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 :(SIA) حول جامعة وأكاديمية سمارت إنتل

- سمارت إنتل (SIA) هي مؤسسة للتعليم العالي والبحث العلمي 

تقدم شهادات معترف بها في النفط والغاز وإدارة األعمال 

والتكنولوجيا والعلوم واإلدارة.

-ترحب SIA بالطالب من جميع الثقافات واألديان والخلفيات 

الدراسية في بيئة من التسامح والتميز األكاديمي، وتعزيز الجودة.

- SIA هو مجتمع أكاديمي منفتح ، يرتكز على أفضل مبادئ التعليم 

العالي ، 

- مع الوضع العالمي الحالي أصبح التعليم اونالين هو عنصر 

أساسي من عناصر النجاح نظرًا لكونه الضامن الوحيد الستمرار 

التطور ومواكبة العلم الحديث، ولذلك فإن اكاديمية سمارت سعت 

لتكون الرائدة في هذا المجال وضمان تقديم التعليم في ظل 

الظروف الحالية عبر تقديم كل برامجها اونالين وبنفس جودة 

التعليم المباشر لضمان التفوق والتقدم للطالب ولألكاديمية على 

الصعيد العالمي. 

- بصفتنا عضًوا في المجتمع العالمي ألكاديمية سمارت إنتل، 

ستتمكن SIA من تقديم طالبها إلى بعض أفضل العلماء في 

.SIA العالم الذين سيحضرون بانتظام كأساتذة ومعلمين في



ترخيص جامعة سمارت الدولية 12887617

ترخيص اكاديمية سمارت الدولية - لندن 12837537

رقم ترخيص شركة سمارت اكسبرت الدولي - لندن 12878243 

2020 / 42-TB-14-EB-JAS رقم الترخيص من هيئة االعتماد البريطانية

للتعرف على نشاطات ومعلومات اكثر عن الجامعة واالكاديمية من 

الرابط ادناه :

http://www.Smart-International.org

التراخيص :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/12887617

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/12837537

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/12878243

 التعليم العالي على مستوى الدراسات العليا 85422



- تتمثل مهمة SIA في تقديم برامج تعليمية عبر اإلنترنت سهلة 

الوصول ، وتتميز بكونها ذات جودة عالية وبأسعار معقولة ،حيث 

تستند إلى محتوى قائم على األدلة والتطبيقات ذات الصلة.

- نهدف في SIA إلى إعداد الخريجين لخدمة وقيادة وتحقيق األهداف 

الشخصية والمهنية في مجتمعات متنوعة ومتطورة.

- نحقق ذلك عن طريق توفير تعليم شامل من خالل 

ابتكاراتنا األربعة الرئيسية: 

    التعلم القائم على المشروعات والتطبيق العملي

    الوقت الممتد والكافي للتعلم 

    إدخال الفنون في المنهج المعتمد

    المنهج الدراسي المتقدم.

المهمة والرؤية: 



قيمنا األساسية هي: 

• اإلبداع: نؤمن بالتفكير خارج الصندوق وتحدي المعايير.

• التعاون: نحن نؤمن بأن 

الجميع مًعا يحققون النجاح 

والتميز للفريق.

• التعاطف: نؤمن بأن التعاطف 

واالهتمام ُيظهر أفضل ما في اآلخرين.

• الكفاءة: نحن نؤمن بأن استخدام 

األدوات الصحيحة واألشخاص 

المناسبين يمكننا من إتقان أي شيء.

رقم تسجيل الشركة: 12837537

يقع المركز الرئيسي ألكاديمية سمارت في المملكة المتحدة 

ويوجد فروع في عدل دول أخرى مثل تركيا، مصر، ليبيا سوريا، 

لبنان، الجزائر والعراق.  

عنوان المكتب المسجل -المملكة المتحدة: البيت الدولي، 12 

E16 2D ،شارع كونستانس، لندن، المملكة المتحدة

معلومات األكاديمية والجامعة:



طبيعة عمل أكاديمية وجامعة سمارت الدولية:

 التعليم الثانوي 

العام

 التعليم الثانوي 

التقني والمهني

تعليم عالي من 

الدرجة األولى

التعليم العالي 

على مستوى 

الدراسات العليا

برامج اكاديمية سمارت الدولية: 
-تقدم أكاديمية سمارت الدولية مجموعة متنوعة من 

البرامج التعليمية والشهادات المعترفة عالميًا، 

وأصبحت اكاديمية سمارت من الجامعات الرائدة عبر 

تقديم كل البرامج اونالين لضمان التطور المستمر. 

