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نحن جامعة رائدة عالميًا ،متميّزة في األبحاث ،وبارزة من حيث التعليم.
إننا نعمل مع شركات ومؤسسات في جميع أنحاء العالم لوضع برامج تدريبية
عالية الجودة حسب الطلب وتقديها.

أكاديميون حائزون على جوائز

نحتل المرتبة الخامسة في التميّز
البحثي**

نحن إحدى الجامعات التابعة
لمجموعة رسل للجامعات

إدارة الجامعة وبرنامج االبتكار

تعتبر جامعة
كارديف من أفضل
 200جامعة في
*
العالم

إمبريال كوليدج لندن 1
كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية 2
جامعة أكسفورد 3
جامعة كامبريدج 4
جامعة كارديف 5
كلية كينجز لندن 6
جامعة وارويك 7
كلية لندن الجامعية 8
مدرسة لندن لحفظ الصحة وطب 9
المناطق الحارة
كلية الملكة ماري بجامعة لندن 10

نلتزم بالحفاظ على إعداد أفضل األبحاث
نسعى لخلق بيئات تدريس وتعلّم
متميزة
نوفر عالقات ال مثيل لها مع قطاع
األعمال والقطاع العام
درجات علمية معترف بها في جميع
أنحاء العالم
يدرس لدينا طاقم من األكاديميين
المرموقين عالميًا والرائدين في مجال
تخصصهم
نتمتع بمرافق تعليمية ممتازة ممولة
من المنح والعقود البحثية

نحن جامعة عالمية تركز
على البحث واالبتكار.

مكانة بين أفضل خمس جامعات في
المملكة المتحدة.

حائزين على زمالة الجمعية الملكية
وأعضاء بمؤسسات مرموقة أخرى.

تبلغ قيمة العقود البحثية لدينا 500
مليون جنيه إسترليني.

إننا نتمتع بسمعة محلية ودولية طيبة
من حيث الجودة والتميّز ،ونحتل مرتبة
متميّزة بين أفضل الجامعات في العالم.

كما نحتل المرتبة الثانية على المستوى
المحلي بنا ًء على تأثير أبحاثنا ،التي
تعالج التحديات الرئيسية التي تواجه
المجتمع واالقتصاد والبيئة.

تُستخدم خبراتنا ومرافقنا البحثية من
قبل الشركاء الصناعيين والتجاريين،
والهيئات الحكومية ومنظمات أخرى
على الصعيد الدولي.

لقد أنشأنا معاهد بحثية كبرى التباع
مناهج علمية جديدة فيما يخص بعض
الشواغل األكثر إلحاحًا في العالم.

وتجني أبحاثنا منحًا واستثمارات
يبلغ مجموعها عشرات الماليين من
الجنيهات اإلسترلينية وتجذب كبار
الباحثين من جميع أنحاء العالم.

كما أننا جزء من مجموعة رسل
المرموقة المؤلفة من  24جامعة
بريطانية رائدة في مجال األبحاث
المكثفة.

ونساعد في توليد أفكار في ميدان
األعمال التجارية والشركات المنبثقة،
والمساهمة في النمو االقتصادي وخلق
فرص العمل في ويلز وخارجها.

لقد أدت جودة وتأثير أبحاث جامعة
كارديف إلى ارتفاع كبير في إطار
التميّز البحثي ( ،)REFما جعلها تحتل

ويعد طاقم األبحاث لدينا من األطقم
ذات الطراز العالمي ،ويشمل أعضاء
حائزين على جائزة نوبل وأعضاء

 2حائزين على جائزة نوبل
 7حائزين على جائزة الملكة السنوية
 13حائزين على زمالة الجمعية
الملكية
 11حائزين على زمالة األكاديمية
الملكية للهندسة
 7حائزين على زمالة األكاديمية
البريطانية
 21حائزين على زمالة أكاديمية
العلوم الطبية
 34أكاديميًا في أكاديمية العلوم
االجتماعية
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لدينا أكثر من
 7000طالب و
 25٪من أعضاء هيئة
التدريس األكاديميين
من الخارج

تضم هذه المعاهد مواهب أكاديمية من
مختلف التخصصات لحل المشكالت
ذات األهمية العالمية.

