


EMTI is an ACTVET-licensed training institute to provide training  
services. We work in light of our vision that commitment to  
delivering world-class professional services to individuals and  
firms is our compass to break the cycle of benefit dependency  
and increase the productivity at workplace. 

PROFILE 
Who we are 
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معهد النخبة للتدريب اإلداري مرخص من أكتفيت لتقدمي خدمات 
التدريب ويعمل في ضوء رؤيته املتمثلة في أن االلتزام بتقدمي خدمات 

مهنية متميزة ذات طراز عاملي لألفراد والشركات هو البوصلة التي 
تقود فريق عمله لكسر قاعدة احتكار املنفعة وزيادة اإلنتاجية في 

مكان العمل 
  

من نحن 
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Our approach to help you 
We strive at EMTI to fulfill our commitment to develop your capabilities by: 
•  helping you to identify and satisfy your needs through specialised training programmes and courses 
•  taking your hands to achieve self-confidence and capability to set personal and career goals 
•  adopting the highest standards of quality and service 
•  maintaining a customer-focused organization with a strong partnering culture 
•  hiring certified, experienced and bilingual trainers and consultants 
•  reacting to any training requirements with speed and efficiency 
•  adopting modern training methodology 
•  growing a balanced portfolio of business 

OUR POLICY 
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طريقتنا في مساعدتك 
نعمل في معهد النخبة على الوفاء بالتزامنا بتطوير قدراتك من خالل 

مساعدتك على حتديد احتياجاتك وتلبيتها من خالل برامج ودورات تدريبية متخصصة
مساعدتك على حتقيق الثقة بالنفس والقدرة على حتديد األهداف الشخصية واملهنية

تبني أعلى معايير اجلودة واخلدمة
تركيز اهتمامنا على حتديد نقاط الضعف ونقاط القوة والعمل على أساسها من خالل ثقافة شراكة قوية

توظيف مدربني واستشاريني مؤهلني ومتمرسني يتحدثون أكثر من لغة
التجاوب مع أية متطلبات جديدة بسرعة وفعالية

تبني أساليب تدريب حديثة
تطوير محفظة متوازنة من الدورات
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Since its inception, EMTI has been keen to provide 
a wide range of distinguished courses and services  
developed to meet your needs. Whether you are a  
government or private entity or an individual, we  
are extremely glad to offer you our trainings. 

1.  Management 
2.  Translation & Interpretation 
3.  Languages 
4.  HSE Management 

OUR 
COURSES 
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دأب معهد النخبة منذ تأسيسه على تقدمي طيف 
واسع من الدورات التدريبية واخلدمات املتميزة التي مت 

تطويرها مبا يلبي احتياجات كافة املتدربني، سواء أكانوا 
أفراداً أو جهات حكومية أو شركات خاصة. ولذلك، 

يسرنا أن نعرض عليكم الدورات التدريبية 

الدورات التدريبية 
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  اإلدارة 1.
  الترجمة والترجمة الفورية 2.
  اللغات3.
  إدارة الصحة والسالمة والبيئة 4.
 



06 

MANAGEMENT 
COURSES

www.emti-training.com 



06 

LEADERSHIP & MANAGEMENT  
- GENERAL COURSES 

Communications & Interpersonal Skills  
(ILM Recognized Courses) 
•  Communications & Interpersonal Skills 
•  Assertiveness for Women in Business 
•  Active Listening  
•  Negotiation Management 
•  Body Language 
•  Team Building 
•  Time Management 
•  Effective Call Center Agents 
•  Negotiation Skills 
•  Advanced Communication Skills 
•  Effective Communication 
•  Communications and Writing Skills - Arabic  
•  Self and Time Management 
•  Art of Negotiating, Influencing, Communicating & Conflict Resolution 
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Customer Service  
(ILM Recognized Courses) 
•  Customer Service 
•  Etiquette for Customer Service Management  
•  Managing Customer Conflict 
•  How to Keep and Win Customers Using Telephone Skills  
•  Customer Care and Telephone Skills 
•  Dealing with Difficult, Angry and Aggressive Customers 
•  Conflict Management and Managing Change 
•  Customer Service Skills/Frontline 

Business Writing & Presentation 
Skills 
•  Business Writing & Presentation Skills 
•  Business Writing Essentials 
•  Effective Presentations Skills 
•  Correspondence Etiquette 
•  Report Writing 
•  Writing Minutes of Meetings 
•  Influential Correspondence Writing 
•  Advanced Presentations & Public Speaking with 

High Personal Impact   
•  Advanced Business Writing Skills  
•  Preparation and Writing Skills of Job Description 

