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( القيادة ا�دارية - إدارة أعمال - القيادة التربوية )

    أيام من التدريب المكثف
تحصل فيها علي دبلوم مهني

في احدي تخصصات

من 25 مارس 2018  الي 3 ابريل 2018 

تجربة
تعليمية
ترفيهية
ال تنسى



استمتع بتجربة عطلة عيد فصح بهيجة مع
كلية نوتينج هيل البريطانية 

     
في أحد أجمل مدن اوروبا  -  مانشستر

     
برنامج الدبلوم المهني المكثف في 10 أيام 

يسمح لك أن تختار بين ثالث تخصصات مختلفة: 
( القيادة ا�دارية - إدارة أعمال - القيادة التربوية )  

 البرنامج الدراسي يزودك بمهارات و معارف جديدة من
شأنها أن تدفع حياتك المهنية لالمام0

هيل نوتنج  كلية  من  الخارج  في  الدراسة  و  التدريب   مغامرة 
المهني و  الوظيفي  بين  تعزيز فرص تطويرك   البريطانية تجمع 
 و بين ان تغمرك بتجربة ثقافية ولغوية قيمة. هنا نحن حريصون
 على جعل التدريب المهني متعة ال تنسي عن طريق الجمع بين

كل فوائد السفر و محاضرات مكثفة في تخصصك المفضل0

 يتم تنظيم رحلتنا التعليمية بطريقة ال توفر لك فقط المعارف
وجهة الي  تضيف  و  أفقك  توسع  أيضا  بل  الجديدة   ا²كاديمية 
بيئات تدار  كيف  و  البريطاني  العمل  آداب  علي  تعرفك   نظرك، 
الثقافة و  التاريخ  استكشاف  من  وتمكنك  بريطانيا  في   العمل 

البريطانية الغنية0

Notting Hill College



التدريب يدمج  متميز  برنامج   هو 
تمكنك بطريقة  معا  والترفيه   المهني 
الذات تطوير  بتجربة   االستمتاع   من 
التدريب قرار  واحد.  وقت  في   واالسترخاء 
ومتعبا، صعبا  يكون  أن  ممكن   وحده 
السفر، بمتعة  يقترن  عندما   ولكن 
ثقافة في  نفسك  تغمس  أن   يساعدك 
مختلفة نهج  فهم  ويعمق   جديدة، 
ويستثير الحياة،  و  العمل  سلوكيات   في 
غير أشخاص  و  أماكن  حول   فضولك 
التعليمية عطلتك  يجعل  مما   مألوفة، 

.معنا مميزة

ما هي العطلة التعليمية
في كلية نوتنج هيل البريطانية؟

مجلس من   باعتماداتنا  فخورون   نحن 
 اعتماد الكليات الدولية و مجلس االعتماد
اهم احد  يمثالن  اللذان   البريطاني، 
و اوروبا  في  التعليمية  الجودة   عالمات 
الصارمة لمعايير  با  نلتزم   0 ككل   العالم 
علي البريطانية  الحكومة  تفرضها   التي 
يضمن حتى  مثلنا،  المعتمدة   الكليات 
اساليب أفضل  على  الحصلون   طالبنا 
 التدريب والدعم و يتأكدوا من ان مؤهالتنا
الذي النجاح  الي  تقودهم  أن   يمكن 

يحلمون به في أي مكان في العالم 0

على لدينا  التدريس  هيئة  أعضاء   ويركز 
 مساعدة الطالب في اكتساب المعارف و
 المهارات الصناعة والمهارات الالزمة للتميز
 في سوق عمل اليوم ²ننا  نسعى الي بناء
من العديد  في  المهنية  حياتك  تقدم   و 
الحاضر. الوقت   المجاالت ا²كثر طلبا في 
 وعالوة على ذلك، تهتم  كلية نوتينج هيل
تعليمية تجربة  لك  تقدم  ان   البريطانية 

