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فيالمتخصصةمجاالبرمنمجموعةهو•
العمليةوالمهاراتاالداريةاألعمالتطوير

فيلعملابيئةتتجاوزالتياليوميةاالحترافية
دريبيالتالبرنامجيتضمنواالحيانمنكثير

والمحاضراتالعملورشمنمجموعة
يتالالمتكاملةةالعمليالتدريبيةوالدورات

يبالتدركفاءةزيادةعلىالمتدربينتساعد
ستفادةاالدرجاتأقصىلتحقيقالتعليموبيئة
معيتناسبوبماالدوليةالمعاييرحسب

.المحليةوالثقافةالعملسوقمتطلبات
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LOGO GOES HERE
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9

–ءمجلس رئاسة الوزرا–تطوير برنامج اإلمارات للخدمة الحكومية المتميزة : اإلمارات 

متدرب+ 10000

متدرب+ 1400–وزارة الداخلية–تطوير دبلوم التميز في خدمة المتعاملين : اإلمارات

–والتوطينلوزارة الموارد البشرية " إسعاد المتعاملين"وتطوير برنامج إعداد : اإلمارات

متدرب 330
بي ألكاديمية د" الدبلوم االحترافي في ريادة األعمال"واعتماد برنامج تطوير : اإلمارات

والمتوسطةالتعليمي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرةالذراع األعماللريادة 

لجامعة اإلمارات»دبلوم إدارة المشاريع الحكومية» اعتماد برنامج  :اإلمارات

وظبيأبمجلسمعبالتعاونعملعنللباحثينتدريبيةبرامجتطويروإعداد:اإلمارات

.أبوظبيجامعةو،(توطين)للتوطين
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"-CRPDتعزيز"االحترافيالدبلوم
المفتشينكفاءةرفعإلىيهدف
ووالشخصيةواإلداريةالمهنية
يبلتدرالدوليةالجمعيةمنالمعتمد
وحديثمنهاجهوIBTAاألعمال
نظرياتعلىيحتويمتطور
هدفهاونشاطاتوآلياتووسائل
والشعورالحسوإثراءإنماء

ئةالهيتقدمهبماواإليمانالمؤسسي،
.المجتمعخدمةفيدورمن

أيضا امتداد لتطوير وهو. يشمل الدبلوم أيضا وسائل وتقنيات تواصلية تعتبر من صميم مهارات الفرد العامل في المؤسسة يجسدها أداؤه لدوره الوظيفي

القدرات و المعرفة  ضمن أطر فنية وعلمية مختارة بعناية فائقة لتتناسب مع أهداف إدارة خدمة المتعاملين مع  الهيئات الحكومية

اد فريق العمل، علمي وعملي وفني من الطراز الرفيع يهدف إلي إثراء الشخصية بروح العمل الجماعي لتعمل في تناغم وانسجام مع بقية أفربرنامج 

كما يؤسس وباحترافية آليات التواصل الفعال مع أفراد الفريق العامل من جهة، ومع عمالء اإلدارة من جهة أخرى

عناصرمنمهمارا  عنصمنهمالتجعلفعالةوآلياتبتقنياتوإثرائهمابلوفهمهماالقانونيالحسوالمؤسسيةالثقافةتنميةعلىكذلكالبرنامجيعمل

.المواصالتوالطرقهيئةبإدارةاالرتقاء

العمليقطرعنوذلكوالوالء،باالنتماءالشعورمنتعززوممارساتنظرياتمنبهايتعلقماوكلوالمحفزاتالتحفيزعناصركلإلىيتطرق

.واالقتداءالتطبيقمبدأعلىاستنادا  الفرقرؤساءتطويرعلى

وتطبيقلالفعااالنصاتممارسةطريقعنوذلكالخدمةإدارةفياألولاالتصالخطباعتبارهاالتواصلمهارةوتطويربناءعلىالدبلوميرتكز

جوانبهامنالقصوىلالستفادةالحالةودراساتاالتصالعلمفيوالنظرياتالدراساتألحدثمخرجاتهيوالتيالشخصياالتصالأساليبأحدث

العملبيئةفيوتطبيقهاالمختلفة

اآللياتحديدتطريقعنوذلكالعملضغطعنالناتجالعصبيالضغطعلىوالتغلبالذاتفيوالتحكمالوقتإلدارةمهمامحوراالدبلومخصصت

