
اراتتوطين للتدريب واالستش
بالتعاون مع مؤسسة آفاق المستقبل للتدريب

لبشرية ( 629473)تصريح تعليمي رقم  ا لتنمية  المعرفة وا KHDA( حكومة دبي–هيئة 



من نحن
ف ارالت يسار ف فا  إمرراتيا  تسا أل  ت تناوت كاًينرت اساتًاتي يرت مؤسسا  توطين للتدريب واالستشاررا  

وايصاش لوف ارليتهف وزيارد  فاارهتهف الناوادر الششاًي  وذلك بتطويً مهررا  .. تقدم وازد رر  ذا الوطن 

التطشيقيا  وذلك بساد الا او  باين الدراسا  الن ًيا  و, ال لم  و المهن فمستقشلهتطويً علأل ين قردر

. بيا  المت اد لدولا  امماررا  ال ًبمر ي قق التنمي  المستدام  فأحد متطلشر  وتوجهر  السيرس  ال رم  

فاارت لااذلك.ت اادير  عاادم م مماا  ماًجاار  الت لاايف مااو احتيرجاار  سااوي ال ماا  المسااتقشل ولمواجهاا  

(توطين دليلك لمستقش  متميز)ك ررنر 



بتوطين للتدريهدف

ميز مان الايرر ا ول للشرحثين عن التننوت أت نس أل 

ساتادام والتًفياز علاأل االتادريش   خ ل ت ميق ا ثاً 

ً وتطشيااااق طااااًي التاااادريب ال ديثاااا  وفااااق الم ااااريي

.رلمي ال الدولي  الم تمد  ف  أفشً م ر د التدريب 



عمي 

+1438
 سرع  تدريشي

+4000
دبلوم مهن  

م تمد

+76
 بًنرمج تدريش

+714

معلومات عنا



صنرع  التميز المؤسس 

رؤيتنا

دولااا  المهنااا  لماااواطن  ا داه مااان خااا ل تطاااويً 

الائاااااار  جميااااااو واممااااااررا  ال ًبياااااا  المت ااااااد  

الم اااارال  ال لمياااا  المسااااتهدف  فاااا  ماتلاااا  

.وال ملي 



رسالتنا

قنيا  و مستوى من التعلأل تقديف خدمتنر علأل أ

لنوادر االارعلي  ممر يلش  ا تمرمر  واحتيرجر  

ساتقش  المهنيا  لت قياق موتطل ارتهف الششًي  

.افض 



خدمات التدريب

ر  فا  ت قياق المؤسساومسرعد  المستمًوالت سين للتطويً توطين للتدريب واالستشررا  نس أل ف  

اار  ال علاأل وصارن   القاًار المؤسسار  االستشاررا  وخادمر خادمر برمضارف  إلاألفإنه لذا . أ دافهر

ريب تاااوطين للتااادتقااادم «تطاااويً ا عمااارل»علاااأل مسااارر المساااتوى التناياااذم والقياااردم لمسااارعد  قااارد  

.  لوب المطوالم ًف وتدعمهف ف  ذلك برلمهررا  الت سين علألاحتًافيرت تدريشرت واالستشررا  