قيمة و ممتعة في نفس الوقت 0

كلية تلتزم   ،2004 عام  في  نشأتها    منذ 
خدماتها بتوفير  البريطانية  هيل    نوتينج 
الخبرة من  مستوي  اعلي  علي   التعليمية 
التقدم من  طالبها  تمكن  التي   العملية 
المهنية. حياتهم  في  غايتهم   وتحقيق 
طالبها تعد  البريطانية  هيل  نوتينج   كلية 
سوق في  الضارية  المنافسة   لمواجهة  
 العمل العالمية من خالل التدريب العملي
الحياة احتياجات  تلبية  على  يركز   الذي 

 المهنية 0

لماذا تختار
كلية نوتج هيل

البريطانية؟



نوتينج كلية  من  والقيادة  ا�دارة  دبلوم  تصميم   تم 
وا²دوات ا²ساسية  المعرفة  لتوفير  البريطانية   هيل 
 المبتكرة للمديرين الجدد والمشرفين والقادة في جميع
 الصناعات. وهو يحدد المعرفة والمهارات والقدرات التي
الخبرة ذوي  و   الجدد  والمديرين  المشرفين  اليها   يحتاج 
محتوي يتكون  اليوم.  العمل  مكان  في  إأدائهم   لرفع 
طرق و  تتناسب  وحدات   3 في  والقيادة  ا�دارة    دبلوم 

  القيادة و االدارة الحديثة

الوحدة االولي : ا�دارة والقيادة
الوحدة الثانية : التخطيط والتنظيم

الوحدة الثالثة : القيادة والتحكم

في المديرين  من  المطلوبة  ا²ساسية  القيادية  الكفاءات  البرنامج  هذا   يتناول 
الذين لديهم خلفيات البرنامج من اجل أولئك  اليوم. صمم هذا  التجارية   البيئة 
 تنفيذية أو تقنية، الذين هم اÇن مكلفون بإدارة اÇخرين. وهو برنامج إعداد مميز
 للموظفين الذين تمت ترقيتهم حديثا وموردا قيما للمديرين ا²كثر خبرة. يمزج
العمل مكان  في  التطبيق  على  ويركز  الممارسة،  و  النظرية  بين  البرنامج   هذا 

لضمان اقصي استفادة

التخصصات
المتاحة في
عطلة الربيه
التعليمية

 الدبلوم المهني في القيادة ا�دارية



الفصل ا�ول : مقدمة في التجارة، االقتصاد و أخالقيات العمل
الفصل الثاني : ريادة ا²عمال، أدوار ا�دارة و أنظمة ا�نتاج

الفصل الثالث : إدارة الموارد البشرية
الفصل الرابع : إدارة التسويق

الفصل الخامس : المحاسبة و ا�دارة المالية

 يتولي هذا البرنامج تنمية مهاراتك و معلوماتك ا�دارية و يحولها الي تلك التي
 تحتاج اليها في بيئة العمل اليوم                                صمم هذا البرنامج ليعطيك

      الفهم و البصيرة لتفكر بشكل مختلف في بيئة عمل سريعة التطور

الدبلوم المهني في إدارة االعمال
Mini MBA

Mini MBA

فاعليتها اثبتت  تدريبية  طرق  و  ا²عمال  إدارة  مجال  في  الدراسات  احدث  علي   مرتكزه 
 في تطوير المهارات ا�دارية، صممت كلية نوتنج هيل البريطانية برنامج تأهيلي يمنحك
بحياتك تنطلق  و  تبدأ  تجعلك  التي  التطبيقات  و  الفاعليات  و  االستراتيجيات  و   المبادئ 
الحجم صغيرة  شركة  كبيرة،  شركة  في  تعمل  كنت  سواء   – التالية  للمرحلة   العملية 
 في بداية عملها، مشروع تطوعي غير هادف للربح أو تدير مشروعك الخاص – فكل ما
 تحتاجه لتطوير ذاتك مجتمع في خمس فصول دراسية: ا²قتصاد و أخالقيات العمل،
 ريادة ا²عمال و أدوار ا�دارة و نظم ا²نتاج، إدارة الموارد البشرية، إدارة التسويق، المحاسبة