العالمانحاءكلمندوليونواختصاصيونعلماءوأخرجهالهاأسسالحديثةالعلميةوالوسائل

www.ibta-arabia.com 10



فينالمفتشو:هيالدبلوميستهدفهاالتيالفئة
والمواصالتالطرقمؤسسةفيالمواقفادارة

جميعا  تجمعهم.مفتش475قرابةعددهموالبالغ
المهاراتتطويروالمعرفةزيادةفيالرغبة

تقدمهبماإدارةكلبدوراإليمانإلىباإلضافة
.اإلداراتهذهمعللمتعاملين
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LOGO GOES HERE

مة التثقيف بإجراءات األمن والسال

المهنية والصحة العامة والسالمة 

المرورية

سياق تعزيز فهم المفتش المتدرب لل

.ائيةالقانوني وصفة الضبطية القض

صقل المهارات اإلدارية األساسية 

ة تنمية الثقافة المؤسسيللمفتش و

االجتماعيةوالمسئولية 
صقل مهارات التواصل والتعامل 

مع الجمهور



1.

يعمل في هيئة 

الطرق والمواصالت 

في دبي 

3.

لدى المتدرب الحس 

واإليمان المتمثل في 

ضرورة السعي 

الحثيث نحو التميز
2.

-حاصال على األقل

على الشهادة الثانوية

أو ما يعادلها

4.

تقدير حضور 

ال يقل عن 

%90

5.

الحصول على 

نسخة من هذه المادة 

العلمية المطبوعة



.العمليوالنظريالجانبينتشمل.تدريبيةأيام8•

علىللحصولالدوليةلالختباراتيومين2•
الدبلوم
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5.

و حفل التخريج

3الفضل )التكريم 

(مفتشين

4.

التقييم

استبيانات، )

المتسوق 

...(السري،

3.

التدريب 

واالختبارات الدولية

2.

تطوير المنهاج 

المتخصص تبًعا 

لرؤية الهيئة

1.

دراسة احتياجات 

الطرق و هيئة

دبي-المواصالت 



www.ibta-arabia.com 16



تطوير المنهاج التدريبي
دليل ، المتدربكتاب )تطوير المواد 

(التقديميالمدرب، العرض 

تطوير آليات التدريب
، دراسات الحالة، تبادل الجليدر كس

سيناريوهات، ألعاب تدريبية، أدوار

هادفه حسب الجدارات

بناء االختبار الدولي
بناء االختبارات التجريبية والنهائية

الدولية من خالل فريق االختبارات 

على منصة االختبارات اعتمادهو

برومترك

ا اعتماد المنهاج دولي 
اعتماد الدبلوم من الجمعية الدولية 

لتدريب األعمال واالختبارات من 

برومتركخالل 

A

B

C

D
ق لتطوير برامج متخصصة تساعدهم على تحقينهدف من خالل المشروع العمل مع الهيئة  

.أهدافهم في إطار دولي وتلبي احتياجاتهم التدريبية

فكرة لبناء صة وفيما يلي العملية التي تقوم شركة تراك باتباعها لتطوير برامج تدريبية متخص

.العمليةواضحة عن هذه 



االمن والسالمة 

التدريب االداري

المهارات الشخصية 

التدريب الوظيفي 

االختبار 

الدولي األول

االختبار 

يالدولي الثان
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قترحة لضمان فعالية التدريب ومن أجل ضمان التدريب التشاركي والذي يكون فيه المتدرب هو محور العملية التدريبية، فإن المنهجية الم

:ستكون

:تحتوي على: لمادة النظريةا

ي فيها المفهوم النظري العام للمحور التدريب: أوراق عمل•

.  قيد التدريب

لكل مفهوم نظري: أمثلة موقفيه•

:النظريةالمادةتدريبمنهجية

تميوالتالنظريةللمفاهيمتفاعلينقاششكلعلىالنظريالتدريبيتم•

المدربيتيحوحيث.دبيلحكومةالمميزةالخدمةتوجهاتوفقتصميمها

كونويالمشاركةحريةلهمويتركالمفاهيمفينظرهموجهةإبداءللمتدربين

.النقاشإدارةفقطعليه

.العملورقةآخرفيالمذيلةالفرديةاألسئلةخاللمنالمتدربتقييميتمكما• :خاللمن:العمليالتطبيق

التمثيليةالمواقف•

الدراسيةالحاالت•

اتللسلوكيالمتدربينتوجيهيتمالتمثيليةالمواقفخاللمن

الحاالتخاللومن.المعتمدةالخدمةمعاييروفقالصحيحة

.المجموعاتتقييميتمالدراسية

:العمليللتدريبالنهائيالتقييم

ثلتمالتيوالتدريبيةالدورةنهايةفيتراكميمعدلعلىمتدربكليحصل

.العمليتقييمه
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70: %المنهج التفاعلي والتدريب العملي 30:%التقييم و االختبارات الدولية



