


 المختويات

 غايتنا من نخن

 قجمنا أهدافنا

 نخنلماذا  ذدماتنا

 تواشل معنا سركاء النجاح



 من نخن

 للتدريب إحكام     

 للموارد والمونجٌ العلمجٌ الذبرات تنمجٌ مجال فً عالجٌ كفاءة ذات تدريبجٌ عمل بجٌُ تقدم منظمٌ

 .الخديثٌ التقنجات تتبنٍ التً المؤززات اختجاجات مع يتوافق بسكل البسريٌ

 أزاتذة من ومونجاً  أكاديمجاً  المزتوى رفجعً ذبراء من مكون عمل فريق اإلدارة مجلس ويسكل

 .الجامعٌ والقجادين



 غايتنا

 أن نكون اذتجارك األفضل فً التدريب



 أهدافنا
 اإلداري والوعً الثقافٌ نسر

  مزتويات أعلٍ تقديم لضمان

 .الوظجفً األداء

 إداريٌ كوادر وتأهجل إعداد

 تخديات لمواجوٌ متمجزة

 .المزتقبل

 مزتخدثات ازتثمار

 برامح لتقديم التقنجٌ

   .عالجٌ جودة ذات

 األفراد اختجاجات تلبجٌ

 البرامح من والسركات

 العمل وورش المتذششٌ

 .متمجز بسكل

السراكات البناءة إيجاد 

 .فً مجال التدريب

 مؤهلجن بذبراء اِزتعانٌ

 عالجٌ بمزتويات يتمتعون

 العمل فً الكفاءة من

 .التدريبً

 الفريق بروح العمل

 لذدمٌ زعجاً  الواخدَ

 يفوق بسكل العمجل

 .توقعاتى



 قجمنا

 بأن مركزنا لى ازماً 

 قجًما فً مجال التدريب

يتم التدريب وفق بأن 

أخدث وأفضل المناهح 

 والوزاُل

تدريبنا للتػججر أن 

اإليجابً فً بجٌُ 

 والمجتمعالعمل 

المتدربجن بشقل 

 للتمجز فً عملوم





 ذدماتنا المبنجٌ علٍ اختجاجات العمّء

 التدريب

 ازتسارات التدريب

  الندوات و

    المؤتمرات             





 التدريب

ًّ  يتعلق فجما العالمجٌ التدريب تقنجات أخدث إخكام تتبنٍ  المختوى وتشمجم التدريبجٌ اِختجاجات تخديد من بك

 العملجات هذه وتزتند لسركاُناَ اِزتراتجججٌ األهداف يخقق بسكل التدريبجٌَ البرامح تنفجذ وأزالجب التدريبً

 :المؤسرات هذه ومن وتشمجمواَ العملجات تنفجذ يتم أزازوا علٍ والتً المؤسراتَ من عدد علٍ

 اإلنتاججٌالكفاءات رفع 

 التنافزجٌالقدرة زيادة 

   مع الوظجفٌ العّقٌ مزتوى رفع

 المنظمٌ فً الوظاُف من غجرها

مزتوى أداء العاملجن رفع 

 للمنظمٌ وُِوم وزيادة 

 الجودةرفع مزتوى 

 .(والثانً األول المزتوى) لكجركباترك التدريب أثر قجاس نموذج نزتذدم إخكام فً ونخن



 أنواع التدريب

 التدريب

 عبر اإلنترنت

 التدريب

 التدريبجٌ بالقاعات



 ٌ زتمراري ل ِا وزُا

زتداٌم  وِا
ٌ ا  ِختجاجاتمعرف

ً تشمجم البرنامح   ف

ختجاجات ضوء    ِا

 التقججم القبًل

 ورسات التدريب

 التقججم البعدي

تقرير مفشل عن 

 البرنامح
 منوججتنا
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 (Classroom-based Training)التدريب بالقاعات التدريبجٌ 



  التدريب هو إخكام فً المزتذدمٌ التدريب أزالجب أفضل ومن

 Experiential Learning Style التجربٌ علٍ القاُم

 وذات الفعالٌ التدريب تقنجات أخدث من وتعتبر اللعب ذّل من التدريب أزالجب أخد التجربٌ علٍ القاُم التدريب