- تصنف هذه البرامج الى 3 فئات أساسية كالتالي: 

 85310 85320 85421 85422



- رئيس البرنامج: االستاذ سعد مازن
- رمز قطاع البرنامج:  -001 

- وصف مقررات البرنامج:
1- برنامج إدارة النفط والغاز والطاقة:

- تم تصميم SIA لتزويد القادة العالميين باألدوات والشبكة 
والتفاهمات العالمية والمنطق الوجودي ليكون لها تأثير 

عالمي في القرن الحادي والعشرين. كجزء من هذه المهمة، 
توفر أكاديمية SIA للخريجين المعايير العالمية الوحيدة في 

العالم ودرجتي الماجستير والدكتوراه الوحيدين في العالم في 
إدارة النفط والغاز والطاقة من أعلى هيئة تدريس في العالم.

- الدرجات العلمية في إدارة النفط والغاز والطاقة تطبق 
مفاهيم في إدارة األعمال واالقتصاد مع التركيز على صناعات 

الطاقة العالمية، بما في ذلك النفط والغاز، وكذلك تقنيات 
الطاقة الخضراء واألسواق.

- تقوم برامج الدرجات العلمية بإعداد مهنيين والطالب 
المتخصصين بشؤون البترول في منتصف حياتهم المهنية 

ألدوار تنفيذية وقيادية في التنقيب عن البترول الدولي وإنتاجه 
وتداوله، باإلضافة إلى مصادر الطاقة المتجددة. 

الفئة األولى: قسم النفط والغاز



- ستمّكن برامج الدرجات العلمية من تطوير ليس فقط 
مهارات متقدمة في اإلستراتيجية واإلدارة ولكن أيًضا معرفة 

جيدة بإدارة الطاقة وفهم أهميتها في النواحي االجتماعية 
والسياسية واالقتصادية والثقافية والتكنولوجية 

لالستراتيجية الوطنية والدولية والقدرة على تطبيق هذه 
المعرفة إلعالم صنع القرار. 

- تم تصميم برامج الدرجات العلمية لتزويد الممارسين ذوي 
الخبرة في قطاعات النفط والغاز والطاقة بمهارات األعمال 

واإلدارة والقيادة المتقدمة الالزمة للعمل على المستوى 
االستراتيجي كمدراء طاقة معاصرين.

 -تم تصميم برنامج SIA لكلية إدارة األعمال والنفط والغاز 
والطاقة وفًقا الحتياجات شركات أو أسواق معينة في صناعة 

الطاقة، مما يكسب الطالب في البداية خبرة في صنع القرار 
ويتيح للخريجين أن يتم توظيفهم بدرجة عالية من قبل 

أصحاب العمل أو لقيادة مؤسساتهم الخاصة نظرًا لكون 
تتميز برامج الدرجات العلمية هذه خيارات مهمة للباحثين من 
حيث اتساع موضوع النفط والغاز، ووضع الدراسة والمسار 

الوظيفي. 
- ستشرك طريقة SIALIMB (طريقة SIA االنغماس في 

القيادة لألعمال) الطالب في مشاريع حيه ترتكز على إدارة 
الطاقة.



 • إدارة الصحة والسالمة الدولية. 
• نظام إدارة الجودة الدولية. 

• التحكم العام في النفايات واإلدارة البيئية. 
• التفتيش العام وإدارة المراجعة. 

• إدارة التحكم في إنتاج النفط والغاز عند المنبع والمصب. 
• إدارة تحليل المخاطر العامة للنفط والغاز. 

• إدارة هندسة عمليات السالمة. 
• إدارة مراقبة الحفر. 

• إدارة خدمات رأس البئر 
• إدارة ضمان الجودة / مراقبة الجودة العامة.

