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مقدمة

INTRODUCTION

ال يسـتطيع المـرء أن يتجاهـل المزايـا المتعـددة للدورات
 حيـث أصبحـت تشـكل،التدريبيـة أو يقلـل مـن شـأنها
ُ أهميـة كبـرى فـي
سـمو النفـس والبحـث عـن مـا هـو
.أجـود وأفضـل
إن التطـور التكنولوجـي والعلمـي بـات سـريعاً بحيـث أننا
باسـتمرار بحاجـة لتعلـم مهـارات وعلـوم جديـدة فـي
جميـع المجـاالت وبالتالـي نحتـاج إلـى أن البحـث دائمـا
.علـى لتلبيـة احتياجـات المؤسسـات وسـوق العمـل
Human can’t ignore or underestimate the multiple
benefits of training courses As it has a major
importance in self highness and in searching for
what is the finest and the best.
The scientific and technological development
become so fast that we constantly need to learn
new skills and sciences in all fields and therefore
we need to be always on search to meet the
requirements of institutions and labor market.

الخليج للتدريب
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DEFINITION OF THE INSTITUTION:
Gulf Training Center has offered a various training courses that enable you to keep up with
the modern era in terms of developing and updating the information.
It aims to develop scientific and professional experiences of clients in order to achieve
tangible achievements in our society & its social and administrative systems.
We have a classy and distinct training approach in upgrading and developing the employee’s
skills and raising their efficiency in all specialized fields.

:التعريف بالمؤسسة
مركـز الخليـج للتدريـب يقـدم دوراته فـي المجـاالت التدريبية المختلفـة المواكبة
.لعصـر الحديـث من حيث تطـور المعلومـات وتحديثها
ويهـدف إلـى تنميـة الخبـرات العلميـة والمهنيـة لعملاء بمـا يحقـق إنجـازات
.ملموسـة فـي مجتمعنـا وأنظمتـه اإلداريـة واالجتماعيـة
ان التدريـب يعـد اسـلوبا راقيـا و متميـزا فـى ارتقـاء و تطويـر مهـارات العامليـن و
. رفـع كفاءتهـم فـى كافـه المجـاالت المتخصصـه
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مجاالت برامجنا التدريبية:
المحاسبة

الموارد البشرية والتدريب

الهندسة

القانون والعقود والمناقصات

إدارة االعمال

الشحن والموانئ والجمارك

ادارة الحوكمة

السكرتاريا الحديثة وإدارة المكاتب

اإلحصاء والتحليل

الدفاع المدني ومكافحة الحرائق

االدارة و القيادة و التخطيط االستراتيجى

األمن الصناعي والسالمة والصحة المهنية

التسويق والمبيعات

البيئة وسالمة الغذاء

الخدمات الصحية وإدارة المستشفيات

الجودة واالنتاج

الصحافة و االعالم

البلديات والمجالس المحلية

ادارة العقارات

الدورات االمنية

العالقات العامة والبروتوكوالت

المشتريات والمخازن اللوجيستية

العلوم السياسية و الدبلوماسية

إدارة المخاطر والكوارث

النقل والمرور

أمن الشبكات وتكنولوجيا المعلومات

النقل الجوي والمطارات
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OUR TRAINING PROGRAMS FIELDS:
Accounting