يبلتدرالدوليةالجمعيةمناعتمادهايتمالتيالبرامجكافةربطيتم

.برومتركالدوليةاالختباراتنظامخاللمناألعمال

االشهاداتاصدارويتم والذيدوليالاالختبارخاللالمتدربينلنتائجتبع 

.األقلعلى%70تحقيقالمتدربينعلىيتوجب

:الدبلومينقسم-

دراسيينفصلين2-

قبليهااختبارات2-

دولييناختبارين2-

الوظيفيةالمهارات الشخصيةالمهارات

االختبار

األولالدولي

اإلداريالتدريب األمن والسالمة

االختبار

الثانيالدولي



5.

المدرب المعتمد

4.

المركز المعتمد

للتدريب و 

االختبارات

3.

:تراك

تشرف تطور و وهي الجهة 

االختبارات على التدريب و

الجودةلضمان 

2.

:برومترك

االختبارات اعتماد

الدولية

1.

الجمعية الدولية لتدريب 

المحتوى اعتماد: األعمال

التدريبي

ا منأكثرمعالتعاونبالتدريبوتقدمالمعيار،هذاضمنتراكتعمللذاالتدريبية،العمليةعلىجهةمنأكثرتشرفأنيجبالدوليةللمعاييرتبع 

:كالتاليالتدريبةالمخرجاتعلىللحفاظمعتمدةجهة



IBTAالمتدرب على المنهاج االصلي المعتمد من حصول 1.

.توقيع كشف الحضور من قبل المتدربين وإرساله لإلدارة كل يوم2.

.IBTAلحلول التعليمية و لتقديم البرنامج التدريبي من قبل مدربين معتمدين من مؤسسة تراك 3.

.إلزام كافة المتدربين بحضور جميع محاور التدريب4.

.حث جميع المتدربين للمشاركة في التطبيقات العملية للدبلوم5.

.و االختباراتالتدريبوجود منسق تدريب لحضور كافة جلسات 6.

التسويقيةاجراء الخطة 7.

حفل التكريم و دعوة شخصيات بارزهاجراء 8.
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:العامةاألهداف/المتوقعةاالنجازات•

منالمعتمدالدبلومعلىوالحصولالدوليةاالختباراتالجتيازالالزمةالمهاراتامتالكمنالدارسينسيتمكنالتدريبي،المحورهذابإكمال
:اآلتيةالموضوعاتفيIBTAاألعماللتدريبالدوليةالجمعية

:الخاصةاألهداف•
الفعالالتواصلمهاراتتطوير•
العميلحولتتمحورمفاهيمتطوير•
المناسبالعميلعلىوالتعرفالعمالءتحليل•
العمالءلتهدئةأساسيةخطواتخمسخاللمنالعمالءتهدئة•
باحترافيةالهاتفخاللمنالعميلمعالتعامل•
الفعالاالحترافياالتصالتعريف•
الفعالاالحترافيالتواصلأسسوصف•
الفعالللتواصلالمحتملةالمعوقاتتحديد•
الفعالالتواصلحواجزلتخطياالستراتيجياتتحديد•
اللفظيوغيراللفظيالتواصلبينالتمييز•
الهممأصحابمعالتعاملاتيكيت•
االشارهلغةأساسيات•
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:العامةاألهداف/المتوقعةاالنجازات•

فيIBTAاألعماللتدريبالدوليةالجمعيةمنالمعتمدالدبلومعلىالحصولوالدوليةاالختباراتالجتيازالالزمةالمهاراتامتالكمنالدارسينسيتمكنالتدريبي،المحورهذابإكمال