المواد الداخلة في المنهج:



ما هي الموضوعات التي يمكن لمهنيي الطاقة تغطيتها؟

• ملكية األراضي البترولية وسجالتها 

وإدارتها

• االستثمار وإدارة المحافظ

• أعمال الطاقة الدولية

• قضايا الطاقة العالمية واالقتصاد

• الطاقة المتجددة والبديلة

• قضايا صناعة الطاقة البيئية 

والقانونية والتنظيمية والسياسية

• الوقود الحيوي

• بيئة صحية آمنة

• عمليات الحفر واإلنجاز وصيانة اآلبار 

• تقنيات التكرير 

• وسائل النقل 

• القيادة واتخاذ القرار 

• أساسيات الرياضيات واإلحصاء 

وطرق البرمجة الخطية وغير الخطية 

• إدارة األراضي والعقود 

• السلوك التنظيمي

• دورة قيمة صناعة الطاقة 

تشمل الموضوعات المتنوعة المتاحة للتغطية 
في برامج الدرجات العلمية ما يلي:

• أساسيات االقتصاد

• إدارة الصحة والسالمة الدولية

• المعايير الدولية للتصميم والهندسة.

• المعايير العالمية لمراقبة الجودة 

وضمان الجودة

• التحكم في مياه الصرف الصحي 

والتحكم العام في النفايات

• تقييم األثر البيئي.

• معايير السالمة العامة للبناء.

• اقتصاديات الطاقة

• تكنولوجيا المعلومات

• هندسة البترول

• الجيولوجيا والجيوفيزياء

• الموارد الطبيعية

• سياسة الطاقة

• تداول سلع الطاقة

• ممارسات اإلدارة لمحترفي الطاقة - 

MPE

• إعداد التقارير المالية لصناعة الطاقة



ما هي الموضوعات التي يمكن لمهنيي الطاقة تغطيتها؟

• اقتصاديات إنتاج البترول والطاقة في 

EPP - جميع أنحاء العالم

• اقتصاديات المنبع البترولي

• اقتصاديات المصب البترولي

• إدارة إنتاج الطاقة

• المفاوضات الدولية

• طاقة الرياح

• الطاقة الحرارية األرضية

• الطاقة النووية

• طاقة المد والجزر والطاقة 

الكهرومائية

• إدارة األصول

• معالجة الغاز

• هندسة اآلبار

• الطاقة الشمسية

• فيزياء البترول

• الموردين

RDA •

• اآلبار األفقية ومتعددة األطراف 

والغالف والتدعيم

• التفكير االستراتيجي

• المحاسبة عن أسواق الطاقة 

العالمية

• استراتيجيات التمويل والتحوط 

ألسواق الطاقة العالمية

• إدارة العمليات

• عمليات اإلنتاج السطحي والتكسير 

الهيدروليكي وتحفيز اآلبار

• مرافق اإلنتاج

• أضرار التكوين، أسبابه، الوقاية منه، 

العالج

• تحليل متقدم للقرارات وتحليل قرارات 

ADA - المخاطر

تشمل الموضوعات المتنوعة المتاحة للتغطية 
في برامج الدرجات العلمية ما يلي:



كيف يتم بناء المنهج وما هي الموضوعات 
التي يتم تناولها في المنهج؟

يكتسب الطالب معرفة شاملة بالنظرية والممارسة وتنفيذ 
قرارات العمل في صناعة الطاقة، بحيث يحتوي المنهج على 

المواد التالية: 

• سياسة الطاقة والبيئة
• الصحة والسالمة والمخاطر في سياق تنظيمي

• القيادة والتواصل والتغيير
• إدارة التغيير

• قانون عقود النفط والغاز والطاقة
• إدارة النفط والغاز والطاقة

• إدارة العمليات: النفط والغاز والطاقة
• اقتصاديات النفط والغاز والطاقة وإدارة األصول

• أساسيات المشروع



SIA - برامج الطاقة:

وتتضمن الخيارات المدرجة أدناه أوصاف للفئات العامة ضمن 
البرامج والتسلسالت التعليمية في مؤسسة سمارت الدولية :

دراسات البكالوريوس: 