Human Resources and Training

Engineering

Law, Contracts and bids

Business Administration

Shipping, Ports and Customs

Governance Management

Modern secretariat and office management

Statistic and analysis

Civil Defense and Fire Fighting

Management and Leadership and Strategic Planning

Industrial Security and Occupational Safety and Health

sales and marketing

Environmental-management-food-safety

Health services and hospital management

Quality and Production

Press and media

Municipalities and local councils

Real Estate Management

Security courses

اPublic Relations and Protocols

Procurement and logistics stores

Political science and diplomacy

Risk management

Transportation and Traffic

Network security and IT

Airports and air transportation
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: األهـداف اإلستراتيجية
:يسعى المركز إلى تحقيق األهداف التالية
.تلبية احتياجات العمالء من البرامج التدريبية في عالم التطوير المعاصر
.تقديم حلول تدريبية تنافسية لعمالئنا مع مصداقية كاملة وشراكة موثوق بها
.استقطاب المدربين المؤهلين والموظفين اإلداريين وفقاً ألعلى المعايير التعليمية والتقنية
زيـادة الشـراكة الدوليـة عـن طريـق التدريـب المتطـور للوصـول للريـادة والسـبق فـي تطبيـق وتفعيـل اآلثـار المترتبـة علـى
.األبحـاث اإلداريـة األكثـر حداثـة
.أن نسمو بأخالق المهنة الرفيعة في التعامل مع عمالئنا بصدق واالرتقاء بقدراتهم اإلدارية إلى االحتراف والمهنية
.بناء الموارد التعليمية ذات الجودة العالية والغنية بالمعلومات

STRATEGIC OBJECTIVES:
Center seeks to achieve the following objectives:
Meet customer needs of the training programs in Contemporary development world.
Provide competitive training solutions to our customers with full credibility and reliable partnership.
Attract qualified instructors and administrative staff with the highest educational and technical standards.
Increase the international partnership through the advanced training to achieve Pioneer and leader in applying
and activating the effects of the most recent administrative researches.
Comply with high professional ethics in dealing with our customers honestly and upgrade their administrative
abilities to the professional level.
Build a high-quality and informative educational resources.
الخليج للتدريب
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: قيمنا
OUR VALUES:
يلتـزم مركـز الخليـج للتدريـب بالقيـم المهنيـة والمصداقية واإلخالص العلمي فـي تقديم الخدمة المتفردة بمـا يلبي حاجات عمالئه
 بمـا يمكنهـم مـن االسـتمرارية والتطـور والنمـو بتقديم مزيج متجانـس من البرامـج التدريبية المنتقـاة بحرص لتغطية،أفـراداً وهيئـات
.احتياجـات األفراد والشـركات وايضـاً تحديث دوري ألهم الموضوعـات والبرامج التدريبية
Training Gulf Center committed to the Professional values, Credibility and Scientific Sincerity in providing unique
service to meet the clients expectations either individually or for organizations in the way that allowing them to
continue and achieving development and progress by providing a training programs that selected carefully to meet
the needs of individuals and companies Also a Periodic update for the most important topics and training programs.

:المصداقية

:التميز

Excellence:

Credibility:

في العملية التدريبية ووسائل
.التدريب المساندة

في خدمة العميل وتقديم النصح
.والمشورة له

In customer service and
consultancy services.

In training process and
supporting training methods.

:االحترام

Respect:

Professional:

في التعامل مع الشركات
.والمتدربين والجهات ذات العالقة

في الربط بين الدورات التدريبية
.ًوأكثرها تخصصا

In dealing with companies,
trainees and the relevant
authorities.
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:المهنية

In connecting between
training courses and its more
specialized ones.

الحقيبة التدريبية :
تمثـل الحقيبـة التدريبيـة محتـوى البرنامـج التدريبـي
لموضـوع الـدورة ويسـتخدمه المدربـون فـي تحقيـق
األهـداف العامـة للبرنامج وتشـتمل الحقيبة على الرسـوم
التوضيحية وأسـاليب التدريب والخطط وجلسـات التدريب.
يعتمـد مركـز الخليـج للتدريـب في إعـداد حقائـب التدريب
مـن مستشـارين ذوى الكفـاءة األكاديميـة العاليـة والخبرة
العمليـة الطويلة.