 وكذلك  Outdoor Training Activities الذارججٌ التدريبجٌ الفاعلجات فً إخكام تزتذدموا التً القوى التأثجر

 .المتدربجن بجن اإليجابً والتفاعل المتعٌ من جواً  تضفً أنوا خجث القاعات داذل



 Experiential Learning Styleنماذج للتدريب القاُم علٍ التجربٌ 



 (Web-based Training) التدريب عبر اإلنترنت 

 ...إخكام توفر

 ًِ  .المكان خدود ويتجاوز ذبراء يد علٍ التدريب يتجد خجث اإلنترنتَ عبر المتزامن التدريب :أو

 بأوقات التقجد دون للمتدربجن المنازبٌ باألوقات التدريب يتجد خجث اإلنترنتَ عبر متزامن الػجر التدريب :ثانجاً 

 .مخددة



 هجٌُ التدريب

 من عدداً  التدريبجٌ هجُتوا تضم خجث َوتطورها لنجاخوا األزازجٌ الركجزة مدربجوا للتدريب إخكام تعتبر

 المعايجر من لمجموعٌ المدربجن اذتجار يذضع خجث والدولًَ العربً المزتويجن علٍ المتمجزين المدربجن

 .Best International Practices العالمجٌ الممارزات أفضل إلٍ ترتكز



 التدريب إلخكاممجاِت 





 :ازتسارات التدريب

 المساركٌ بمنوح يعرف والتكاملَ والفاعلجٌ باإليجابجٌ يتزم ذاشاً  منوجاً  اِزتساريٌ ذدمتى فً إخكام يتبع

 :فً المنوججٌ هذه وتتمثل المباسرَ المؤززً الدعم وتقديم

 

 ومتابعٌ ومراقبٌ والتنفجذ التذطجط أعمال فً اِزتساري الفريق مع المنسأة فً العاملجن من مسارك فريق•

 .التنفجذ

 أنوا علٍ ازتسارة كل مع تتعامل التً الذبراء من متمجزة لنذبٌ الخلول من متكاملٌ منظومٌ توفجر•

   .ازتثمار



 منوججٌ تنفجذ اِزتسارات

ربط الكفاءة 

 بالمزتودفجن

 نقل الكفاءة
ازتراتجججٌ 

 المواهب

تشمجم المنظمٌ 

 الفعلً

إطار التخلجل 

 والكفاءة

تطوير ذطٌ التعاقب ( 6

 الوظجفً





 التدريبجٌ العمل وورش العلمجٌ واللقاءات والمؤتمرات الندوات تنظجم

 والمجدانً الفكري المزتوى لرفع العلمجٌ والندوات الدرازجٌ والخلقات العمل ورش إخكام تزتودف 

 .المذتلفٌ العمل مجاِت فً

  كل فً اإلداريٌ والظواهر والقضايا الوامٌ المـوضوعات من العديد علٍ بالتركجز تقوم خجث 

 وأوراق ببخوث للمساركٌ ودولججن مخلججن وذبراء دولجٌ ومنظمات مخلجٌ جوات دعوة يتم كما .التنمجٌ مجاِت

 .واألفكار الذبرات وتبادل نقل بودف عمل



 

 .نقوم بدور سركاء النجاح مع عمّؤنا-

يمتلك فريق عملنا تارير طويل من الذبرات بمجال التعلجم والتطويرَ والذي يمكن عمّؤنا من -

 .تخقجق أهدافوم

 .نزتذدم أفضل منوججات إدارة العملجٌ التدريبجٌ-

 .نزتعجن بأفضل الكوادر الوطنجٌ والعربجٌ من المدربجن والذبراء-

 .نزتذدم أفضل منوججات إعداد الخقاُب التدريبجٌ-

 .نزتذدم أخدث منوججات تنفجذ التدريب-

 .نضمن لعمُّنا الخشول علٍ أفضل قجمٌ مقابل ازتثماراتوم-

 نخن لماذا



 سركاء النجاح



info@ehikaam.sa 

@ehikaamTC 

www.ehikaam.sa 

+966-11-246-9015 

+966-55-547-1547 
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