AA -0011 - 1- بكالوريوس هندسة - إدارة الصحة والسالمة الدولية - كود البرنامج

BA - 0012 - 2- بكالوريوس هندسة  - نظام إدارة الجودة الدولية - كود البرنامج

CA - 0013 - 3- بكالوريوس هندسة - التحكم العام في النفايات واإلدارة البيئية

DA - 0014 - 4- بكالوريوس هندسة - التفتيش العام وإدارة المراجعة

EA - 0015 - 5- بكالوريوس هندسة  - إدارة التحكم في إنتاج النفط والغاز

FA - 0016 - 6- بكالوريوس هندسة - إدارة تحليل المخاطر العامة للنفط والغاز

TA -0017 - 7- بكالوريوس هندسة - إدارة هندسة عمليات السالمة

JA - 0018 - 8- بكالوريوس  هندسة - إدارة مراقبة الحفر

MA – 0019 - 9- بكالوريوس هندسة - إدارة خدمات رئيس اآلبار

NA - 00120 - 10- بكالوريوس هندسة  - إدارة عامة لضمان الجودة / مراقبة الجودة

QA – 00121 - 11- بكالوريوس هندسة  - إدارة عمليات وتصميم هندسي



ماجستير الدراسات العليا:

AB -0011 - 1- ماجستير - إدارة الصحة والسالمة الدولية - كود البرنامج 

BB -0012 -2- ماجستير- نظام إدارة الجودة العالمية- كود البرنامج

CB - 0013 - 3- ماجستير - إدارة النفايات العامة وإدارة البيئة

DB - 0014 - 4- ماجستير - التفتيش العام وإدارة المراجعة

EB - 0015 - 5- ماجستير - إدارة التحكم في إنتاج النفط والغاز في المنبع والمصب

FB - 0016 - 6- ماجستير - إدارة تحليل المخاطر العامة للنفط والغاز

TB -0017 - 7- ماجستير - إدارة هندسة عمليات السالمة

JB – 0018 - 8- ماجستير - إدارة مراقبة الحفر

MB – 0019 - 9- ماجستير - إدارة خدمات رئيس اآلبار

NB - 00120 - 10- ماجستير - إدارة ضمان الجودة / مراقبة الجودة العامة

QB - 00121 - 11- ماجستير - عمليات وإدارة التصميم الهندسي



دكتوراة (دراسات دكتوراة عليا): 

AC -0011 - دكتوراه - إدارة الصحة والسالمة الدولية - كود البرنامج -

BC - 0012 - 2- دكتوراه - نظام إدارة الجودة العالمية - كود البرنامج

CC - 0013 - 3- دكتوراه - مراقبة المخلفات العامة وإدارة البيئة

DC - 0014 - 4- دكتوراه - التفتيش العام وإدارة المراجعة

EC - 0015 - 5- دكتوراه - إدارة التحكم في إنتاج النفط والغاز

FC - 0016 - 6- دكتوراه - إدارة تحليل المخاطر العامة للنفط والغاز

TC -0017 - 7- دكتوراه - إدارة هندسة عمليات السالمة

JC - 0018 - 8- دكتوراه - ادارة مراقبة الحفر

MC - 0019 - 9- دكتوراه - ادارة خدمات رئيس اآلبار

NC - 00120 - 10- دكتوراه - إدارة ضمان الجودة / مراقبة الجودة العامة

QC – 00121 - 11- دكتوراه - إدارة عمليات وتصميم هندسي



- تقدم جامعة اكاديمية سمارت ميزة التعليم عن بعد اونالين 
وباللغة العربية وذلك لعدة االختصاصات بحيث تمكن 

الطالب من الحصول على عدة مستويات من الشهادات 
لمهنية والفخرية.

مصدقة من جهة محددة بناء على طلب الطالب بحيث تكون 
هذه الجهة إما :

- وزارة الخارجية البريطانية,
- غرفة التجارة,

-  الغرفة العربية البريطانية 
- أو من الممكن أن تكون الشهادة صادر من جامعة القاهرة 

وبتصديق الخارجية المصري. 
- تستمر الدورة لمدة 3 أشهر وتتضمن 20 محاضرة، 

300 ساعة تدريبة مع بحث علمي وامتحان نهائي 
يتم تسجيل المحاضرات اوفالين لمتابعتها.