منهجيات التدريب

والخاصةالعامة البرامج التدريبية 
Public and In house Training 

خاا ل ماان داخاا  المؤسساار  التاادريب عاان طًيااق 

عادد تادريب لبًامج تدريشي  الت رقد مشركً  لتنايذ 

مج باًاتصاميف أو  مان خا ل أفشً مان الماوياين 

فاااااا  احتيرجاااااار  حسااااااب متاصصاااااا  تدريشياااااا  

.المؤسس 

قدمة المتالبرامج التدريبية 
Level Advanced 

مهررا  وم ارر  فاًي ال ما  تطويً 

لضااامرت داخااا  المؤسسااار  وذلاااك 

االستمًاري  والتطويً

التأسيسية البرامج التدريبية 
Foundation Level

ر  المؤسسداخ  فًي ال م  تدريب 

ر المواصااوم ارييً اللتغط  جمياو 

المطلوب 



قنوات تقديم الخدمة

اإللكترونيالتدريب 

ماان الاادورا  م موعاا  تااوطين تااوفً 

لتنرساااااااااب مساااااااااشقرت المصااااااااامم  

رسااارل إياااتف فاالحتيرجااار  التدريشيااا   

  اسااف المسااتادم وفلماا  المااًور لناا

متااادرل  ليتسااانأل لاااه الااادخول علاااأل

الشًناااااارمج التاااااادريش  الااااااذم اختاااااارر  

وتنايذ 

عدب  التدريب عن 

  تناياااذ الااادوراخيااارر تاااوطين تاااوفً 

 ل   وذلااك ماان خاا اادب  التدريشياا  عاان 

م رضااااًا  تارعلياااا  بااااين الماااادرل 

عااار  االجتمروالمتااادربين وبرساااتادام 

 Zoom, Cisco ادب  املنتًوني  عان 

WebEx

التدريبيةالتدريب في القاعات 

  تناياااذ الااادوراخيااارر تاااوطين تاااوفً 

  فاااأو التدريشيااا  فااا  أحاااد الاناااردي 

موقااااااو المؤسساااااا   ب سااااااب ماااااار 

. المؤسس احتيرجر  مو يتنرسب 

الخاصة التدريبية البرامج 

ت ااادي  بًنااارمجخيااارر تاااوطين وفاااً  

التدريشيااااا  بمااااار الااااادورا  وم تاااااوى 

نااره يتنرسااب مااو احتيرجاار  ال ماا ه وب

وى علأل طلشهف  علأل أت ينوت الم تا

ن ضمن للشًنرمج التدريش  م الًميس

يااتف نطااري المواضاايو التدريشياا  التاا 

طًحهر



خدمات التدريب



في ف  م رل الم رسش  وال لوم المصً
يةالبرامج والدبلومات المهن

oالم رسش ف مهن دبلوم

oالمصًفي ال لومف مهن دبلوم

oاالدارمالاسردمنرف  ف مهن دبلوم

oا موالغس منرف  ف مهن دبلوم

oللمًاج  الدولي الم رييًف مهن دبلومISAS

oالمضرف القيم ضًيش ف مهن دبلومVAT

oااللنتًوني الم رسش ف مهن دبلوم

o الم رسشينلغيًالم رسش

o المرلي التقرريًمعدادالدولي الم رييًف كهردIFRS المتقدم



في ف  م رل الم رسش  وال لوم المصً
يةالبرامج والدبلومات المهن

oالم تمدالداخل المدققلشهرد امعدادCIA

oالم تمدالقرنون الم رسبلشهرد امعدادCPA

oالم تمداالدارمالم رسبلشهرد امعدادCMA

oم تمدمرل م ل لشهرد امعدادCFA

oم تمدإمررات قرنون م رسبلشهرد امعدادECPA

oم تمدتنرلي م رسبلشهرد امعدادCCA

oالم تمداالحتيرلم ققلشهرد امعدادCFE

oًم تمدمرل مديCFM

oم تمدقرنون عًب دول م رسبلشهرد امعدادIACPA



ف  م رل امدار 
يةالبرامج والدبلومات المهن

oا عمرلإدار ف مهن دبلوم

oش المستقواستشًا االستًاتي  التاطيطف مهن دبلوم

oوالمستشاير الص ي المًافزإدار ف مهن دبلوم