Cards 
•  Negotiation Strategies, Proposal Preparation and 

Contract Drafting 

Administrative Professionals 
(ILM Recognized Courses) 
•  Administrative Professionals  
•  Office Management 
•  Professional Secretarial & Administration Skills 
•  The Perfect PA - for PA's and Executive Secretaries 
•  Developing Work Systems for Administrative Affairs 
•  Administration and Office Management: Best 

Practices and Technologies   
•  The Executive/Personal Assistant Masterclass 
•  Effective Office Administration 



06 

LEADERSHIP & MANAGEMENT  
- GENERAL COURSES 
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•  Leadership & Management  Skills 
•  Change Management 
•  Decision Making 
•  Improving Managerial Effectiveness 
•  Innovation & Creativity 
•  Leadership Skills for Supervisors 
•  Successfully Managing People 
•  Advanced Leadership Communication Strategies 
•  Expanding Your Influence 
•  Improving Performance 
•  Strategic Thinking & Planning 
•  Certificate In Strategic Thinking and Planning  
•  Advanced Leadership and Teamwork Building CMP 
•  Organization Management 
•  Certified International Change Manager 
•  Managerial Decision Making and Problem Solving 
•  Certificate in Essential Business Process Analysis, Mapping and 

Modelling 
•  Facility Management Professional® - Review Course 
•  Principles of Risk Analysis 
•  Modern and Advanced Leadership Methods 
•  Work Pressure Management 
•  Strategic Planning for Successful Management 
•  Simplification of Work Processes and Procedures 

•  Certificate In Leadership Effectiveness For Managers 
•  Leadership and Communication 
•  Skills and Strategies of Practical Leadership, 

Planning and Crisis Management 
•  Management of Legal Affairs 
•  Realizing Innovative Entrepreneurship and Reaching 

Highest Levels of Excellence and Achievement 
•  Balanced Scorecard 
•  Skills of Dealing with Changes at Workplace 
•  Developing Supervisory Skills 
•  Skills of Making Sound Decisions 
•  Management & Leadership _ Leadership Essentials 
•  Leadership Challenges /Advanced Leadership & 

Teamwork  
•  Interpersonal Skills and Self Development : 

Emotional Intelligence: Strategies for Success 
•  Middle Management Skills 
•  Leadership, Communications & Interpersonal Skills 
•  Leading with Emotional Intelligence 
•  Knowledge Management: How to Create an Effective 

Learning Organization 
•  Successful Planning, Organizing and Control   
•  Strategy Management in the Public Sector  
•  Work-Life Balance: Maximizing Productivity and 

Quality of Life 

Leadership & Management Skills (ILM Recognized Courses) 
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LEADERSHIP & MANAGEMENT  
- GENERAL COURSES 
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Sales & Marketing  
(ILM Recognized Courses) 
•  Sales & Marketing 
•  Improving your Selling Skills 
•  Learning Powerful Telesales Skills 
•  Social Media Marketing 
•  Managing Successful Sales Team 
•  Preparing an Effective Marketing Strategy 
•  Key Account Management 
•  Branding and Visual Merchandising 
•  Digital Marketing  
•  Managing Public Relations 
•  Public Relations and Media Skills 
•  Developing and Implementing A Social Media Strategy 
•  Product Launch and Management 

Quality Management Courses 
 

•  Strategic Quality Management 
•  Total Quality Management (TQM) 
•  Quality Management Professional 
•  Human Factors of Quality Assurance 
•  Quality Improvement Associate  
•  Quality Cost Principles 
•  Quality Assurance and Customer Satisfaction 
•  Sampling and Statistical Quality Control 
•  Quality Management and Quality Control 
•  Quality Management Systems (QMS) 
•  Quality Management Systems (QMS) Lead Auditor 
•  Quality Management in Innovation  
•  Integrating Quality Management, Creativity and Innovation 
•  Quality Management & Business Performance  

Human Resources Management 
(ILM Recognized Courses) 
•  HR Management Skills (ILM Recognized Course) 
•  HR Management Skills 
•  Interviewing Skills 
•  Train the Trainer 
•  Writing Effective Job Descriptions 
•  Writing Effective Policies and Procedures 
•  Motivation 
•  Engagement and Commitment 
•  UAE Labour Law at a Glance 
•  Performance Management 
•  Human Resources Role in the Welfare of Employees 
•  Employee Relations: Roles and Responsibilities 
•  Recruitment, Selection, Interviewing and Appointment 

Skills 
•  Conducting Meeting Effectively 
•  Performance Evaluation and Linking Career Path to 

Training Path 
•  Litigation and Dispute Resolution In The UAE 
•  Managing Conflict and Difficult Behavior  
•  Recruitment, Interviewing and Selection 
•  "Performance Management: 
•  Setting Objectives and Conducting Appraisals" 
•  Advanced Human Resource Management 
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LEADERSHIP & MANAGEMENT  
- GENERAL COURSES 
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Financial and Accounting Management 
 