و إدارة الموارد المالية 0
 سوف تتخرج من هذا البرنامج و لديك رؤية واضحة عن كيف تدار ا²عمال لتحقق ربحية
 عالية. سوف تكتسب مهارات قيمة تجعلك قادر علي ربط أجزاء العمل ا�داري بعضها

ببعض لتحقق النجاح للمؤسسة و تطبق دورك كفرد في دفع مؤسستك لËمام 0

 يقوم برنامج                                من كلية نوتنج هيل البريطانية علي دراسة خمس فصول
 رئيسية، كل فصل مكون من اربع موضوعات تمثل ما تحتاجة لتطوير نفسك في

عالم إدارة ا²عمال

Mini-MBA



 يهدف الدبلوم المهني في القيادة التربوية وا�دارة من
 كلية نوتنج هيل البريطانية إلى إعداد خريجوه لمواجهة
المدارس. مدراء  تواجه  التي  التحديات  من   العديد 
الكفاءة �ثبات  للطالب  عملية  فرص  علي  يحتوي   و 

وممارسة مهارات القيادة في مدارسهم 0
طرق و  تتناسب  وحدات  أربع  دراسة  علي  البرنامج   يقوم 
 القيادة و االدارة الحديثة في المؤسسات التعليمية وفقا

لمعايير بريطانية معترف بها عالميا 0

الوحدة االولي : المدارس والمدراء
الوحدة الثانية : القيادة التربوية

الوحدة الثالثة : االدارة المدرسية الحديثة
الوحدة الرابعة : مهارات القيادة التربوية

 صممم برنامج الدبلوم المهني في القيادة التربوية ²صحاب الخبرة في التعليم
 الراغبين في المساهمة في تهيئة بيئة تعليمية ممّيزة لمؤسساتهم التعليمية
 حيث يزودك البرنامج بالمعرفة والمهارات التي تمكنك من استغالل إمكانياتك
 كقائد أكاديمي متمّيز والتعرف على الصلة بين القيادة والتعليم وتمكنك من

 دراسة الممارسات الراهنة في مؤسستك ووضع استراتيجية التغيير المناسبة
المؤسسات على  والقيادة  السلوك  تأثير  لطريقة  أعمق   Ðفهم ستكسب   كما 
المؤثرة بالتعليم والعوامل  المرتبطة   التعليمية وتمكنك من تحليل السياسات 
المهني التطوير  برامج  تصميم  جانب  إلى  التعليمي  السياق  في  تطبيقها   في 

في التعليم والتدريس0

الدبلوم المهني في القيادة التربوية



الذين الفنيين  والخبراء  الجدد   المدراء 
شهادات علي  الحصول  في   يرغبون 
مهنية معتمدة لدعم خبراتهم العملية

                 
في الراغبين  الوسطي  االدرات   مدرياء 

تحديث معارفهم ا�دارية 0

 المهنيون الذين يرغبون في االعداد لدرجة
الماجستير في مجال ا²عمال أو التعليم

لتطوير يسعون  الذين  ا²عمال   رجال 
عن اعمق  فهم  تحقيق  و   معارفهم 

كيفية ادارة ا²عمال 0

بأن المهتمون  و  الخبرة  ذوو   المعلمون 
 يصبحوا مداء مدارس، مؤسسات او ادارات

تعليمية 0

من يمكنه أن ينضم الي

هذه العطلة التعليمية؟

هل أنا مؤهل؟

 في كلية نوتينغ هيل، نحن نؤمن بمبدأ التعليم
 مدى الحياة. ترحب برامج الدبلومات المهنية في
 كلية نوتنج هيل البريطانية  بالجميع. أي عمر، أي