oالمدرسي امدار ف مهن دبلوم

oا طارلريرضإدار ف مهن دبلوم

oال ضرنر إدار ف مهن دبلوم

oالارص االحتيرجر مًافزإدار ف مهن دبلوم

oال رم ا وقر إدار ف مهن دبلوم

oالا رل القيرد ف مهن دبلوم



ف  م رل امدار 
يةالبرامج والدبلومات المهن

oمنشأ الوحمري تأمينف ا مني االستًاتي ير ف مهن دبلوم

ال يوي والمًافق

oالمستقش لقرد االستًاتي ي امدار لاشًاهالمهن الدبلوم

oالمشًوعر إدار ف مهن دبلوم

oلدول  المئويالًؤي ي ف المستقش استشًا ف مهن دبلوم

2071اممررا 

oوالنوارثا زمر إدار ف مهن دبلوم

oاالستًاتي  التاطيطف مهن دبلوم

o(ا وروب النموذج)المؤسس ا داهتميزف مهن دبلومEFQM



ف  م رل امدار 
يةالبرامج والدبلومات المهن

oاالحتًافي المشرريوادار ف م تمدمهن دبلومPMP

oأ المنشوحمري تأمينف ا مني الهندس إدار ف مهن دبلوم

ال يوي والمًافق

oالشًفر إدار ف ال وفم ف مهن دبلوم

oالشرمل ال ود ف مهن دبلوم

oالًميس ا داهمؤكًا ف المهن الدبلومKPI

oالتنايذي السنًترري ف مهن دبلوم

oالًقم واالع مالمؤسس االتصرلف مهن دبلوم

oالملار وإدار الًقم الت ول



الس م  والص   المهني ف  م رل 
يةالبرامج والدبلومات المهن

o دبلوم تقني  س م  ا غذي

o دبلوم مهن  للقيرد  ف  إدار  االزمر

oقاارت دبلااوم مهناا  فاا  الصاا   والساا م  المهنياا  فاا  بيئاا  ال ماا  وف

OSHAلم رييً ن رم 

oًدبلوم مهن  ف  ال م  التطوع  وفقرت لم رييً اله ل ا حم

oدبلوم مهن  ف  إدار  المارطً والطوارئ ف  المنشأ  الت ليمي 

oقاارت دبلااوم مهناا  فاا  الصاا   والساا م  المهنياا  فاا  بيئاا  ال ماا  وف

NEBOSHلم رييً ن رم 

oعف دبلوم مهن  ف  إدار  ال ود  والس م  المهني  للانردي والمطر



تقني  الم لومر ف  م رل 
ةالمهنيالبرامج والدبلومات 

oالششنر تقني ف مهن دبلوم

oاآلل ال رسبتطشيقر ف مهن دبلوم

oالارمسال ي لتقني السيشًان االمنف مهن دبلوم

oاالصطنرع الذفرهم رلف مهن دبلوم

o االفس بًنرمجاستادامف المتقدم المهررا

oالهندس الًسفCAD

oامع ن التصميف

oبًنرمجبرستادامللمشرن امنشرم التصميفETABS

oBIMبًنرمجبرستادامREVIT

o المواقوتصميفدبلومHTML , CSS , JS

o المواقوتطويًدبلومEntity framework



الموارد الششًي ف  م رل 
ةالبرامج والدبلومات المهني

oالششًي المواردف مهن دبلوم

o الوييا ا داهوتطويًالمهني الناره دبلوم

oالموا بإدار ف مهن دبلوم

oي الششًالمواردلتاطيطاالستًاتي ي امدار ف مهن دبلوم

oبشًي مواردم تً لشهرد امعدادPHRi

oمشررك-بشًي مواردم تً لشهرد امعدادaPHRi

oأول-بشًي مواردم تً لشهرد معدادSPHRi

oعرلم -بشًي مواردم تً لشهرد امعدادGPHR

oبشًي مواردم تً لشهرد امعدادSHRM -CP



مهررا  الشنره والمينرنيكف  م رل 
يةالبرامج والدبلومات المهن

oوالتشًيدالتنيي اسرسير ف مهن دبلوم

oوالل رمال داد اسرسير ف مهن دبلوم

oوالاًاط اسرسير ف مهن دبلومCNC

oالن رر اسرسير ف مهن دبلوم

oالسيررا مينرنينراسرسير ف مهن دبلوم

oالمت دد والطرق النهًبرهاسرسير ف مهن دبلوم

oااللنتًونير اسرسير ف مهن دبلوم