•  Finance for Non-Financial Staff 
•  IFRS for Non-CPA's 
•  Introduction to Financial Reporting Framework for Small and 

Medium-Sized Entities  
•  Introduction to International Financial Reporting Standards 
•  Management Accounting 
•  Financial Accounting and Reporting 
•  Accounts Receivable and Credit Policies Management 
•  Certificate in Financial Management 
•  Corporate Valuation 
•  Financial Modeling Workshop Using Excel 
•  Training Budgeting and Return Measurement 
•  Cash and Bank Management 
•  Financial Performance Evaluation Principles 
•  Public Accounts 
•  Government Payables 
•  Certificate in Real Estate Investment, Leasing And 

Management 
•  Effective Budgeting and Cost Control 
•  Certificate In Financial Modelling Using Excel 
•  Accounts Payable: From Accounting to Management 
•  Professional Accounting Certificate 
•  Accounting and Finance Policies and Procedures 
•  Certificate In Corporate Governance Best Practice 
•  Advanced Budgeting Workshop 
•  Certificate In Real Estate Cash flow and Finance Modelling 
•  Professional Skills for Finance and Accounting 
•  Corporate Governance: Principles, Policies and Best Practices 
•  Accounting and Comparison of IFRS and GAAP 
•  Master Financial Controller 

•  The Five Day MBA 
•  Certificate in Advanced Real Estate Modelling and 

City Planning 
•  Advanced Business and Financial Reporting 
•  Fast Closing Monthly and Year-End Accounts 
•  Next Generation Excel : Advanced Business and 

Financial Reporting 
•  Advanced Accounting 
•  Cash Flow Management  
•  Payroll: Preparation, Analysis and Management 
•  Financial Accounting and Reporting 

Tourism Management Course 
 

•  Introduction To Tourism 
•  Introduction to Tourism, Leisure and Events  
•  Principles of Travel and Tourism 

Procurement & Supply Chain Management 
 

•  International Warehousing Operations 
•  Construction Logistics 
•  Effective Negotiations in Projects and Procurement 
•  Strategic Procurement Skills 
•  Procurement & Purchasing 
•  Procurement Leadership 
•  Procurement Strategy Development 
•  Procurement and Contracts Management 
•  Logistics Management and Supply Chain 
•  Certificate In Financial Tools in Procurement 
•  Certificate in Operations Management 
•  Procurement Best Practices 



06 www.emti-training.com 



القيادة واإلدارة - الدورات العامة 
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مهارات االتصال والتواصل مع اآلخرين 
 ((ILM) دورة معتمدة من معهد القيادة واإلدارة البريطاني) 
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   مهارات االتصال والتواصل مع اآلخرين•
  الشخصية احلازمة للمرأة العاملة•
  مهارات االستماع•
  إدارة التفاوض•
  لغة اجلسد•
  بناء الفريق•
  إدارة الوقت•
  موظفو مركز االتصال الفعالني•
  مهارات التفاوض•
  دورة متقدمة في مهارات التواصل•
  التواصل الفعال•
  مهارات االتصال والكتابة - دورة باللغة العربية•
  إدارة الوقت واإلدارة الذاتية•
  فن التفاوض والتأثير والتواصل وحل اخلالفات •

مهارات الكتابة والعروض التقدميية في مجال األعمال 
  مهارات الكتابة والعروض التقدميية في مجال األعمال•
  أساسيات الكتابة في مجال األعمال•
  مهارات العروض التقدميية الفعالة•
  أصول املراسالت•
  كتابة التقارير•
  كتابة محاضر االجتماعات•
  كتابة املراسالت املؤثرة•
  دورة متقدمة في العروض التقدميية والتحدث أمام الناس والتأثير عليهم بشكل كبير•
  دورة متقدمة في مهارات الكتابة في مجال األعمال•
  مهارات إعداد وكتابة بطاقات الوصف الوظيفي•
  إستراتيجيات التفاوض وإعداد العروض وصياغة العقود •

  خدمة العمالء•
  آداب إدارة خدمة العمالء•
  إدارة مشاكل العمالء•
  كيف حتافظ على عمالئك وتكسب رضاهم باستخدام مهارات احلديث عن طريق الهاتف•
  مهارات خدمة العمالء والتواصل عن طريق الهاتف•
  التعامل مع العميل غريب األطوار واملنفعل والهجومي•
  إدارة النزاعات والتغيير•
  مهارات خدمة املتعاملني/الصف األول •

خدمة العمالء 
 ((ILM) دورة معتمدة من معهد القيادة واإلدارة البريطاني)   اختصاصيو العمل اإلداري•