:اآلتيةالموضوعات

:الخاصةاألهداف
العملضغطعلىللتغلبالمدىوقصيرةطويلةمناسبةتقنياتممارسة•

السلبيالعملضغطتسببالتيالمشكالتحلأجلمناآلخرينمعالتواصلقنواتتحسين•

المتوفرةغيرالمواردأحدهوالوقتأنإدراك•

العملانقطاععواملعلىالتعرف•

SMARTتقنيةباستخدامالخططوضع•

األهدافووضعالتخطيطعلىالقدرة•

الضغطحدةوتخفيفالوقتإضاعةمنالتقليلأجلمنالتفويضمنالتمكن•

الهدفعلىالتركيزمهارةتطوير•

األولوياتووضعبذكاءاآلخرينإدارة•

صعوبةاألكثراالشخاصمعوالتعاملبثقة،النزاعإدارة•

بسهولةالعملضغطمعللتعاملإيجابيةنفسيةمواقفبتبنيالذاتتحفيز•

ومثمرةإيجابيةعملبيئةخلقأجلمناآلخرينإلهامعلىالقدرة•

التحفيز•

الفريقبروحوالعملالقيادةأسس•
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:العامةاألهداف/المتوقعةاالنجازات•
الدبلوملىعوالحصولالدوليةاالختباراتالجتيازالالزمةالمهاراتامتالكمنالدارسينسيتمكنالتدريبي،المحورهذابإكمال
:اآلتيةالموضوعاتفيIBTAاألعماللتدريبالدوليةالجمعيةمنالمعتمد

:الخاصةاألهداف•
المؤسسيةالثقافةوتعريفتحديد•
المؤسسةدورمجملعلىللثقافةالفعالاألثرتوصيف•
المؤسسيالعملفيواالحترافالمهنية•
البشريةالمواردقانون•
المؤسسيللوالءالعامةوالمفاهيمالمبادئعلىالتعرف•
االخرينمعالطيبةوالعالقاتالتوافقبناء•
المهنةأخالقياتوتطبيقفهم•
معالجتهاوكيفيةواالنتماءالوالءمعوقاتإدراك•
والتطبيقاتوالمفهومالصفة:القضائيةالضبطية•
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(لديهاالمتبعةاالنظمةمعيتناسبفيماالبندهذافيالمطلوبةالمحاورعلىالهيئةمعاالتفاقيتم)

الوظيفيةوالسالمةاالمنإجراءاتعلىالتدريب•

المروريةالسالمة•

العامةالصحة•

29www.ibta-arabia.com
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الغرضتقييم محصلة الدراسة للتعرف على مستوى التطور ومن ثم تعزيز الثقة •

قياس مدى صالحية األداء لغرض تطوير المهارات عبر موثوقية النتائج المتحصلة  •

اإلطارالتطبيقات العمليةوعمل ما يلزم من زيادة جرعة معلومات الدراسة •

طرق وآليات التقييمالمعرفة، الفهم الشامل، التطبيق، التحليل، الدمج، التقييم •

ختبارات تشير البيانات بوضوح إلى ما إذا كانت تستوفي المعايير أم ال، وذلك عن طريق اجتياز اال•
المعلومات األساسيةدرجه كمقياس للحد أدنى من المهارات المكتسبة خالل التدريب% 70الدولية واحراز 

(Prometric)االنترنتعبرتتماالختباراتجميع•

انات؟ من يقوم بتحليل البي IBTAجميع الشهادات يتم اعتمادها من الجمعية الدولية لألعمال•

ي على عمليه، ورش العمل، عروض فيديو، اختبار تجريبتمثيل األدوار، دراسات حالة، سيناريوهات•
آليات القياسعن طريق االنترنتاختبار نهائياالنترنت،
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SMARTتطبيق تقنية •

تطبيق آلية التحكم في الوقت•

 Maslowتطبيق نظرية •

للقيادة  Herzbergنظريةتطبيق•

ناجحتطبيق أساس السالمة بشكل •

تطبيق التعامل مع أصحاب الهمم•

تحليل أمثلة للنزاع•

شرح أثر النزاع على أداء الفريق العامل•

ابتكار اسلوب اداري إلدارة النزاع•

مقارنة بين التفويض وإلقاء األعباء•

تحليل المخاطر•

 SMARTوصف تقنية •

االلمام بأسباب النزاع والصراع•

مناقشة اليات التحفيز بإيجابية•

التمييز بين التفويض وإلقاء األعباء  •

TORIااللمام بتقنية •

تعريف الضغط العصبي الناتج عن ضغط العمل•

تعريف وتحديد االولويات •

التعرف على أهمية إلهام اآلخرين•

التعرف على أساسيات لغة االشارة•

وصف التحفيز•

فهم أثر التحفيز على األداء•

التعرف على إجراءات االمن والسالمة الوظيفية  •

المعرفة
الفهم 

واالدراك 
الشامل 

التحليل التطبيق
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مؤشرات األداء 
المعرفي والمهارى 

المتدربلدى

.ن التدريباالختبارات النظرية القبلية والبعدية الدولية لكل محور تدريبي لقياس العائد م•