الفئة الثانية: قسم الشهادات المهنية

الدكتوراه المهنيةالماجستير المهنيةالبكالوريوس المهنية



االختصاصات المتوفرة هي التالية: 

- الفن الزخرفي

- ادارة األعمال

- اإلرشاد حول المخدرات والكحول

- علم النفس الباطني

- تصميم أزياء

- التغذية الصحية

- الصحة الشاملة

- الموسيقى

- علم النفس

- التلوث

- علوم الحياة

- التعليم الوزاري

- علوم العالم

- العلوم الدينية

- علم اآلثار

- علوم الكون

- الصداقة

- فن البيع

- الطاقة المتجددة

- الشفاء الروحي

- العلوم االنسانية المركزية

- العالج العقلي

- العقارات

- الفلسفة

- العلوم اإلنسانية

- التواصل

- حقوق االنسان

- الفن المسرحي

- إدارة الجدوى

- إدارة المشاريع الصناعية

- علوم الرياضيات

- العالقات الدولية والدبلوماسية

- العالقات االسرية

- التغذية العالجية

- التنمية البشرية وتطوير الذات

- العلوم السياسية

- إدارة االزمات

- علوم المناخ

- مهارات التدريب والتعليم

- العلوم السياسية وإدارة األزمات



االختصاصات المتوفرة هي التالية: 

- القانون الدولي العام

- مكافحة الجرائم اإللكترونية

- علوم الجيولوجيا

- العالج بالغذاء

- طب األعشاب

- التربية البدنية

- علوم البيولوجيا

-  الجودة الطبية

- التصميم الجرافيكي

- الفنون المرئية

- االدب االنجليزي

- االدب العربي

- تصميم االزياء

- ادارة المشاريع الهندسية

- علم االجتماع

- علوم الرياضة

- علوم الزراعة

- اعادة التأهيل الحركي

- القانون الجنائي

- الفيزياء النووية

- محاسبة ومراجعة الحسابات 

- الجريمة االلكترونية

- اإلجرام المنظم

- التاريخ الحديث

- كهرباء األشياء

- اإلعالم الحديث

- التكنولوجيا المتطورة

- علوم اإلنترنت

- علم النسب والوثائق 

والمخطوطات

- المختبرات الطبية

- المختبرات النفطية

- المختبرات االنشائية

- تعليم قيادة المركبات العالج 

الطبيعي

- لغة الجسد

- علم االبر الصينية

- علم الحجامة



- الماجستير الفخري ، الدكتوراه الفخرية (Dr h.c.) ، بروفسور 
فخري (Prof. h.c.) ، قدم االدلة واالثباتات على االستحقاق 

واحصل على الشهادة خالل 5 ايام ..

نحن فريق من أصحاب الرؤية المبتكرة الذين يفكرون خارج 
الصندوق. هدفنا الرئيسي يكمن في اعطاء قيمة أكبر 

لالشخاص في حياتهم العملية . نعتقد أنه يمكن تحقيق هذا 
االرتباط على أفضل وجه من خالل مكافئة وتقدير كل فرد. 

لهذا السبب فقد جعلنا عملنا هو مكافأة كل شخص باللقب 
(الدكتوراه ، البروفسور , السفير , ، إلخ) الذي يستحقونه.

نحن مقتنعون بأنه يجب أيًضا منح هذه الدرجات الغير 
مسجلة او الغير أكادمية كعالمة تجارية لألشخاص الذين لم 
يتح لهم الوقت الكافي إلكمال تعليمهم العالي, ولكن للذين 

عاشوا حياة تستحق هذه الجائزة و نثق تماًما في الصدق 
والتقييم ألعضائنا واألطراف المعنية بهذا األمر لمنح من 

يستحق ذلك.

الفئة الثالثة: قسم الشهادات الفخرية

الدكتوراه الفخريةالماجستير الفخري 

البكالوريوس الفخريبروفسور فخري



"توضيحات مهمة للشهادات الفخرية"

يمكن منح درجة "الفخرية" لشخصيات معّينة كتعبير عن 
الشكر أو العرفان بالجميل أو اإلنجازات العلمية أو 

االجتماعية، وذلك حتى لو لم يكن الحائز عليها ذا تكوين 
أكاديمي . وحتى يتم تميزه عن الشهادة االكاديمية يضاف اليه 
الحرفان h.c.  أي honoris causa , ويمكن للشخص أن يحصل 

على أكثر من درجة فخرية واحدة.
يعتبر منح شهادات البروفسور – الدكتوراه - الماجستير 

الفخرية لشخصية ما تكريمًا مميزًا له وللمؤسسة التعليمية 
المانحة على حد سواء . 