  إدارة املكتب•
  مهارات العمل اإلداري والسكرتارية االحترافية•
  املساعد الشخصي األمثل - دورة للمساعدين الشخصيني والسكرتارية التنفيذية•
  تطوير أنظمة العمل اخلاصة بالشؤون اإلدارية•
  إدارة املكاتب وشؤونها اإلدارية: أفضل املمارسات والتقنيات•
  دورة رئيسية للمساعد التنفيذي/الشخصي•
  اإلدارة الفعالة للمكاتب •

اختصاصيو العمل اإلداري  
 ((ILM) دورة معتمدة من معهد القيادة واإلدارة البريطاني) 



القيادة واإلدارة - الدورات العامة 
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مهارات اإلدارة والقيادة
 ((ILM) دورة معتمدة من معهد القيادة واإلدارة البريطاني)

  مهارات اإلدارة والقيادة•
  إدارة التغيير•
  اتخاذ القرار•
  تطوير اإلدارة الفعالة•
  االبداع واالبتكار•
  مهارات القيادة للمشرفني•
  إدارة األفراد بنجاح•
  استراتيجيات التواصل املتقدمة في القيادة•
  توسيع نطاق التأثير•
  تطوير األداء•
  التفكير والتخطيط اإلستراتيجي•
  شهادة في التفكير والتخطيط اإلستراتيجي•
  •(CMP) دورة متقدمة في القيادة ومهارات بناء الفريق
  إدارة املؤسسات•
  مدير التغيير الدولي املعتمد•
  دورة للمدراء في اتخاذ القرار وحل املشاكل •
  شهادة في حتليل العمليات األساسية في العمل وإدارتها وصياغتها•
  اختصاصي إدارة املرافق - دورة مراجعة•
  مبادئ في حتليل اخملاطر•
  أساليب القيادة احلديثة واملتقدمة•
  إدارة ضغوط العمل•

  التخطيط اإلستراتيجي إلدارة ناجحة•
  تبسيط العمليات واإلجراءات املتعلقة بالعمل•
  شهادة في فعالية القيادة للمدراء•
  القيادة واالتصال•
  مهارات واستراتيجيات القيادة العملية والتخطيط وإدارة األزمات•
  إدارة الشؤون القانونية•
  إجناح ريادة األعمال اإلبداعية نحو الوصول إلى أعلى مستويات التميز واإلجناز•
  بطاقة األداء املتوازن•
  مهارات التعامل مع التغيرات في مكان العمل•
  تطوير املهارات اإلشرافية•
  مهارات اتخاذ القرارات السليمة•
  اإلدارة القيادة - أساسيات القيادة•
  التحديات التي تواجه القيادة/دورة متقدمة في القيادة والعمل اجلماعي•
  مهارات التواصل الشخصي وتطوير الذات: الذكاء العاطفي: إستراتيجيات النجاح•
  مهارات اإلدارة للمستوى املتوسط•
  مهارات القيادة والتواصل واملهارات الشخصية•
  تعلم القيادة باستخدام الذكاء العاطفي•
  إدارة املعرفة: كيف تنشئ شركة يكون التعليم فيها أداة فعالة•
  التخطيط الناجح: التنظيم والرقابة•
  إدارة اإلستراتيجيات في القطاع العام•
  املوازنة بني العمل واحلياة: حتسني اإلنتاجية وجودة احلياة •



القيادة واإلدارة - الدورات العامة 
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املبيعات والتسويق 
 ((ILM) دورة معتمدة من معهد القيادة واإلدارة البريطاني) 

  املبيعات والتسويق•
  أفضل املمارسات في إدارة املبيعات•
  تعلم مهارات البيع الفعال عن طريق الهاتف•
  التسويق عبر وسائل التواصل االجتماعي•
  إدارة فريق املبيعات الناجح•
  البيع إلى العمالء الرئيسيني•
  إدارة العمالء الرئيسيني•
  التعريف بالعالمة التجارية وتصريف البضائع باستخدام الوسائل البصرية•
  التسويق الرقمي•
  إدارة العالقات العامة•
  العالقات العامة واملهارات اإلعالمية•
  وضع إستراتيجية وسائل التواصل االجتماعي وتنفيذها•
  إطالق املنتجات اجلديدة وإدارتها •

  مهارات  إدارة املوارد البشرية•
  مهارات إدارة املوارد البشرية•
  مهارات إجراء املقابالت•
  تدريب املدربني•
  كتابة توصيفات العمل الفعالة•
  كتابة سياسات وإجراءات فعالة•
  التحفيز•
  املشاركة واإللتزام•
   حملة عن قانون العمل اإلماراتي•
  إدارة األداء•
  دور املوارد البشرية في إسعاد املوظفني•
  عالقات املوظفني: األدوار واملسؤوليات•
  مهارات االستقطاب واالختيار وإجراء املقابالت والتعيني•
  تنظيم اإلجتماعات بفاعلية•
  تقييم األداء وربط املسار الوظيفي باملسار التدريبي•
  التحكيم وحل النزاعات في دولة اإلمارات•
  إدارة الصراعات والسلوك الصعب•
  مهارات االستقطاب واالختيار وإجراء املقابالت والتعيني•
  إدارة األداء: وضع األهداف وإجراء تقييم األداء•
  دورة متقدمة في إدارة املوارد البشرية •

