
Raouche Rock - Beirut
Raouche Rock - Beyrouth