الدكتوراه الفخرية لقب تكريمي، وليست مرتبة علمية او 
اكاديمية ومنحها مرتبط بالشروط والمعايير التالية :

1. أن ينص قانون إنشاء الجامعة أو المؤسسة التعليمية أو 
نظام التسجيل الرسمي فيها على صالحية منح شهادة 
الدكتوراه األكاديمية وأن يجاز لها منح شهادة الدكتوراه 

الفخرية في حدود االختصاصات المحددة ، تتوافق مع 
االمكانيات العامة في المؤوسسة التعليمية.



االختصاصات المتوفرة هي التالية: 

- استشارات االعمال

- الفن الزخرفي

- تفسير األحالم

- الفن المسرحي

- األرشاد حول المخدرات والكحول

- علم النفس الباطني

- تصميم ازياء

- التغذية الصحية

- الصحة الشاملة

- الموسيقى

- علم النفس

- علوم التلوث

- علوم الحياة

- التعليم الوزاري

- علوم العالم

- العلوم الدينية

- علم اآلثار

- علوم الكون

- فن البيع

- فن التفاوض

- علوم التسويق

- علوم االنترنت

- الطاقة المتجددة

- الشفاء الروحي

- العلوم االنسانية المركزية

- العالج العقلي

- فن بيع العقارات

- الفلسفة

- العلوم االنسانية

- مهارات التواصل

- حقوق االنسان

- العالج الطبيعي

- لغة الجسد

- الجريمة االلكترونية

- اإلجرام المنظم

- التاريخ الحديث

- كهرباء األشياء

- اإلعالم الحديث

- التكنولوجيا المتطورة

- علوم اإلنترنت

- الفن المسرحي

- إدارة الجدوى

- االدارة الحديثة

- إدارة المشاريع الصناعية

- علوم الرياضيات

- العالقات الدولية والدبلوماسية

- العالقات االسرية

- العالقات العامة



- تتميز اكاديمية وجامعة سمارت بتقديمها برامج تعليمية 
دولية وتمنح شهادات معترف بها عالميًا من طرف أهم 

الجهات المسؤولة الخاصة بمجال خاص بالدورة. 

- تتضمن هذه البرامج خيارات كثيرة متعلقة بالجودة 
والتدقيق ومجاالت إدارة المشارع وغيرها وفيما يلي القائمة 

كاملة مع جهات المنح:

الفئة الرابعة: قسم البرامج الدولية:

No. Awarding Body Course Title Origin Websites

1 IWCF
Well Control 3,4 / 
Well Intervention

UK https://www.iwcf.org/ 

2 IADC
Fundamental & Supervisor 

Level (Well Sharp )
US https://www.iadc.org/

accreditation/wellsharp/

https://www.iadc.org/
Rigpass 

https://www.iadc.org/
drilling-industrytraining/ 

https://www.iadc.org/
drilling-industrytraining/

3 IADC Rigpass® RIGPASS

4 IADC DIT®

IADC DIT®

Defensive Driving Course

5 First Aid / AED & CPR

US

US

US



No. Awarding Body Course Title Origin Websites

6 IADC DIT®

IADC DIT®

Fire Fighting US https://www.iadc.org/
drilling-industrytraining/

7 H2S Safety (3rd Party) US https://www.iadc.org/
drilling-industrytraining/ 

https://OTHM.org.uk  

https://OTHM.org.uk 

https://OTHM.org.uk 

8 OTHM

OTHM

OTHM

OTHM

OTHM

Level 3 Certificate in 
Petroleum Technology (OTHM)

9
Level 6 Diploma in Petroleum 

Technology (OTHM)