oالص ي والتمديدا السشرف اسرسير ف مهن دبلوم



ا المهررا  الشاصي  وتطويً الذف  م رل 
ةالبرامج والدبلومات المهني

oالمًأ تمنينف مهن دبلوم

oال رم ال  قر ف مهن دبلوم

oالم تمدوالم رضًللمدرلمهن دبلومTOT

oالسلوف الناسعلفف مهن دبلوم

oامن ليزي اللغ مهن دبلوم

o الت لفص وبر

o ا عمرلوبًوتوفولإتنيتأسرسير

oالمًتوالتانيًالقيرد وفنوتالشاصي فرريزمر

oوالتقييفالمترب  مهررا ف مهن بًنرمج



تف  م رل القرنو
يةالبرامج والدبلومات المهن

oالقرنوتف مهن دبلوم

oالمنرزعر وفضالت نيف

oالم تمدالقرنون المستشرر

o التصاي إلألالطلبمناالعسرردعوىآلير

o الشًع والمدققالمًاقبكهردCSAA

oالنرجحالم رم ومهررا المًاف  فنبًنرمج

oالقرنوني والمًاس  المذفًا فترب ومهررا فنوت

o واالست واذالدمجعملير

oاممررا دول قرنوتي ف ا عمرلوممررس الشًفر أنواع



ف  م رل التدريب المهن  للم لمين
يةالبرامج والدبلومات المهن

oوا داهالت لفف الم تمدالم تً لشهرد امعدادCPLP

oالصغررا طارلرعري لت ليفالمهن الشًنرمج

oالهمفلذومالا رلالدمجاستًاتي ير ف المهن الشًنرمج

oوالقيرد المشنً الطاول مًحل ف المهن الشًنرمج

oالم تً الم لفإعدادبًنرمج

oال ديث القيرد ف م تمدإدار مديًالمهن الشًنرمج

oالم تموف الهمفذومدمجاستًاتي ير ف مهن بًنرمج



ف  م رل التسويق والمشي ر 
يةالبرامج والدبلومات المهن

oاالحتًاف التسويقف مهن دبلوم

oوالمؤتمًا الم ررضإدار ف مهن دبلوم

o(المتقدمالمستوى)ال م هخدم ف التميز

o التسويقف الم تمدا خصرم

oًالم تمدالمشي ر مدي

o ن وم7المتميز ال م هخدم

oالًقم التسويق

oاالحتًافي التسويقلشهرد امعدادCMMP

oالسيرح التسويق



ف  فرف  الم    المهني  الماتلا 
يةالبرامج والدبلومات المهن

oوالمشتًير المارزتادار ف مهن دبلوم

oواممداداللوجستي االدار ف مهن دبلوم

oالتأمينف مهن دبلوم

oا منرجرللمهرمال ديث ا سرليبف مهن دبلوم

oالم تمدالماتشًا م دا أخصرم لشهرد امعدادCLES

oم تمدأغذي اخصرم لشهرد امعدادCNS

o والتنميل الشدي الطبف اخصرم دور

oال  ق فناسرسير ف مهن بًنرمج

oا زيرهتصميفف مهن بًنرمج



خدمات 
االستشارت



4

1

2

خدمات االستشارات

والذم يسرعد علأل تطويً الذا  وتطويً فًي ال م  وأداه المؤسس Innermetrixبرستادام السينومتًمالت لي  

للمؤسسر ال زم أوالنرم الًقم الت ولخدمر 

وتدريب مويا  المؤسسر  عليهرERPتثشيت أن م  امدار  الًقمي  الذفي  

االستشررا  الضًيشي  ومسك الدفرتً الم رسشي  3

6 دراس  ال دوى االقتصردي  والدراسر  امداري 5



اعتماداتنا



4

1

2

جهات االعتماد

المهني ا مًيني  ررفررد جرم   

KHDAدب حنوم –الششًي والتنمي الم ًف  يئ 

ا فرديمي  ال رلمي  ل لوم التنمي 

IITPSالم هد الدول  للتدريب والدراسر  المهني   3

6 الشًيطرني جرم   أفساورد 5



شركاؤنا 
االستراتيجيون



شركاؤنا االستراتيجيون

6



تواصل معنا
ال ًبي اممررا  ع مرتإمرر مول جًاند 504رقفمنتب

المت د 

+971 6 77 98 777

+971 50 605 9824

info@tawteentc.ae

www.tawteentc.ae

Join us
@tawteentcae

mailto:info@tawteentc.ae


مشكرًا لك