وأعددنا برنامج إقامة تدريبي مدته
 13أسبوعًا لتطوير المعرفة ،والفهم
والمهارات المتعلقة بقيادة الجامعات
وإدارتها في المملكة المتحدة.
وتعاونا مع المجلس الصيني للمنح
الدراسية ،الذي أرسل ما مجموعه
 194مبعوثًا في هذا البرنامج بين
عامي  2016و.2018
كان الهدف من ذلك يتمثل في
المساعدة في تطوير قطاع الجامعات
في الصين ،وتم إيالء تركيز خاص
على ممارسة االبتكار في التعليم
العالي في المملكة المتحدة ،في سياق
التدريس والبحث ونشاط المشاركة.
وقد تضمن البرنامج ،الذي قدمته كلية
كارديف إلدارة األعمال ،مدخالت
هامة من كبار موظفي الخدمات
المهنية واألكاديميين لتسليط الضوء
على نطاق االبتكار الذي يحدث في
جميع أنحاء الجامعة.

كما تضمن البرنامج اجتماعات
مع كبار الموظفين ،وجوالت في
اإلدارات،
ودورات في اللغة اإلنجليزية
وزيارات وفعاليات تواصل.

ماذا يقول المبعوثون لدينا:
ما التأثير الذي أحدثه تعلّمك
وخبرتك الذين اكتسبتهما من
البرنامج على فريقك/إدارتك؟

“

نحن جامعة كارديف

نحتل المرتبة
الثانية في المملكة
المتحدة من حيث
**
التأثير

...نسلط الضوء على

سأُظهر إلدارة كليتنا ما تعلمته
ورأيته في جامعة كارديف ،مثل
الكفاءة المهنية لموظفي الخدمة
المحترفين والهيكل التنظيمي،
والتي تشكل في مجملها مصدر
إلهام لكيفية تحسين جودة خدماتنا
وهياكل الفريق.

“

تعقيب المبعوث

في برنامج عام 2018

:المصادر

تصنيف كيو إس للجامعات العالمية لعام * 2020
إطار التميز البحثي لعام ** 2014

+44 (029) 2087 5274

CardiffUniCPD

train@cardiff.ac.uk

“
التدريب المهني للشركات
الدولية

يساهم مجتمعنا الدولي
بشكل كبير في نجاح
جامعة ومدينة كارديف.
ويعزز هذا التنوع
اإلبداع واالبتكار ،وهو
جزء مهم من ثقافتنا.

“

نحن نساعد المؤسسات في الوصول إلى برامج تدريبية
عالية الجودة ،وذات صلة ومحددة ،مصممة خصيصًا
لتنمية القوى العاملة لديكم.

البروفيسور كولن ريوردان
رئيس ونائب مستشار جامعة كارديف

نقدم برامج في مجموعة متنوعة من الموضوعات:

وبصفتنا جامعة دولية
معترف بها ،فإننا نتفهم
التحديات والفرص التي
تجلبها العولمة.
نعلم أن العمل الجماعي الذي يهدف
إلى مشاركة المعرفة يمثل السبيل إلى
النجاح واالستدامة.
وقد أقمنا العديد من الشراكات
والعالقات االستراتيجية في جميع أنحاء
العالم ،ولدينا مجتمع دولي مزدهر يضم
أكثر من  7900طالب و 25٪من
أعضاء هيئة التدريس الذين يختارون
جامعة كارديف ألغراض الدراسة أو
األبحاث أو العمل.
ومع تزايد العولمة ،من المرجح
أن يصبح تدريب الموظفين وإعادة
تدريبهم أكثر حيوية؛ ونحن ،في جامعة
كارديف ،نتمتع بخبرة في

