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مركز املطورون للتدريب والتنميه االداريه ( )DCTDهو مركز متخصص يف تقدمي الدورات
وبرامج حتسني األداء وتنمية املوارد البشرية ،وإجراء الدراسات واالبحاث واالستشارات
بأنواعها اخملتلفة ،وخدمة اجملتمع يف دولة االمارات العربيه املتحده ،معتمدًا يف ذلك
على ما ميتلكه فريقه ومدربيه من خربه طويله ومصداقية علمية وعملية وقد انشئ
املركز يف العام  2010للمساهمه يف تطوير العمليات اإلدارية والرتبوية يف مؤسسات
وشركات القطاعني اخلاص واحلكومي اخملتلفة والراغبة يف الوصول إىل اإلبداع والتميز.

رؤيتنا
أن نصل اىل الريادة يف جمال تقدمي حلول متكاملة يف جمال التدريب واالستشارات يف دولة
االمارات وخمتلف أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

رسالتنا
السعي اجلاد واحلثيث إىل تقدمي حلول علمية وعملية متكاملة تستجيب حلاجات السوق والعمالء
احلقيقية للتدريب والتطوير مبا يخدم العمالء واملساهمني واجملتمع باستخدام افضل
املمارسات التي حتقق العوائد املنشوده على التدريب.

قيمنا التي نؤمن بها
•االبتكار واإلبداع
•التميز يف جمال اخلدمة بأن تكون براجمنا اضافة حقيقية يف جمال تطوير االفراد واملؤسسات
•أخالقيات املهنة املرتكزه على املصداقية واملهنية العاليه يف التعامل

التحالفات اإلقليمية والدولية والشركاء
يقوم املركز بعقد التحالفات والشراكات مع املؤسسات والشركات االقليمية والدولية
والتي تتميز بنوعية الربامج التي تقدمها واملبنية على اساس سنوات طويلة من االداء
والتحديث والتميز.

قطاعات العمل الرئيسية
•التدريب والتطوير
•اخلدمات االستشارية
•امللتقيات واملؤمترات

التدريب والتطوير
يوفر مركز املطورون للتدريب والتنميه االداريه ( ))DCTDحلو ًال تدريبية شاملة ميكن تقدميها كوحدات وبرامج تدريبية مستقلة
لكنها ايضًا تتكامل مع بعضها من حيث الهدف واملضمون .ويف الوقت الذي نحفز املشاركني واملنتسبني يف براجمنا لبذل
قصارى جهودهم فإننا نضمن دائما أن تلبي براجمنا إحتياجات املتدربني ،الكتساب وصقل مهاراتهم للوصول إىل مستوى الكفاءة
يف اإلنتاجية و بالتايل الربحية والفعالية ملؤسساتهم ،وتتسم هذه الربامج باملرونة التي ال تخلو من جو مليء بالتفاعل االيجابي،
وتتنوع براجمنا التدريبية لتشمل كافة قطاعات األعمال املتنوعة كالتسويق واملبيعات وخدمة العمالء واألعمال املصرفية
واإلدارة والقيادة ومهارات مراكز االتصال واملوارد البشرية ،والتقنيه الخ.

يوفر املركز احللول التدريبية التالية:
•برامج تعاقدية .
•برامج عامة .
•برامج تقنية وفنية (هندسية وعلوم احلاسوب وتطبيقاته).
•شهادات وامتحانات مهنية متخصصة
•اخلدمات االستشارية

برامج تعاقدية “خمصصة للشركات واملؤسسات” :
تقدمي املشورة حول إحتياجات التدريب .
تطوير وتنفيذ خطط التدريب .
برامج تأهيل املوظفني مبختلف اشكالها ومستوياتها ( والتي ميكن التعاقد
على تقدميها حسب احتياجات املؤسسة ،وميكن االطالع على امثلة
من هذه الربامج حسب الوارد يف جداول الربامج العامه ادناه)

برامج عامة :
يقوم املركز بتقدمي برامج تدريبية قصرية املدى لألفراد
واملؤسسات داخل االردن وخارجه سواءا مبفرده او
بالتعاون مع املؤسسات التدريبية اإلقليمية والدولية.