جنسية وأي مهنة هو موضع ترحي 0

مواعيد السفر

 ًتقبل طلبات المتقدمين الذين يحتاجون
إلى تأشيرة المملكة المتحدة

قبل 25 فبراير 2018

25 مارس 2018  - 3 أبريل 2018 

التسجيالت مفتوحة حتى 10 مارس 2018

يجب أن يكون عمر المشاركين
أكثر من 19 عاما للسفر بمفردهم



رسوم االشتراك

3250
جنيه استرليني

و تشمل :

التسجيل وخطاب القبول
   ساعة من التدريب

المواد التعليمية اوالين
االختبار النهائي

 شهادة الحضور وشهادة ا�نجاز
ا�قامة في غرف مزدوجة لمدة 10  ليالي 11 يوم

ترتيب االستقبال و الرجوع من و الي المطار
عشاء ترحيب

جوالت سياحية

30

Notting Hill College

 M15AN

كلية نوتينج هيل البريطانية
بيتر هاوس، شارع أكسفورد، مانشستر

المملكة المتحدة                      

تليفون :
فاكس :

      خدمه الشرق ا²وسط :

00441618187250
00447435779512

00971502774021
info@nottinghillcollege.me
www.nottinghillcollege.me

شارك مع أصدقاءك واحصل على قسيمة خصم
بقيمة 250 جنيه استرليني  لكل منكم 

ا²ماكن بأسبقية الحجز

سجل اليوم !



Notting Hill College

10 days intensive training 
Professional Diploma 

with a Major in
( Management & Leadership - Business Administration

or Educational Leadership & Management )

25th March 2018 - 3rd April 2018

Educational
Learning
Experience

Do not forget



This study abroad adventure is as much about career-en-
hancement and job development as it is about cultural and 
linguistic immersion. We are dedicated to making your 
learning fun by combining all the joys of an international 
travel with lectures on specific subjects. 

The educational trip is organised in a way that will not only 
provide you with new academic knowledge but also broad-
en your perspective, teach you about the British work 
etiquette and let you explore the rich British culture and 
history.

Notting Hill College

Experience a joyful Easter holiday with 
Notting Hill College in

beautiful Manchester! 

The 10 days intensive Professional Diploma programme
allows you to choose between three di�erent majors:

( Management and Leadership, Business Administration
and Educational Leadership & Management ).

The course will cover all the essentials needed to enrich
you with new skills that will propel your career.



It is essentially an education-leisure hybrid 
that lets you experience all the benefits of a 
self-improvement and relaxation at once. 
Learning alone can be di�icult and tiring, 
but when combined with a joy of traveling, 
we can immerse our self in a new culture 
and history, deepen the understanding of 
di�erent approaches to work etiquette, and 
appease our curiosity about unfamiliar 
places. During an educational holiday, the 
career enhancement comes together with 
the self-actualization experience, which 
integrates informal education into formal. 

Ever since its opening in 2004, 
Notting Hill College is committed to 
providing top of the class educational 
experience that enables all students 
to progress and achieve in their 
professional life.  Notting Hill College 
prepares students for the rigours of 
the real world with practical, 
career-focused training.

We are proud holders of ASIC (Accredi-
tation for International Colleges) and 
BAC (British Accreditation Council), 
which is the clearest mark of educa-
tional quality. Our College is held to 
strict standards by the UK govern-
ment so our students can be assured 
they are getting the best teaching, 
support and resources available and 
that our qualifications can set them 
up for success anywhere in the world. 

Our academic sta� focuses on helping 
students acquire industry-current 
knowledge and skills as they pursue, 
build and advance their careers in many 
of today’s most in-demand fields. More-
over, Notting Hill College is dedicated to 
deliver its students a valuable learning 
experience that is entertaining, enjoya-
ble and memorable. 

What is an educational holiday? 

WHY
CHOOSE

NOTTING HILL
COLLEGE? 