دعم المنظمات لوضع وتقديم دورات
لمواجهة التحديات العالمية ،مثل
فرص الذكاء االصطناعي والبيانات
الضخمة ،وكيفية تطوير الجيل القادم
من المعلمين ورواد التكنولوجيا،
ومستقبل مدننا ،ومعالجة التفاوتات
الصحية وتحديد أسباب المرض.
توفر وحدة التطوير المهني المستمر
( )CPDلدينا خدمة مصممة خصيصًا
لمساعدتكم في الوصول إلى التدريب
المناسب لمؤسستكم؛ وسنستمع إلى
مقترحاتكم ونعمل بالشراكة معكم
بد ًءا من تحديد متطلبات التدريب
الخاصة بكم ومرورًا بإعداد الدورة
التدريبية وتسليمها وما وراء ذلك.
يضمن العمل بالشراكة معنا حصولكم
على أفضل فرصة للتواصل مع
الجامعة في كل ما تقدمه.
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تكتسب برامجنا التدريبية زخ ًما
في جميع أنحاء العالم بين
مجموعة متنوعة من المنظمات.
إننا نمتلك الخبرة الكافية لوضع وتقديم
حلول تعليمية عالية الجودة ،سواء
كان برنامجًا مخصصًا لمدة أسبوع يتم
تقديمه هنا في كارديف ،أو دورة تدريبية
قصيرة يتم تقديمها في بلدكم ،أو نشاط
إقامة طويل األجل للتطوير المهني.
يمتد نطاق خدمتنا إلى مجموعة كاملة
من المتطلبات بد ًءا من مناقشات
االقتراح األولي وحتى التخطيط الدقيق
لتقديم التدريب.
ويشمل ذلك تقديم المشورة والخدمات
المتعلقة بالسكن ،سواء مساكن خاصة
أو مساكن جامعية ،واالصطحاب من
المطار ،والزيارات إلى الشركات/
المنظمات لتعزيز تجربة التعلم
واألنشطة الثقافية ودعم الطالب.
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البيانات الضخمة ،والذكاء
االصطناعي وابتكار البيانات
األمن السيبراني
البيانات الضخمة
علم البيانات
التحفيز
إلكترونيات أشباه الموصالت
المركبة
علم الضوئيات
السالمة الكيميائية
البيانات المتسلسلة (البلوكتشين)
التعليم والتدريس
ممارسات التدريس والتربية
المبتكرة
التطوير المهني لعلماء اآلثار
(أعمال الفصول الدراسية
والمختبرات)
الصيانة بما في ذلك العناية
بمجموعات المتاحف أو المجموعات
التراثية
تدريس الموسيقى

CardiffUniCPD

إدارة األعمال والقيادة
قيادة الحكومة والسياسة العامة
قيادة القطاع العام وإدارته
الخدمات اللوجستية الذكية لسلسلة
اإلمدادات
التكنولوجيا المالية
القيادة واإلدارة داخل المؤسسات
التعليمية
دمج االبتكار
الحوكمة المؤسسية والمالية
إدارة سلسلة اإلمدادات
التواصل عبر الثقافات
القيادة واإلدارة
القيادة الرقمية
إدارة العمليات
الفرق عالية األداء
إدارة الموارد البشرية واألداء
اإلدارة المالية
اإلدارة االستراتيجية
الهندسة المعمارية ،والهندسة،
والتصميم والتخطيط الحضر
إدارة الطاقة

نمذجة معلومات البناء والبنية
التحتية ()BIM
المدن الذكية
الجيولوجيا البنيوية التصميم
والهندسة المعمارية
منخفضة الكربون
النقل المستدام
تحليل النقل
تخطيط وتطوير المدن البيئية
حوكمة تنمية المدينة البيئية
النظم الغذائية المستدامة
تنمية وتخطيط الطاقة المتجددة
اإلعالم ،واالتصال ،والصحافة
التدريب والعالقات اإلعالمية
العالقات العامة ()PR
وسائل اإلعالم الرقمية واالجتماعية
التسويق الرقمي
كتابة المحتوى والكتابة المهنية
تحسين محركات البحث
جوجل أدووردز ،وجوج
يوجد المزيد من الموضوعات على الصفحة
train@cardiff.ac.uk

الطب والرعاية الصحية
الكيمياء الطبية
مرض السكري
الرعاية التلطيفية
علم الوراثة
علم األمراض الجلدية
الممارسة الجراحية
علم المداواة
التئام الجروح
وإصالح األنسجة
النمذجة الرياضية لتحليالت الرعاية
الصحية
الجودة وسالمة المرضى
المهارات السريرية
التمريض
القبالة
العالج الطبيعي
استخدام اللغة في الطب/االتصاالت
الطبية/تسليم مهام التمريض

الصيدلة
تقنيات االستنشاق
الصيدلة السريرية
وصف األدوية
علم النفس
التصوير العصبي
االضطرابات النفسية لألطفال
العالجات المعرفية والسلوكية

اكتشف المزيد
هذه بعض الموضوعات التي
يمكن تطويرها إلى برامج تدريبية
مخصصة.
اكتشف المزيد على

/cardiff.ac.uk
professional-development
international/

وصف الصخور المشوهة
وتصنيفها

العميل :مناجم جبل عيسى
المدة :ورشة عمل لمدة ½ (نصف)
يوم (تتوفر اآلن دورة تدريبية ذات
صلة عبر اإلنترنت في الجيولوجيا
البنيوية  -راجع موقعنا للحصول
على التفاصيل)
المتدربون 14 :جيولوجي تعدين
يعملون في مناجم جبل عيسى في
أستراليا
البروفيسور توم بلينكينسوب،
من كلية كارديف لعلوم األرض
والمحيطات ،متخصص في
الجيولوجيا البنيوية لالستكشاف
والتعدين.
استطلعت ورشة العمل التي قدمها
الضوابط المحتملة على أجسام الخام
في جبل عيسى ،وهو أحد مواقع
التعدين التابعة للشركة وهو موطن
ثاني أكبر منجم للنحاس في أستراليا
باإلضافة إلى أحد أكبر رواسب
الفضة والرصاص والزنك في
العالم.
وتناولت الورشة كال من الصخور
المشوهة الهشة والمرنة وآليات
التشوه والبنية القشرية.