%.90حضور المتدرب للتدريب بنسبة تتعدى •

.لتدريبيقياس مدي مشاركة المتدرب في التطبيقات العملية الفردية والجماعية للبرنامج ا•

التقدم في البرنامج 
التدريبي 

Diploma 
Milestones

ال يسمح للمتدرب بدخول أي محور مالم يجتز بنجاح المحور الذي قبله•

المخصص للمادة المقررة  IBTAاجتياز اختبار•

مؤشرات قياس 
الشخصية واألداء 

السلوكي 

ديمي يطلب من كل متدرب في نهاية البرنامج التدريبي تقديم عرض تق•
ما يوضح فيه القيمة المضافة التي حصل عليها من خالل البرنامج وب

.يعطي مؤشراً على مدى تركيزه في البرنامج
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التغذيه الراجعه 
من المتدريبين

مدى رضا و استفادت المتدربين من البرنامج التدريبي•

التعلم
قياس االستفاده من المعرفه قبل و بعد البرنامج •

(االختبار القبلي و البعدي)

السلوكي
رة مدى التحسن في السلوك و المقد•

و التطبيق

النتائج االثار الناتجه عن اداء المتدرب على •
.العمل او المحيط
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الشخصيالملف•
فيعاما  17عنيزيدماخبرةادارىوتطويربشريةمواردواستشاريمدرب•

كمحاضروعملتاإلداري،والتطويرالشاملةالجودة،البشريةالمواردمجال
خاللهاعملتخاصبشكلواالماراتبالخليجسنوات10عنيزيدماومدرب

والتطويرالبشريةوالمواردالشاملةالجودةومشروعاتمهاممنالعديدفي
معاييروتطبيقالعمالءخدمةمهاراتوتنميةالحكوميةللمؤسساتاإلداري
.االماراتيةالمؤسساتداخلالجودة

36

تقديمهاتمالتيوالدوراتاإلنجازاتبعض•

معاييرلتطبيقوالتدريبالفنيالدعمتقديم•

المتميزالحكوميلألداءأبوظبيجائزة

.القطاعاتلجميعالعملوسياساتإجراءاتتوثيق•

.9001األيزوشهادةعلىللمحافظةالجودةإدارةنظامتطبيق•

البشريةالمواردنظاماستحداث•

والمشاركةعالميةالالتميزمعاييرلتطبيقوالتدريبوالتقييمالفنيالدعمتقديم•
(الثانيةالدورة)المتميزالحكوميلألداءأبوظبيبجائزة

والمبادراتاالستراتيجيةالخططوضع•

تطويرهاعلىوالعملحاليا  المطبقةالبشريةالمواردانظمةدراسة•

"االداءتقييمنظام،والجداراتكفاءاتوظيفي،توصيفهيكلة،"•

اتوسياسالمستنديةالدورةورسمالبشريةللمواردوالسياساتاللوائح•
الداخليةاالجراءات

:المؤسسات التي تم التعاون معها داخل الدولةبعض 

oوزارة الداخلية

oوزرة الثقافة

oشرطة أبوظبي

oشرطة الشارقة

oالبنك المركزي

o مؤسسةCBP

oالمختلفةالهيئات االتحادية في الدولة

الشهادات

 دكتوراه إدارة موارد بشرية تخصص تأثير إدارة المعرفة على اداء الموارد البشرية جامعةHILPERT  األمريكية

 ماجستير إدارة أعمال تخصص إدارة موارد بشريةHuman Resources  - جامعةHILPERT   األمريكية.

 مدقق جودة تدريب معتمد

ممارس  معتمد من المركز العالمي الكنديCanada Global Center   .

 مدرب معتمد البرمجة اللغويةNLP.

مدرب دولي معتمد من جامعةISR الدولية البريطانية.

 مدرب معتمد منCAMBELL University . www.ibta-arabia.com



الشخصيالملف•
تنشيطوالعملياتتبسيطفيبالمساهماتملئسجلوصاحبمشاريعومخططقائد

ىأقصإلىالوصولإلىأسعىكماواإلجراءات،والنظماإلنتاجيةوزيادةاألعمال
يجعلنيمماالوفعبسيطوبأسلوبودقيقةمفيدةعلميةموادتقديمفيالتفوقمراتب
رةقدذاتشركةالىلالنضمامأسعىكذلك،متدربينيعقولفيبصمةأترك

للمساعدة.نميةالتوإدارةالتدريبفيمجزيةلتحدياتالفرصةتعطى،عاليةتنافسية
.المعقدةواألعمالللتحدياتمبتكرةحلولوتقديمتطويرفي