The Diploma in Management & Leadership from 
Notting Hill College – UK is designed to provide 
essential knowledge and tools for new managers, 
supervisors, and leaders in all industries. It identi-
fies the knowledge, skills and abilities that new 
supervisors and managers need to perform in 
today's workplace. The programme consists of 3 
main modules:

This programme addresses the core leadership competencies required of 
managers in today's commercial environment. It is particularly appropri-
ate for those with operational or technical backgrounds who are now 
tasked with the managing of others. It is also an excellent induction 
module for newly promoted sta� and a valuable resource for the more 
experienced manager. Blending theory with practice, this qualification 
focuses on workplace learning to ensure situational relevance.

Professional Diploma in Management & Leadership 

Educational
Spring

Available in 
Easter Holiday

Module 1 : Managing & Leading
Module 2 : Planning & Organising
Module 3 : Leading & Controlling



It is a Business Administration programme which o�ers an overview of the 
key concepts, tools and techniques that are required to succeed in today’s 
challenging business environment. 

helps students to grasp the universal principles of the corporate world. Its 
dynamic curriculum is designed to equip participants with the knowledge and 
confidence necessary to lead in a fast-moving business environment. 

The programme is comprehensive without being overly complex and over-
whelming, which makes it ideal for both new managers and already estab-
lished professionals. It is based on teaching five main modules; 

Diploma in Business Administration 

Module 1 : Introduction to Business, Economics and Business Ethics 
Module 2 : Entrepreneurs, Management Roles & Production Systems 
Module 3 : Human Resources Management 
Module 4 : Marketing Management
Module 5 : Managing Accounting and Financial Resources



The diploma enables students to examine all 
spheres of education and training and makes them 
well positioned to select suitable opportunities 
from a broad array of options. Graduates o�en 
work within a school setting, or in a community or 
senior college setting. They may also administrate 
government programmes, or work as curriculum 
coordinators for schools or community 
programmes. Educational Leadership and Manage-
ment course consists of four main modules:

The Program is designed to help school-level administrators be both 
visionary leaders and competent managers. It addresses the needs of 
aspiring and practicing principals by providing the tools to build e�ective 
and e�icient schools. The programme prepares its graduates for the many 
challenges facing school administrators. It aims to provide hands-on 
opportunities for students to demonstrate proficiency and to practice 
leadership skills in their schools.

Module 1 : Schools & Principals
Module 2 : Leadership Expectations
Module 3 : Managerial Responsibilities
Module 4 : Vital Aspects of Practice

Diploma in Educational Leadership & Management



New managers and functional experts 
with no formal education. 
    
Middle managers wanting to refresh 
their management knowledge.
    
Professionals considering a Master 
degree in a field of Business or 
Education
    
Entrepreneurs who are seeking to 
develop their knowledge and under-
standing of business
    
Those interested to become a school 
manager/principle

AM I ELIGIBLE?

At Notting Hill College, we believe in a lifelong 
learning approach. Our Diploma programmes 
are open to everyone; any age, any nationali-
ty and any profession is welcome.

Participants should be over 
19 years old to travel independently

WHO SHOULD ATTEND THIS
EDUCATIONAL HOLIDAY?

TRAVEL DATES:

25th March 2018 - 3rd April 2018

Registrations open until 10th March 2018

Applicants who need a 
UK visa should apply 

before 25th February 2018



Notting Hill College

00441618187250
00447435779512

00971502774021
info@nottinghillcollege.me
www.nottinghillcollege.me

EDUCATIONAL
HOLIDAY

PACKAGE Fee

3250 GBP
INCLUDES:

Share with your friend and 
get 250 GBP Discount Voucher 

for Both of You Limited space available
Book today! 

Registration and acceptance letter
30 hours of classroom training
Learning materials provided via Moodle 
Final exam
Certificate of Attendance and Certificate of 
Achievement
Hotel accommodation 
Breakfast at Notting Hill College
Pick up from the airport
Welcoming dinner
Sightseeing tours
Easter festivities

Tel. :
Fax :
 Middle East Service

Notting Hill British College
Peter House, Oxford Street,

Manchester  M15AN