  إدارة اجلودة اإلستراتيجية•
  إدارة اجلودة العامة•
  أخصائي إدار اجلودة•
  العوامل البشرية لضمان اجلودة•
  أخصائي حتسني اجلودة•
  مبادئ تكلفة اجلودة•
  ضمان اجلودة ورضا العميل•
  أخذ العينات والرقابة على اجلودة اإلحصائية•
  إدارة اجلودة والرقابة على اجلودة•
  أنظمة إدارة اجلودة•
  مدقق أول ألنظمة إدارة اجلودة•
  اإلبداع في إدارة اجلودة•
  إدارة اجلودة املتكاملة واإلبداع واالبتكار•
  إدارة اجلودة وأداء الشركات •

دورات إدارة اجلودة 

إدارة املوارد البشرية
 ((ILM) دورة معتمدة من معهد القيادة واإلدارة البريطاني)



القيادة واإلدارة - الدورات العامة 
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اإلدارة املالية واحملاسبية 
    املالية لغير اخملتصني بالشؤون املالية•
  املعايير الدولية لرفع التقارير املالية لغير احملاسبني القانونيني•
  مقدمة إلى إطار رفع التقارير املالية للكيانات الصغيرة واملتوسطة•
  مقدمة إلى املعايير الدولية لرفع التقارير املالية•
  احملاسبة اإلدارية•
  احملاسبة ورفع التقارير املالية•
  احلسابات املدينة وإدارة سياسات االئتمان•
  شهادة في اإلدارة املالية•
  تقييم الشركات•
  ورشة عمل إعداد النماذج املالية باستخدام برنامج إكسل•
  إعداد موازنات التدريب وقياس العائد منه•
  إدارة النقد واملصارف•
  مبادئ تقييم األداء املالي•
  احلسابات العامة•
  املدفوعات احلكومية•
  شهادة في االستثمار العقاري وتأجيرها وإدارتها•
  إعداد امليزانيات الفعال ومراقبة التكاليف•
  شهادة في إعداد النماذج املالية باستخدام برنامج إكسل•
  احلسابات الدائنة: بدءاً باحملاسبة وصوالً إلى اإلدارة•
  شهادة احملاسبة االحترافية•
  سياسات وإجراءات احملاسبة واملالية•
  شهادة في أفضل املمارسات في مجال حوكمة الشركات•
  ورشة عمل متقدمة في إعداد امليزانيات •
  شهادة في التدفق النقدي من العقارات وإعداد النماذج املالية•
  املهارات االحترافية للمالية واحملاسبة•
  حوكمة الشركات: املبادئ والسياسات وأفضل املمارسات•

  احملاسبة واملقارنة بني املعايير الدولية لرفع التقارير املالية واملبادئ احملاسبية املقبولة عموماً•
  املراقب املالي الرئيسي•
  ماجستير إدارة األعمال في خمسة أيام•
  شهادة في إعداد النماذج العقارية املتقدمة وتخطيط املدن•
  دورة متقدمة في إعداد التقارير املالية وتقارير العمل•
  اإلغالق السريع للحسابات الشهرية والسنوية•
  اجليل القادم من برنامج إكسل: إعداد التقارير املالية وتقارير العمل املتقدمة•
  دورة متقدمة في احملاسبة•
  إدارة التدفقات النقدية•
  جدول الرواتب: حتضير الرواتب وحتليلها وإدارتها•
  احملاسبة املالية وإعداد التقارير •

دورات إدارة السياحة 
  مقدمة عن السياحة•
  مقدمة عن السياحة والترفيه والفعاليات•
  مبادئ السياحة والسفر •

إدارة املشاريع وعمليات اإلنشاء
  عمليات املستودعات الدولية•
  اإلمداد اللوجستي لإلنشاءات•
  املفاوضات الفعالة في املشاريع واملشتريات•
  املهارات االستراتيجية للشراء•
  املشتريات والشراء•
  قيادة املشتريات•
  تطوير استراتيجية املشتريات•
  إدارة املشتريات والعقود•
  إدارة الدعم اللوجستي وسلسلة التوريد•
  شهادة في األدوات املالية في املشتريات•
  شهادة في إدارة العمليات•
  أفضل املمارسات في مجال املشتريات •
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All Translation & Interpretation Courses  
offered by us is recognized by ELTS 