10
Level 6 Diploma in Health, 

Safety & Environment, OTHM

UK

UK

UK

https://OTHM.org.uk 11
Level 3 Certificate in Process 
Safety Management, OTHM

UK

https://OTHM.org.uk 12
Level 3 Certificate in Health, 

Safety & Environment (OTHM)
UK

https://www.iosh.com IOSH MS13 Managing Safely UK

https://www.iosh.com IOSH WS14 Working Safely UK

https://emergencycare.
hsi.com 

HSI-USA15 MEDIC First aid US

https://www.acs-gp.com ACSGP16
Lead Auditor / Auditor 

9001:2015
US

https://www.acs-gp.com ACSGP17
Lead Auditor / 

Auditor 14001:2015
US



18 ACSGP

ACSGP

Lead Auditor / 
Auditor 45001:2015

US https://www.acs-gp.com 

19
Lead Auditor / Auditor Any 
Other like 30000 ,22000 etc

US https://www.acs-gp.com 

https://www.acs-gp.com 

https://www.qaicl.co.uk

N/A

20 ACS GP

QA International

ISO Consultancy

HSE Consultancy

ACS GP

ISO Company Certifications

21
Per Procedure 

Charges Applicable

22
Level 6 Diploma in Health, 

Safety & Environment, OTHM

US

UKAS 

X

N/A23
Per Procedure 

Charges Applicable
X

https://www.acs-gp.com 24
Train the Trainer 

Qualification
US

https://www.quality.org/ IRCA25
Lead Auditor / 

Auditor 9001:2015
UK

https://www.quality.org/ IRCA26
Lead Auditor / 

Auditor 14001:2015
UK

https://www.quality.org/ IRCA27
Lead Auditor / 

Auditor 45001:2015
UK

http://cpduk.org/ CPD28
Food Safety 

Trainer Level (Level 4)
UK

http://cpduk.org/ CPD29
Food Safety 

(Level 1 to Level 3)
UK

No. Awarding Body Course Title Origin Websites



30 OTHM

OTHM

Diploma in Hotel 
Management (Level 3)

UK http://cpduk.org/ 

31
Diploma in Logistic and Supply
 Chain Management (Level 3)

UK http://cpduk.org/ 

http://cpduk.org/ 

https://www.qaicl.co.uk

http://cpduk.org/ 

32 OTHM

OTHM

OTHM

OTHM

OTHM

Diploma in Tourism and 
Hospitality Management 

(Level 3)

Diploma in Logistic and 
Supply Chain Management 

(Level 7)
Diploma in Tourism and 
Hospitality Management 

(Level 7)

33
Diploma in Accounting 
and Business (Level 3)

34
Diploma in Information 

Technology (Level 3)

UK

UK

UK

http://cpduk.org/35
Diploma in Hotel 

Management (Level 7)
UK

http://cpduk.org/ 36 UK

http://cpduk.org/ OTHM37 UK

http://cpduk.org/ OTHM38
Diploma in Accounting 
and Business (Level 7)