Training bag:

Training package represents the training program
content of the course theme and is used by trainers
in achieving the program general objectives It
includes Info-graphics, training methods, plans and
training sessions.
Training Gulf Centre depends on a board of advisors
with a high academic competence and a long
practical experience in preparing the training bags .
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سـابقة االعمـال الخاصـة
بمركـز الخليـج للتدريـب
Our clients around the world
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عمالئنا فى المملكة العربية السعودية
◦ ◦بتروكيميا العربية للبتروكيماويات شركة (سابك)
◦ ◦بلدية الرس
◦ ◦دراية المالية
◦ ◦الحكمة لالدوية
◦ ◦الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك)
◦ ◦الشركة السعودية للكهرباء
◦ ◦الشركة العربية للزجاج المسطح
◦ ◦المجلس الصحى السعودى
◦ ◦المشير للحراسات األمنية
◦ ◦المؤسسة العامة للصناعات العسكرية
◦ ◦الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
◦ ◦الهيئة العامة للطيران المدنى السعودى
◦ ◦الهيئة العامة للغذاء والدواء
◦ ◦امانة جدة
◦ ◦أمانة منطقة عسير
◦ ◦بلدية محافظة رابغ
◦ ◦بنك-الرياض
◦ ◦بي أيه إي سيستمز السعودية
◦ ◦جامعة الدمام
◦ ◦جامعة المجمعة
◦ ◦جامعة الملك سعود
◦ ◦جامعة الملك عبد العزيز
◦ ◦جمعية بناء لرعاية األيتام

◦ ◦حديد الراجحى
◦ ◦شركة افاق لنظم وتقنية المعلومات
◦ ◦شركة سكون العقارية
◦ ◦شركة صناعة العقار للخدمات اللوجستية
◦ ◦شركة طيبة القابضة بالمدينة المنورة
◦ ◦شركة عبداللطيف جميل المحدودة
◦ ◦شركة هاشم حسونة وأوالده للتجارة والتبريد
◦ ◦شركه ميتسوبيشى الكهربائيه السعوديه المحـدوده
◦ ◦صندوق تنمية الموارد البشرية
◦ ◦كليات سليمان الراجحي
◦ ◦كليه الجبيل الجامعية
◦ ◦مدينة الملك سعود الطبية
◦ ◦مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
◦ ◦مدينه الملك فهد الطبية
◦ ◦مستشفى الحرس الوطنى السعودية
◦ ◦مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام
◦ ◦مؤسسة االميرة عنود الخيرية
◦ ◦مؤسسة المشير للمقاوالت
◦ ◦مؤسسة ياسين ممتاز احمد حبيب لمعدات السالمة
◦ ◦هيئة سوق المال السعودية
◦ ◦وزارة التربية و التعليم السعودية
◦ ◦وزارة الصحة السعودية
◦ ◦وزاره الشئون البلدية و القروية

عمالئنا فى قطر
◦ ◦شركة جلوفيت.
◦ ◦الديوان االميري قطر.

13

الخليج للتدريب

◦ ◦الشركة القطرية الدارة الموانئ

عمالئنا فى جمهورية مصر العربية
◦ ◦ماريدايف للخدمات البترولية والمالحية.
◦ ◦شركة النمس لالستيراد و التصدير.
◦ ◦APL International shipping and transport Co

◦ ◦شركة السويس للزيت.
◦ ◦شركة الغاز الطبيعي للسيارات.
◦ ◦شركة أبوقير لألسمدة.

عمالئنا فى ليبيا
◦ ◦وزارة االتصاالت والمعلوماتية.
◦ ◦ الشركة الليبية للبريد واالتصاالت وتقنية المعلومات.
◦ ◦شركة بريد ليبيا.

◦ ◦Mabruk Oil Operations
◦ ◦.Shell International Private Co
◦ ◦الشركة الليبية للحديد والصلب.

