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الشهادات اإلستشارية
Advisory certificates
شهادة إستشارية في مجال العمل هدفها تزويد المتخصصين في هذا المجال بأحدث
االساليب والتقنيات العلمية الحديثة والخبرات المتراكمة في مجال التخصص إلعداد وتأهيل
المشارك ليكون مستشاراً قادراً علي استشراق المشكالت وكيفية تقديم المشورة الواجبة في
التوقيت المناسب لتحقيق الكفاءة في االداء المهني
A consultancy in the field of work aimed at providing specialists in this
field with the latest methods and modern scientific techniques and
accumulated experience in the field of specialization to prepare and
qualify the participant to be a consultant capable of oriental problems
and how to provide timely advice to achieve efficiency in professional
performance

برامج الشهادات االستشارية
certificate Advisory programs

البرنامج
programs
شهادة مستشارائتمان مصرفي
CBCA
Certificate of bank credit Advisor
شهادة مستشارعمليات مصرفية
CBOA
Certificate of Banking Operations Advisor
شهادة مستشار تمويل واستثمار
CFIA
Certificate of Finance and Investment Advisor
شهادة مستشار امني
CSA
Certificate of Security Advisor
شهادة المستشار المالي
CFA
Certificate Financial Advisor
شهادة مستشار قانوني
CLA
Certificate Of Legal Advisor
شهادة مستشار تحكيم دولي
CIAA
Certificate of International Arbitration Advisor

رقم الكود

م

code number

1
A301

2
A302

3
A303

4
A304

5
A305

6
A306

7
A307

البرنامج
programs
شهادة مستشار التنمية البشرية
CHDA
Certificate of Human Development Advisor

رقم الكود
code number

شهادة مستشار إدارةاالعمال
CBAA
Certificate of Business Administration Advisor
شهادة مستشار التسويق والمبيعات
CMSA
Certificate Marketing and Sales Advisor
شهادة مستشارالجودة الشاملة
CCQA
Certificate Comprehensive quality Advisor
شهادة مستشار إعالمي
CMA
Certificate Media Adviser

م

8
A309

9
A310

11
A311

A312

11

12
A313

شهادة المحكم الدولي

13

IAC
International Arbitrator Certificate

A314

QR .code الشهادات مكودة بتظام
The certificates are encoded in QR .code

Warning

تحزير

اليجوز اصدار اية شهادات تحت مسمي الشهادات االستشارية بعالية الخاصة بالمركز االبعدد موافقدة كتابيدة مدن
المركز وفي حالة اصدار الشهادات دون الموافقة سوف يعرض الي المسائلة القانونية

No certificates may be issued under the name of the higher advisory
certificates of the Center beyond the written approval of the Center and in
the case of issuing certificates without approval will be presented to the
legal responsibility