في حالة رغبتكم في مناقشة كيف
يمكننا مساعدة مؤسستكم،
تفضلوا بمراسلتنا على

train@cardiff.ac.uk
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وصل أكاديميون من جامعة قويتشو
إلى كارديف في سبتمبر 2018
للمشاركة في هذا البرنامج.
يتألف البرنامج من عناصر مختلفة،
بما في ذلك دورات تدريس من كلية
العلوم االجتماعية ،ومالحظات
للمحاضرات داخل نظام التدريس

وكانت جامعة قويتشو سعيدة
للغاية بالبرنامج ،وفي خريف
 2019أرسلوا  16مبعوثًا آخر
من مجموعة من المجاالت الفنية
واإلنسانية والعلوم االجتماعية
والهندسة.

مقدمة في التنظير الجلدي

الفضة والرصاص والزنك في
العالم.

العميل :مناجم جبل عيسى
المدة :ورشة عمل لمدة ½ (نصف)
يوم (تتوفر اآلن دورة تدريبية ذات
صلة عبر اإلنترنت في الجيولوجيا
البنيوية  -راجع موقعنا للحصول
على التفاصيل)
المتدربون 14 :جيولوجي تعدين
يعملون في مناجم جبل عيسى في
أستراليا
البروفيسور توم بلينكينسوب،
من كلية كارديف لعلوم األرض
والمحيطات ،متخصص في
الجيولوجيا البنيوية لالستكشاف
والتعدين.
استطلعت ورشة العمل التي قدمها
الضوابط المحتملة على أجسام الخام
في جبل عيسى ،وهو أحد مواقع
التعدين التابعة للشركة وهو موطن
ثاني أكبر منجم للنحاس في أستراليا
باإلضافة إلى أحد أكبر رواسب

2087
5274
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حقق البرنامج نجاحًا كبيرًا حيث
قيّمت جميع التعليقات التي قدمها
المبعوثون البرنامج على أنه ذو
تأثير كبير.

CardiffUniCPD

وتناولت الورشة كال من الصخور
المشوهة الهشة والمرنة وآليات
التشوه والبنية القشرية.
من قبل أطباء أمراض جلدية رائدين
في مجال التنظير الجلدي،
ويكمل المشاركون موضوعًا جديدًا
كل أسبوعين ،يليه تقييم.
هذه الدورة التدريبية متاحة في
جميع أنحاء العالم؛ وتضمنت دورتنا
األخيرة مبعوثين من أكثر من
 11دولة .ونتلقى على الدوام
تعقيبات ممتازة كما أن الطلب على
الدورة التدريبية يزداد باستمرار.
يتم إعداد خطط لعقد مزيد من
الدورات التدريبية القصيرة في
التنظير الجلدي لتلبية الطلب على
خبرة جامعة كارديف في هذا
المجال.

 ...لقد أحدثت إيماجين ميلتون
أكبر نقلة في تفكيري حول التعلم
والتدريس  ..نظرًا ألنها سمحت
لي بالتفكير بعمق في الغرض
من التعليم العالي وكيفية تشجيع
الطالب على االنخراط في عملية
التعلم.

“

تعقيب المبعوث
برنامج جامعة قويتشو
2018-2019

“

الثقافة ،واللغة
الوعي بالتنوع الثقافي
الترجمة
أفريقيا ودور المنظمات غير
الحكومية
العالقات الصناعية في الدول
األوروبية
النظرية النسوية وحقوق المرأة في
الشرق األوسط
االهتمام اإلبداعي والتراث كصناعة
الموسيقى والمشاركة العامة

تصحيح البصر
تصحيح البصر السريري
الوصفات العالجية ألخصائيي
البصريات
حوكمة رعاية العيون
الجلوكوما

قصص نجاحنا

العميل :جامعة قويتشو
المدة 4 :أشهر
المتدربون 10 :مبعوثين

“

القانون واألخالق
اللسانيات الجنائية
استخدام اللغة في القانون
استخدام اللغة في الطب/االتصاالت
الطبية/تسليم مهام التمريض
األخالق التطبيقية

طب األسنان
طب األسنان السريري
زراعة األسنان
تقويم األسنان
هندسة األنسجة

ممارسة التدريس المبتكرة

الخاص بالمبعوثين ،وتقديم
المساعدة فيما يخص اللغة
اإلنجليزية ،ورحالت ثقافية.