عمالئنا فى سلطة عمان
◦
◦
◦
◦

◦مؤسسة المياه.
◦الهيئة العامة لتنمية وترويج الصادرات.
◦شركة صالله للصرف الصحى.
◦ميناء صحار والمنطقة الحرة

◦
◦
◦
◦

◦سالح الجو السلطاني العماني
◦وزارة الدفاع
◦الهيئة العامة للكهرباء والمياه
◦الشؤون الصحية للحرس الوطني

عمالئنا فى السودان
◦ ◦الهيئة العربية لالستثمار واالنماء الزراعى.
◦ ◦المؤسسة الوطنية للتمويل االصغر بالسودان

◦ ◦البنك السالمى.

عمالئنا فى البحرين
◦ ◦غرفة تجارة وصناعة البحرين

◦ ◦وزارة الدفاع البحرينى.

عمالئنا فى االردن ,العراق ,فلسطين
◦ ◦شركة مناجم الفوسفات االردنية المساهمة العامة.
◦ ◦شركة البترول االردنية.

◦ ◦اللجنة الدولية للصليب األحمر
◦ ◦اتصاالت (فلسطين)
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نعتمـد فـي تقديـم البرامـج التدريبيـة
علـى نخبـة متميـزة مـن المدربيـن و
المدربات المعتمدين من المؤسسات
التدريبيـة واالكاديميـة الدولية
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:نقاط قوتنا والتزامتنا
.يتوافر في مركز الخليج للتدريب الكوادر المؤهلة و القادرة على التدريب العملي والنظري في مختلف مجاالت التدريبية
 مدربينا،ووجـود هـؤالء المدربيـن المؤهليـن يضمـن أن تكـون الخدمات المقدمة علي مسـتوى عالي مـن الجودة باإلضافة إلـى ذلك
.علـى درجـة وافـرة مـن التمرس والخبرة الكافيـة في تقديم البرامـج التدريبية
لـدى مركـز الخليـج للتدريـب شـراكة إسـتراتيجية وتعـاون مثمـر مـع مدريبيـن علـى مسـتوى عالـي مـن المهنيـة لكـي يسـاهموا
.فـي إمـداد العملاء بآليـات التكنولوجيـا الحديثـة والخبـرة التـي يمكن اسـتخدامها في التدريـب والتقييـم والتطوير المهنـي والذاتي
أحـرز مركـز الخليـج للتدريـب نجاحـا ملحوظـاً فـي الـوزارات والهيئـات الحكومية لعـدة سـنوات متتالية و تواصـل التعـاون المثمر معهم
.حتـى اآلن لمـا تـم تحقيقـه من تفـوق وثقـة متنامية
.يلتزم مركز الخليج للتدريب بوعوده عن طريق تحديد واجباته وفقا لشروط العقد المبرمة والمتفق عليها

OUR STRENGTH POINTS AND OUR DUTIES:
Qualified cadres in various training areas are available at the Training Gulf Center.
The presence of these qualified instructors ensures that the provided services are on a high level of quality In addition
to that our instructors have a high level of sophistication and a sufficient experience in providing the training programs.
Training Gulf Center has a strategic partnership and fruitful cooperation with instructors of a high professional level
in order to provide our customers with the mechanisms of modern technology and expertise that can be used in
training, evaluation and self-development.
Training Gulf Centre have achieved a remarkable success in government ministries and organizations for several years
in a row and continue of fruitful cooperation with them until now because of what has been achieved.
Training Gulf Center is abided by its promises through identifying our duties in accordance with the terms of the
signed contract and agreed upon.
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CONTACT US
Sheikh zayed-millemmium-floor8,
Dubai, UAE
Phone: 00971 432 56 200
Fax: 00971 432 56 500
Mob: 00971 588 072 404

44 Abd-Ellatef Elsafawany st, Sedi-Gaber,
Alexandria, Egypt
Phone: 0020 354 392 47
Fax: 0020 354 392 43
Mob: 0020 114 000 5444

Al Salt - Near the bridge of stairs
Amman , Jordan
Phone: 00962 5355 9898
Fax: 00962 5355 9898
Mob: 00962 797 4944 04
Email: info@traininggulf.com

Website: www.traininggulf.com