UK

http://cpduk.org/ OTHM39
Diploma in Information 

Technology (Level 7)
UK

http://cpduk.org/CPD40
Soft Skill Courses

US

http://naspweb.com/ NASP / IASP41
30 / 10 Hour - 

General Industry
US

No. Awarding Body Course Title Origin Websites



42 NASP / IASP

NASP / IASP

30 / 10 Hour - Construction US http://naspweb.com/ 

43 Blood borne Pathogens US http://naspweb.com/ 

http://naspweb.com/ 

http://naspweb.com/ 

http://naspweb.com/ 

44 NASP / IASP

NASP / IASP

NASP / IASP

NASP / IASP

NASP / IASP

Confined Space Entry

Hazard Communication

Hazardous Materials

45 Egress/Fire Safety

46 Electrical Safety

US

US

US

http://naspweb.com/ 47 Ergonomics UK

http://naspweb.com/ 48 US

http://naspweb.com/ NASP / IASP49 US

http://naspweb.com/ NASP / IASP50 HAZCOM US

http://naspweb.com/ NASP / IASP51 HAZWOPER US

http://naspweb.com/ NASP / IASP52 Inspections US

http://naspweb.com/ NASP / IASP53 Lockout Tag out (LO – TO ) US

No. Awarding Body Course Title Origin Websites



No. Awarding Body Course Title Origin Websites

54 NASP / IASP

NASP / IASP

Machine Guarding US http://naspweb.com/ 

55 Materials Handling US http://naspweb.com/ 

http://naspweb.com/ 

http://naspweb.com/ 

http://naspweb.com/ 

56 NASP / IASP

NASP / IASP

NASP / IASP

NASP / IASP

NASP / IASP

Occupational Safety and 
Health Advanced Diploma

Walk/Work Surfaces

Weld/Cut/Braze

57
Occupational Safety and 

Health Basic Diploma

58 PPE

US

US

US

http://naspweb.com/ 59 Record Keeping US

http://naspweb.com/ 60 US

http://naspweb.com/ NASP / IASP61 US

http://naspweb.com/ NASP / IASP62 PPE US

http://naspweb.com/ NASP / IASP63 Record Keeping US

http://naspweb.com/ NASP / IASP64 H2S Safety US

http://naspweb.com/ NASP / IASP65
Rigging & Lifting 

Competent Person
US



66 OSH Academy

Local Certificate

All Courses US https://www.oshatrain
.com 

67 All Courses X https://www.pta.ae

https://www.pmi.org/ 

https://leeaint.com/ 

https://www.acs-gp.com   
https://www.pta.ae 

68 PMI

Equipment 
Inspections

ACS GP / PTA

ACS GP / PTA

ASNT

PMP Certification 
(Examination Preparation)

NDT Level I & II

Certified welding inspector

69 LEEA

70
Scaffolding  (Erection , 

dismantling, Inspection )

X

UK

US

https://www.acs-gp.com   
https://www.pta.ae 

71 AGT (Authorized Gas Tester) US

www.ASNT.org 72 US

www.AWS.org AWS73 US

N/APTA74
Welders Training As per 

ASME and/or AWS
US

N/APTA75 EX Training US

N/APTA76 E&I Inspection Training US

https://www.acs-gp.com   
https://www.pta.ae 

ACS GP/ PTA77 HR Courses US

No. Awarding Body Course Title Origin Websites



78 ACS GP / PTA

ACS GP / PTA

Computer skill Courses US https://www.acs-gp.com   
  https://www.pta.ae 

79 English Courses US https://www.acs-gp.com   
https://www.pta.a

https://www.acs-gp.com   
https://www.pta.ae 

80 ACS GP / PTA QA/QC Courses US

No. Awarding Body Course Title Origin Websites

GM/ Chairman
Eng/ Awaz Shikhi

GM/ Chairman
Eng/ Awaz Shikhi

قسم الشهادات المهنية

Dr. Roula Kardous

CoordinatorCoordinator

Designer
Designer

 قسم شهادات
النفط والغاز

Eng. Saad Mazin
قسم الشهادات الدولية

Eng. Saad Mazin
قسم الديبلومات اإلدارية

المخطط التنظيمي لألكاديمية والجامعة:
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التراخيص: 
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SMART INTL ACADEMY LTD  
License number 12837537
Registered office address: International House,  
12 Constance Street, London, United Kingdom, 
E2 16DQ - Nature of business (SIC)
85310 - General secondary education
85320 - Technical and vocational secondary 
education
85421 - First-degree level higher education
85422 - Post-graduate level higher education

Nigeria, Branch
Business Address: New Heaven Close. By 
Agbagbo Close, Rumuomoi. Off Psychiatric 
Hospital Road, Rumuoigbo. Port Harcourt. 
Rivers State, Nigeria.
+2348096975615. 
2nd phone contact:+ 2348170228029
Nigeria@smart-international.org

009647505300053 info@smart-international.org

Office 7# ,Floor 11, Tower 4, Empire Business Towers, Erbil, Kurdistan Region, Iraq.

Iraq - Kurdistan Region Regional office in the Middle East



00201223026982 - 0020224516450

egypt@smart-international.org

Cairo , 61 Tomonbay st - Zaytoun, Office5

Egypt Branch 

+ 213 660 94 06 27

Algeria@smart-international.org

Adresse: Lotissment zaouia2-, Bulding 1345,
 Al-rouissat, Unite Hassi Messaoud, cite 1800, 
buil. 273 level 2, w.ouargla, 30000, Algeria

Algeria branch

00905444555716

turkey@smart-international.org

bayram başa kocatepe C34  kat 4
mmc - media marketing center
istanbul turkye - 100 yil bağcilar
aultmall block A  - 2 kat   D 51 

Turkey Istanbul branch

009613153352

Lebanon@smart-international.org

north tripoli - mazloum street 
hanadi center  - 1 floor  - alfajer aljadid

Lebanon branch

Mailbox 6117
00218921524817 - 00218925443325

libya@smart-international.org

Libya - Tripoli - Hay Al-Andalus Street
Office number 50

Libya Branch

00963993666444 - 00963997666555

syria@smart-international.org

Syria - Al Hasakah - Al Qusour - Next to Al 
Mu'tasim Billah School- Qamishlo - 
the Corniche

Syria Branch



تابعنا عبر:

Email: info@smart-international.org


