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     والمتوسطة.عضو في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة  -

     معترف عليه من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي -

 عضو في غرفة تجارة وصناعة دبي. -

 رة التنمية اإلقتصادية في دبي. ئدامرخص من قبل  -

Course title: 

Environmental Leadership Program (ELP) 

 برنامج إعداد القائد البيئي

قادة بيئيين، من خالل الجمع بين التفكير البيئي النقدي والمعرفة البيئية مع المناهج المستدامة   لتأهيلبرنامج إعداد القائد البيئي تم تصميم 

دبي  من قبل الفائز بجائزة    ،هيئة المعرفة والتنمية البشريةمن  تم تصميم هذا البرنامج المعتمد   .والفعالة، والتي تتماشى مع العالم الحقيقي

كثر من    للتميز الحكومي ًما من المعرفة األكاديمية والخبرة الميدانية. البرنامج عبارة عن تجربة تعليمية صارمة وفريدة من نوعها  عا  20، مع أ

برنامج التحول المبتدئين أو المهنيين إلى قادة بيئيين استثنائيين، من خالل التعرض لنهج مبتكرة ودراسات حالة محددة. سيطور المشارك في ل

 ة القضايا البيئية الديناميكية والمعقدة.  جميع المهارات الالزمة لمعالج

 

Course Description: 

This program is formulated to shape Powerful Environmental Leaders, by combining Critical Environmental Thinking and 

Environmental Knowledge with sustainable, effective and efficient approaches, that are in line with the Real World.  

This interdisciplinary KHDA (Knowledge and Human Development Authority) accredited program, is formulated by a DGEP 

Award Winner, with more than 20 years of academic knowledge and field experience. The program is a rigorous, unique 

learning experience that transforms starters or mid-career professionals into exceptional Environmental Leaders, through 

the exposure to innovative approaches and specific case studies. ELP participants, throughout the program will develop all 

the necessary skills to tackle dynamic and complex environmental issues.  

 

Program Accreditation: 

This program is accredited by Dubai’s Knowledge and Human Development Authority’s (KHDA). The program has also 

received the UAE’s Ministry of Economy’s Intellectual Property’s Registration. 

 

Program Certification: 

At the end of the course, attendees will be presented with a KHDA (Knowledge and Human Development Authority’s) 

Attested Certificate. 

 

Who should attend:  

This program is formulated for Public & Private Sectors Managers, Directors, EHS Safety Officers, Project Managers, Team 

Leaders, Policy Makers, Auditors, Environmental Entrepreneurs, Students who are majoring in the field of Engineering, 

Environmental Management, Environmental Science, and anyone with an interest in the subject to enhance their knowledge 

and value to their professional profile.  
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Program Learning Outcome - مخرجات تعلم البرنامج 

 Focus 
Number of 

Days 

Hours Per 

day 

Program Learning Outcome 

 مخرجات تعلم البرنامج

Module 1: 

 

Environmental 

Sustainability 

1 3 

• How to achieve United Nation’s Sustainable Development Goals 

• Environmental Laws and Legislations 

• Environmental Leadership Skills (Communication Skills, 

Teamwork and Future Environmental Projection) 

البيئية  االستدامة  

 المتحدة لألمم المستدامة التنمية  أهداف تحقيق كيفية •

 البيئية   والتشريعات القوانين •

  البيئية  والتوقعات الجماعي  والعمل  االتصال مهارات)  البيئية  القيادة  مهارات •

 ( المستقبلية

Module 2: 

Environmental 

Leadership Skills 

• Role of Big Data and Artificial Intelligence in Environmental 

Leadership and Decision Making 

• Emotional Environmental Intelligence – When to say “yes”, and 

when to say “no”! 

• Sustainable Management of Environmental Challenges  

• Challenges between Environmental “Needs” and Manager’s 

“Wants”. 

  القيادة مهارات

 البيئية 

 القرار  وصنع البيئية  القيادة في  االصطناعي والذكاء  الضخمة البيانات  دور •

 ال"! " تقول  ومتى  ،" نعم" تقول  متى  - البيئي  العاطفي الذكاء •

 البيئية   للتحديات المستدامة اإلدارة •

 المدير " رغبات"  و البيئية " االحتياجات " بين  التحديات •

Module 3: 

 

Environmental 

Innovation 

1 3 

• Environmental Innovation & Change Management 

• Green Economy and Sustainable Energy 

البيئي االبتكار  
 التغيير وإدارة  البيئي  االبتكار •

 المستدامة والطاقة  األخضر االقتصاد •

Module 4: 

Environmental 

Health 

• Air Pollution, Water Cycle, Waste Management 

• Environmental Pollutants 

• Environmental Health Impacts and Hazards 

البيئية  الصحة  

 النفايات  إدارة  ، إدارة المياه  ، الهواء تلوث •

 البيئية  الملوثات •

 البيئية  الصحة على  والمخاطر  اآلثار •

Module 5 

Environmental 

Project 

Management & 

Monitoring 1 3 

• Environmental Monitoring & Control  

• Environmental Project Management 

• Environmental Impact Assessment 

  ومراقبة إدارة

البيئية  المشاريع  

 البيئي  والتحكم المراقبة •

 البيئية  المشاريع   إدارة •

 البيئي  األثر تقييم •
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