يف اجلدول املبني أدناه بعضا من هذه الربامج على سبيل املثال وليس احلصر:
مهارات اإلدارة الوسطى

برامج القيادة واإلدارة العليا
1.1التخطيط واإلدارة اإلسرتاتيجية

1.1مهارات التفويض الفعال

2.2سلوك املنظمة والقيادة

2.2املهارات اإلشرافية للمديرين حديثي التعيني

3.3إدارة وصياغة التغيري

3.3مهارات التحفيز الفعال

4.4مهارات التخطيط لألعمال

4.4إدارة وبناء فريق العمل

برامج البنوك واالستثمار والصريفة االسالمية
1.1ادارة املوجودات واملطلوبات

9.9مكافحة غسيل االموال

2.2إدارة اخملاطر يف البنوك

1010مكافحة التزييف و التزوير

3.3إدارة الفروع املصرفية

1111إسرتاتيجيات العمل املصريف اإلسالمي

4.4تسويق اخلدمات املالية املصرفية

1212صيغ التمويل واالستثمار اإلسالمية

5.5ادارة احملافظ املالية

1313املعايري والضوابط الشرعية لسوق األسهم والصكوك

6.6االئتمان والتحليل املايل لصناديق االستثمار

اإلسالمية

7.7التحليل الفني لألسهم

1414املعايري احملاسبية للعمليات املصرفية اإلسالمية

8.8أسس االستثمار يف البورصات واألسواق املالية

1515الصيغ اإلسالمية لتمويل املنشآت الصغرى واملتوسطة

الربامج املالية
1.1التخطيط واإلدارة اإلسرتاتيجية

3.3إدارة وصياغة التغيري

2.2سلوك املنظمة والقيادة

4.4مهارات التخطيط لألعمال

برامج إدارة املوارد البشرية
4.4قواعد التوظيف وإجراءات املقابالت الشخصية

1.1إدارة املوارد البشرية

2.2أساليب تطوير املوارد البشرية و ربط املسار الوظيفي 5.5حتديد االحتياجات التدريبية
6.6تخطيط هياكل األجور والتدرج الوظيفي

بخطط التدريب
3.3تقييــم األداء باستخدام بطاقات األداء املتوازن
()Balanced Scorecard

7.7تدريب املدربني ()TOT
8.8قواعد التوظيف وإجراءات املقابالت الشخصية

برامج التسويق واملبيعات
1.1التسويق االسرتاتيجي

5.5إدارة قسم خدمة العمالء

2.2بحوث السوق وحتليل الفرص التسويقية

6.6مهارات خدمة العمالء

3.3مهارات البيع الفعال

7.7مهارات خدمة االتصال Call Center

4.4إدارة فريق املبيعات

برامج الرتبية اخلاصة
1.1صعوبات النطق

4.4طرق اكتشاف املوهوبني واملتفوقني

2.2صعوبات تعلم القراءة واحلساب

5.5التعلم من خالل الرسم واملوسيقى

3.3طرق اكتشاف اإلعاقات السمعية والبصرية

6.6تأهيل املعلمني واألهايل للتعامل مع ذوي االحتياجات اخلاصة

برامج إدارة املشاريع
Microsoft Project Management 2.2

1.1إدارة املشاريع PMP

برامج املهارات اإلدارية والسكرتارية وكتابة التقارير
1.1مهارات ادارة املكاتب الفعالة