37

تقديمهاتمالتيوالدوراتاإلنجازاتبعض•

الحكوميةالمؤسساتفيالمنشآتوسالمةوصحةمنأ•

.الضيافةإدارة•

.الفعالالتواصلمهارات•

.التقديممهارات•

.المخازنوإدارةالتوزيعفيالمتقدمةاإلتجاهات•

.العامالقانونمبادئ•

.التخزينوتكنولوجياللمخازنالمتقدمةاإلدارة•

.اإلداريالفسادمكافحةأساليب•

.القانونيةالشؤنإدارةفيالمتطورةاألساليب•

.والمخازنوالمستودعاتالمشترياتإدارةفيالحديثةاالتجاهات•

.6سيجما•

:المؤسسات التي تم التعاون معها داخل الدولةبعض 

o- (أبوظبي )وزارة الداخلية

o- (أبوظبي)مكتب التنظيم والرقابة

o-الشركة  الكويتية للبترول.

o-شركة أبوظبي للتوزيع.

o-شركة العين للتوزيع.

o-شركة عمان للتوزيع.

o-شركة مياه حياة.

o- (.أبوظبي)هيئة التأمين

o-جامعة دبي.

الشهادات

 2008تطوير األعمال واإلدارة : تخصص( كلية لندن لإلدارة)دبلوم عالي من.

 2011للتمويل وإدارة تشارترددبلوم في إدارة التدريب من مركز.

 2004شهادة البكالوريوس من كلية الحقوق، جامعة اإلسكندرية، مصر.

 1997بكالوريوس في العلوم العسكرية ، الكلية الحربية المصرية.
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الشخصيالملف•
خدمةمجاالتفيتدريبيةخبراتاالعمال،ادارةمجالفيمحترفةمدربة
دريبةتدوراتوتقديمالتغييرأدارةإالمعرفةدارةإواالتصالومهاراتالعمالء
رى،األخاالنجازاتمنوالعديدممتازتقيمعليالمحافظةمعالجهاتلمختلف

اتصاالتوخدماتومنتجاتاإلداريةالمجاالتفيتدريبيةدوراتتقديم
.الخدمةمراكزمعالتدريبعملياتوتنسيق

38

تقديمهاتمالتيوالدوراتاإلنجازاتبعض•

.العمالءخدمةفيتدريبرامجب•

.االتصالمهاراتفيتدريببرامج•

.السلوكيةالمهاراتفيتدريبخبرةبرامج•

.اتصاالتوخدماتمنتجاتفيتدريببرامج•

.الخدمةمراكزمعالتدريبعملياتتنسيقفيبرامج•

القانونيةاللقاءاتوتنسيقإداريةأعمالفيبرامج•

الفريقبروحالعمل•

المؤسسياألداءتطوير•

المكاتبإدارةوالسكرتارية•

العملأخالقيات•
:المؤسسات التي تم التعاون معها داخل الدولةبعض 

oأكاديمية اتصاالت

o (أبوظبي )وزارة الداخلية

o (أبوظبي)مكتب التنظيم والرقابة

oتسهيل

oهيئة كهرباء ومياه دبي

oجامعة أبو ظبي

oشركة عمان للتوزيع.

o (.أبوظبي)هيئة التأمين

oجامعة دبي.

الشهادات

 ماجستير أدارة أعمال

آداب لغة انكليزيةبكلورويوس

اتصاالت–استشاري تدريب ومنسقة في قسم التسويق والمبيعات

 2012وحتى يونيو 2011-من فبراير( االمارات العربية المتحدة)مديرة مكتب المدير العام لمجموعة باريس غاليري

القيام بمختلف المهام اإلدارية وتنسيق اللقاءات القانونية.

2010الي ديسمبر 2008اتصاالت من مارس –استشاري تدريب ومنسقة في قسم التسويق والمبيعات

تقديم دورات تدريبية في المجاالت اإلدارية ومنتجات وخدمات اتصاالت وتنسيق عمليات التدريب مع مراكز الخدمة

 2008الى مارس 2007من مايو -مدير اداري شركة بريستيج للسيارات
www.ibta-arabia.com
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.البرنامجلنجاحكبرىأهميةلهاالهيئةوخارجداخلالتسويقيةالخطةان•
بوستراتومطويات•

ميموريوفالشأقالم•

تسويقيةحقائب•

الكترونيةتسويقيةحمالت•

ومؤتمراتندوات•
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