TRANSLATION & 
INTERPRETATION 

(Elite Legal Translation Services)  



TRANSLATION & 

Placement Test 
•  ABCs of professional translation (A basic course) 
•  Legal Translation 
•  Advanced Legal Translation 
•  Translation in Practice 
•  Advanced Translation (Vocabulary Building) 
•  Translation in Management and Economics 
•  Media Translation 
•  Your first steps to become an interpreter 
•  Professional Simultaneous Interpreter 
•  Professional Consecutive Interpreter 
•  Legal Translator Exam: Tips & Tricks 
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الترجمة والترجمة 

  أبجديات الترجمة االحترافية (دورة تدريبية أساسية)•
  الترجمة القانونية•
  دورة متقدمة في الترجمة القانونية•
  تطبيقات عملية في الترجمة•
  دورة متقدمة في الترجمة (بناء مخزون املفردات)•
  الترجمة في مجالي اإلدارة واالقتصاد•
  ترجمة وسائل اإلعالم•
  خطواتك األولى لتصبح مترجماً فورياً•
  دورة املترجم الفوري احملترف•
  دورة املترجم التتابعي احملترف•
  االمتحان القانوني للمترجم :اساليبه وخدعه •
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 امتحان حتديد املستوى



LANGUAGES 
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IELTS Courses 
•  Placement Test  
•  Intensive IELTS Course 
•  IELTS Refreshment Course 
•  IELTS Workshop 
•  IELTS Exam  

TOEFL Courses 
•  Placement Test  
•  Intensive TOEFL PBT Course 
•  Refreshment TOEFL  PBT Course 
•  TOEFL Workshop 
•  TOEFL Exam  

SAT Courses 
•  Scholastic Aptitude Test (SAT) 

General English Course 
•  Beginner Level 
•  Elementary Level 
•  Pre-Intermediate Level 
•  Intermediate Level 
•  Upper-Intermediate Level 

Business English Course 
•  Intermediate Level 
•  Advanced Level 

Arabic for Non-Arabic Speakers 
•  Refreshment Arabic for Non-Arabic Speakers 
•  Professional Arabic for Non-Arabic Speakers 
•  Expert Arabic for Non-Arabic Speakers 

French Course 
•  Beginner Level 
•  Elementary Level 
•  Pre-Elementary Level 
•  Intermediate Level 
•  Upper-Intermediate Level 
•  Advanced Level 

German Course 
•  German Language 



اللغات 
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 دورات اآليلتس
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  امتحان حتديد املستوى•
  دورة تدريبية مكثفة المتحان آيلتس •
  دورة املفاتيح الرئيسية الجتياز امتحان اآليلتس•
  ورشة عمل اآليلتس•
  امتحان اآليلتس •

 دورات التوفل 

  امتحان حتديد املستوى•
  دورة تدريبية مكثفة المتحان التوفل•
  دورة املفاتيح الرئيسية الجتياز امتحان التوفل•
  ورشة عمل التوفل•
  امتحان التوفل •

(SAT) اختبار االستعداد املدرسي 

  • (SAT) اختبار االستعداد املدرسي

 دورات اللغة اإلجنليزية العامة
  مستوى املبتدئ•
  مستوى األساسي•
  توى ما دون املتوسط •
  مستوى املتوسط •
  مستوى املتقدم •

دورات اللغة اإلجنليزية في  
 مجال األعمال

  مستوى املتوسط•
  مستوى املتقدم •

 دورات اللغة العربية لغير الناطقني بها 
  دورة تدريبية تأهيلية لتعلم اللغة العربية •
  دورة تدريبية اختصاصية لتعلم اللغة العربية لغير اخملتصني•
  دورة تدريبية متقدمة لتعلم اللغة العربية  •

  دورات اللغة الفرنسية
  مستوى املبتدئ•
  مستوى األساسي•
  مستوى ما دون املتوسط•
  مستوى املتوسط•
  مستوى ما فوق املتوسط•
  مستوى املتقدم •

 دورة اللغة األملانية
  دورة اللغة األملانية •



EHS Management Courses 
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All EHS Management Courses  
offered by us is  recognized by IHSEC & 
Medic First Aid 

(Medic First Aid) 



EHS Management Courses 
IOSH – EHS COURSES 
•  IOSH Managing Safely 
•  IOSH Accident Investigation 
•  IOSH Managing Safely in School 

09 www.emti-training.com 

Accredited Programmes  – EHS COURSES 
•  NEBOSH International Technical Certificate In Oil and Gas Operational Safety (Friday)  
•  NEBOSH International General Certificate (IGC)-(Friday) 
•  NEBOSH International General Certificate (IGC)-(Daily) 
•  NEBOSH International General Certificate (IGC)-(Arabic) 
•  NEBOSH Health and Safety at Work 
•  NEBOSH Diploma  