ماذا يقول المبعوثون لدينا:

...تجعلني الدورة التدريبية على
صلة بالمتخصصين والزمالء
اآلخرين في جميع أنحاء العالم.
فمن خالل استخدام منصة عبر
شبكة اإلنترنت ،تتيح الدورة
التدريبية طريقة تعلُّم مرنة حتى
أثناء ممارسة النشاط .ويمكن
للطالب المشاركة في المناقشات
باستخدام أجهزة الكمبيوتر أو
الهواتف الذكية ... .وفي منتدى
المناقشات المباشرة ،يمكن
للطالب التواصل مع الخبراء
مباشرة.

“

الدكتور تونغ مان تشيو ،هونغ كونغ
برنامج التنظير الجلدي 2018

train@cardiff.ac.uk

كارديف ،عاصمة ويلز
المدينة التي تحتوي على الثقافة ،والرياضة ،والمحالت
التجارية ،والترفيه وفرص العمل واألجواء التي تتوقعها
من أي مدينة أوروبية حديثة.

7

حقائق عن كارديف

 1تعتبر كارديف مدينة آمنة يبلغ عدد
سكانها حوالي  350,000نسمة،
وكانت من أوائل المدن متعددة
الثقافات في المملكة المتحدة ويتم
التحدث فيها بنحو  94لغة.

 4لقد تم تصنيف المدينة مؤخ ًرا
على أنها سادس أفضل مدينة للتسوق في
المملكة المتحدة ،إذ تضم أروقة إدواردية
وفيكتورية جميلة ومراكز تسوق حديثة
تضم عالمات المصممين التجارية
والمتاجر المستقلة الفريدة.

إدنبره
أيرلندا الشمالية

 2تتمتع كارديف بأجواء فنون
ومناسبات صاخبة ،لكونها موطن
وحديقة تجعل كارديف واحدة من أكثر
األوبرا الويلزية الوطنية ،ورولد دال،
برمينغهام
المدن خضرة في المملكة المتحدة ،حيث
ومركز ويلز ميلينيوم ،ومركز تشابتر
أيرلندا
130
مساحته
يبلغ
الذي
بوتيه
منتزه
يقع
للفنون المبتكر.
كارديف
لندن
فدانًا بجوار حرمنا الجامعي مباشرةً.
ويستضيف ملعب اإلمارة الشهير
األحداث الرياضية والموسيقية الدولية
بريستول
بداية من نهائي دوري أبطال أوروبا  6تتميّز المدينة بخطوط مواصالت
ممتازة لباقي أنحاء المملكة المتحدة
إلى الحفالت الموسيقية لنجوم عالميين
ومطار دولي على عتبة بابنا ،وفي رحلة
مثل إد شيران وبيونسيه.
قصيرة يمكن استكشاف أوروبا وما
ورائها.
 3ويحتوي المتحف الوطني في كارديف
ويحتوي المتحف الوطني في كار
وقت السفر بالقطار
 7وتتميز أجواء الطعام المتنامية في
ديف على واحدة من أفضل مجمو
الوقت
		
المدينة
كارديف بالمأكوالت العالمية من تايالند
عات الفن االنطباعي خارج باريس،
وحتى المكسيك وما ورائها .كما تسهِّل
بما في ذلك أعمال مونيه ورينوار
ساعتان
		
لندن
لك
الدولية
ماركت
السوبر
محالت
وفان جوخ.
ثالث ساعات ونصف
مانشستر
في
تستخدمها
التي
المكونات
على
العثور
ساعتان
		
برمينغهام
المنزل!
 5كما تضم أكثر من  330متنزهًا

اتصل بنا
وحدة CPD
جامعة كارديف

Senghennydd Road 21-23
Cardiff
Wales | UK | CF24 4AG

مانشستر

بلفاست

+44 (029) 2087 5274
train@cardiff.ac.uk
cardiff.ac.uk/professional-development
@CardiffUniCPD
@Company/CardiffUniCPD

مكتبنا مفتوح من الساعة  09:00إلى الساعة  16:30من االثنين إلى الجمعة (بتوقيت المملكة المتحدة)