4.4مهارات كتابة العروض الفنية

2.2مهارات السكرتارية التنفيذية

 5.5مهارات كتابة املراسالت واالتصال الفعال

3.3مهارات كتابة التقارير الفنية

برامج املهارات الشخصية
1.1الذكاء العاطفي واملهارات الشخصية

5.5مهارات تقدمي العروض والتحدث يف املناسبات العامة

2.2مهارات االتصال

6.6مهارات التفاوض

3.3مهارات العمل اجلماعي والفردي

7.7إدارة الوقت والتعامل مع الضغوط

4.4حل املشكالت واتخاذ القرارات

8.8مهارات االتيكيت واملراسم والربوتوكول

من اجلدير بالذكر اىل ان املركز يقدم برامج متميزة ومتخصصة يف جمال االعالم والعالقات العامه واالعالن وبالتعاون
مع مركز االعالم يف جامعة الشرق االوسط يف اململكة األردنية الهاشمية والذي يضم بني جنباته ستوديوهات االذاعة
والتلفزيون التي بنيت على اساس احدث ما توصل اليه العلم يف هذا اجملال مما يعطي الدارسون واملتدربون افضل
الفرص للتدريب والتطبيق العملي لكل ما تعلموه من اجل تسهيل وتيسري انخراطهم الفوري يف سوق العمل .ومن
ضمن هذه الربامج:
برامج االعالم والعالقات العامة
1.1إدارة املؤسسات االعالميه

9.9مراسلو االذاعة والتلفزيون

2.2تخطيط وتنظيم املعارض واملؤمترات

1010مقدمو الربامج االخبارية واحلوارية

3.3االعراف الدبلوماسية واالتيكيت والربوتوكول

1111االرشفة والتوثيق

4.4ادارة استوديو التلفزيون

1212االرسال والبث االذاعي والتلفزيوين

5.5االخراج التلفزيوين

1313املونتاج الالخطي /قطاع االخبار

6.6االنتاج والتحرير التلفزيوين

1414تخطيط وتنسيق الربامج االذاعيه

7.7املدخل االلكرتوين لتحرير األخبار /قطاع االخبار

1515ادارة االعالن التجاري

8.8االضاءة والتصوير االلكرتوين /تلفزيون

1616ادارة استوديو االذاعة

شهادات وامتحانات مهنية متخصصة
تقوم ادارة املركز حاليا باجراء املفاوضات واملشاورات مع نخبة منتقاة من املراكز واملؤسسات الدولية التي لها خربة عريقة
ومتميزة يف طرح الشهادات املهنية التي تستجيب اىل حاجة االفراد واملؤسسات يف التطوير والرقي الوظيفي واملهني ،وسيوف
يقوم املركز يف نشر تفاصيل هذه الشهادات تباعا على موقعه االلكرتوين.

اخلدمات االستشارية
تقدمي حلوال ذكية و سريعة بأعلى قيم االستقامة املهنية ،حيث يقوم خرباؤنا بالتعرف على الفرص و تعزيز امكانات التعليم واستخدام
ادوات التغيري االيجابي يف كافة قطاعات العمل لدى املؤسسة املعنية ،آخذين بعني االعتبار صفات االعمال املتغرية كما نقوم
بالتصدي الية تعقيدات ناشئة بعد حتديدها وحتليلها ووضع التصورات واالقرتاحات للحلول.

الفعاليات واملؤمترات
يحرص املركز على تنظيم امللتقيات واملؤمترات وورش العمل التي تخدم براجمه وسياساته وتغطي عددًا كبريًا من املوضوعات
التي تهم كافة قطاعات اجملتمع االقتصادية واإلدارية واإلجتماعية.

ملزيد من املعلومات عن كافة الربامج املقدمه واحلوافز التي
ميكن احلصول عليها يرجى االتصال على:
هاتف+971 6 5444736 :
فاكس+971 6 5519913 :
بريد الكرتوينinfo@developersuae.net :
وسيكون فريق مركز املطورون للتدريب والتنمية االداريه على اهبة االستعداد
ملساعدتكم والرد على استفساراتكم وتزويدكم بكل ما حتتاجون اليه.

T: +971 (0)6 544 4736

F: +971 (0)6 551 9913

E: info@developersuae.net

W: www.developersuae.net