General Health & Safety & Offshore Courses 
•  Medic First Aid: Train the Trainer 
•  Risk Assessment 
•  Accident and Incident Investigation 
•  Fire Warden 
•  Confined Space Safety Awareness 
•  Medic First Aid: Basic Plus 
•  Fire Fighting: Basic 
•  PTW System (Lock-out Tag-out System LOTO) 
•  Offshore Survival 
•  Breathing Apparatus & H2S 
•  Scaffolding Erection Dismantling Training: Basic Awareness 
•  Review & Inspections of Safety System & Risk Assessment 
•  Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA) 
•  Rigging Awareness  
•  Tropical Basic Offshore Safety Induction and Emergency Training (TBOSIET) 
•  Fire Marshal  
•  General HSE Awareness at Work  
•  Hazard Identification & Communication  
•  Crane Safety  
•  Man Lift 



EHS Management Courses 
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Safety Training  
•  ICIEH-Level 2 Award 
•  Associate Safety Professional (ASP Workshop) 
•  Certified Safety Professional (CSP Workshop) 
•  Lifting Supervisor  w/ Practical's 
•  Appointed Person 
•  CDM-an Overview 
•  CDM-Designing For Health & Safety 
•  Work Zone Traffic Management Under UAE Regulations 

Project/Construction Management 
•  Technical Report Writing 
•  Delay Analysis in Construction in the middle East 
•  Technical Audit of Construction Projects 
•  Project Management Professional (PMP) 
•  Fundamentals of Project Management/Project Management Skills 
•  IT Project Management  
•  Leading Project Managers 
•  Contract Administration  
•  Managing Multiple Projects - Certified  Program 
•  Project Planning, Scheduling & Cost Control Professional – Preparing for PSP & PMI-SP Certificates – Certified Program & PSP 
•  Managing Projects Using Microsoft Project 
•  Negotiating And Contracting In Procurement And Supply 
•  Achieving Risk Management Professional Certification-Project Risk Management 
•  Managing a Matrix Organization 
•  Certificate in Advanced Project Management 
•  Project Risk Management 
•  Tender Preparation and Evaluation 
•  Managing Contracts and Relationships In Procurement and Supply 

Safety Training  
•  IIRCA-OHSAS 18001 Lead Auditor 
•  IIRCA-ISO 9001 Lead Auditor 
•  IIRCA-ISO 14001 Lead Auditor 

Specification & Estimation 
•  Controlling Construction Cost 

Document Control 
•  Certificate in Engineering 

Document Control 
•  Advanced Certificate in 

Engineering Document 
Control 

•  Key Principles for Effective 
Document Control 
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دورات البيئة والصحة والسالمة 

إدارة البيئة والصحة والسالمة 

برامج معتمدة في  البيئة والصحة والسالمة 
 

  •(IOSH) كيف تدير عملك بشكل سليم وآمن
  •IOSH دورة التحقيق في احلوادث من
  •IOSH اإلدارة اآلمنة في املدرسة من

دورات عامة في  البيئة والصحة والسالمة 

الشهادة الفنية الدولية في سالمة عمليات النفط والغاز صادرة من NEBOSH (اجلمعة)
الشهادة العامة الدولية صادرة من NEBOSH (اجلمعة)

الشهادة العامة الدولية صادرة من NEBOSH (يومياً)
الشهادة العامة الدولية صادرة من NEBOSH (اللغة العربية)
NEBOSH شهادة الصحة والسالمة في مكان العمل صادرة من

NEBOSH دبلوم

  اإلسعافات األولية الطبية: تدريب املدربني•
  تقييم اخملاطر•
  التحقيق في احلوادث/ األحداث•
  املسؤول عن اإلخالء أثناء احلرائق•
  املعرفة بإجراءات السالمة للمساحات املغلقة•
  دورة أساسية في اإلسعافات األولية الطبية•
  دورة أساسية في مكافحة احلرائق•
  نظام PTW (نظام وضع قفل وعالمة حتذير ملنع التشغيل)•
  النجاة في البحر•
  جهاز التنفس واحلماية من كبريتيد الهيدروجني•
  دورة في تفكيك السقاالت:دورة توعوية أساسية•
  مراجعة ومعاينة أنظمة السالمة وتقييم اخملاطر•
  •(SCBA) أجهزة التنفس ذاتية االكتفاء
  دورة توعوية لتجهيز السفن•
  دورة أساسية في التدريب على حاالت الطوارئ والتعريف بالسالمة في البحر•
  املسؤول عن اإلطفاء•
  الوعي العام بالبيئة والصحة والسالمة في مكان العمل•
  حتديد األخطار والتواصل في حاالت اخلطر•
  سالمة الرافعات•
  الرافعات البشرية•

l 

l 

l 

l 

l 

l 
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التدريب على السالمة

إدارة البيئة والصحة والسالمة 
  جائزة (معهد تشارترد للصحة البيئية) CIEH - املستوى الثاني•
  زمالء مسؤولي السالمة (ورشة عمل) •
  مسؤولي السالمة املعتمدين (ورشة عمل) •
  مشرف املصاعد مع تطبيقات عملية•
  الشخص املعني•
  إدارة تصميم اإلنشاء-مراجعة عامة •
  إدارة تصميم اإلنشاء-التصميم من أجل الصحة والسالمة •
  إدارة حركة املرور في منطقة العمل مبوجب القوانني اإلماراتية •

إدارة املشاريع وعمليات اإلنشاء
   كتابة التقارير الفنية•
  حتليل حاالت التأخر في البناء في الشرق األوسط•
   التدقيق الفني في املشاريع االنشائية •
  •(PMP) أخصائي إدارة املشاريع
  أساسيات إدارة املشاريع•
  إدارة مشاريع تقنية املعلومات•
  قيادة مدراء املشاريع•
  إدارة العقود•
  إدارة عدة مشاريع - برنامج معتمد•
  التخطيط للمشاريع وجدولة مراحل إجنازها ومراقبة التكاليف - التحضير لشهادة PSP وشهادة PMI-SP - برنامج معتمد•
  إدارة املشاريع باستخدام مشروع مايكروسوفت•
  التفاوض والتعاقد للعاملني في قسم املشتريات والتوريد•
  شهادة احترافية في إدارة اخملاطر - إدارة مخاطر املشاريع•
  إدارة عملية إعداد مصفوفة عمل•
  شهادة في إدارة املشاريع املتقدمة•
  إدارة مخاطر املشاريع•
  إعداد املناقصات وتقييمها•
  إدارة العقود والعالقات في قسم املشتريات والتوريد•

نظام اإلدارة املتكامل
املعهد الدولي لبناء القدرات في إفريقيا-اخلدمات االستشارية في الصحة 

والسالمة املهنية 18001-املدقق الرئيسي 
املعهد الدولي لبناء القدرات في إفريقيا-آيزو 9001-املدقق الرئيسي

املعهد الدولي لبناء القدرات في إفريقيا-آيزو 14001-املدقق 
الرئيسي

املواصفات وتقدير التكاليف

l 

l 

l 

ضبط الوثائق
  شهادة في هندسة مراقبة املستندات•
  شهادة متقدمة في هندسة مراقبة املستندات•
  املبادئ الرئيسية ملراقبة املستندات بشكل فعال•

  مراقبة تكاليف اإلنشاءات•



OUR 
SERVICES 
What we offer… 
•  Facility Rental 
•  IELTS Exam Centre 
•  Legal	  Transla+on	  
•  Interpreta+on	  
•  Notarial	  Documents	  and	  Contract	  
•  Legal	  Consul+ng	  Services	  
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خدماتنا 
  تأجير القاعات •
  مركز امتحان آيلتس •
  •	الترجمة القانونية  
  •	الترجمة الفورية  
  •	خدمات إعداد املستندات العدلية والعقود  
  •	خدمات االستشارات القانونية  
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Who benefits from our services? 
•  Government authorities 
•  Private entities 
•  School students 
•  Employees 
•  Individuals seeking development 

BENEFITS 
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اجلهات احلكومية
شركات القطاع اخلاص

طلبة املدارس
املوظفون

أي شخص يسعى لتطوير قدراته ومهاراته 

املستفيدون من الدورات 
واخلدمات 
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Your satisfaction is our Goal! 

By recruiting the best human resources, partnering with highly  
qualified trainers and utilizing state-of-the-art technologies,  
we are very keen to provide the best services, according to  
the highest quality standards of the industry, with competitive  
packages and user-friendly presentation and provision to  
ensure taking your hands towards achieving your future  
aspirations.  

CONTENTMENT 
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من خالل توظيف أفضل الكوادر البشرية وأحدث التقنيات نحرص 
دائماً على تقدمي أفضل اخلدمات وفق أعلى معايير اجلودة وبأسعار 

تنافسية وسرعة في اإلجناز مبا يساهم في ضمان خدمتكم على 
الوجه األمثل وحتقيق مبتغانا في رضائكم 

رضاؤكم هدفنا 
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+971 2 4120 000 
+971 2 6277 664 
+971 55 7461 930

Elite Management Training Institute LLC 
Mina Road, same building as Union National Bank,  
6th floor, office 604 

     EEM@elite-gulf.com 
www.emti-training.com  

CONTACT 
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 604  6 

    EEM@elite-gulf.com 
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