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"  واٌــــد فٌــــو"
 

ٌُلقون المحاضرات ل اواالستشارٌٌنالُمدربٌن و الُمحاضرٌنبأهم  القطاعٌن الحكومً والخاصائدة بتزوٌد ، رات الموارد البشرٌةاستشارللتدرٌب و" واٌد فٌو" ذٌن 
. ات العمالءحتٌاجٌة وفقاً الستشاروالدراسات اال  التدرٌبٌة والورشوٌقدمون الدورات

 
ٌَكُمن ِسر َنجاحنا فً إدراك طبٌعة نشاط العمٌل وفهم ِرسالته، ومن ثم حترافلدٌها الجودة الرفٌعة واال" واٌد فٌو"  الُمدرب الُمناسب لتحقٌق اختٌارٌة العالٌة، حٌث 

. العمٌلذلك أهداف وتطلعات 
 

ات والخبرات فً مهارات القٌادة ختصاصتتعامل مع العدٌد من الُمحاضرٌن العالمٌٌن والُمدربٌن ذوي اال وهً شركة رائدة" نكإسبكٌرز "تتعاون مع شركة " واٌد فٌو"
باإلضافة إلى التسوٌق خدمة العمالء، اإلدارة المالٌة، و و إدارة رأس المال البشري،تدرٌب المدٌرٌن التنفٌذٌٌن،و  والتمٌز المؤسسً، ،ستراتٌجًوالتخطٌط اال

. والعدٌد من المواضٌع األخرىاالجتماعً الحدٌث، 

 

 كإعداد ات التً ُتغطً ُمختلف َنواحً األعمال،ستشارحٌث ُنزود معاً ُعمالءنا  بالدورات التدرٌبٌة واالَمراكز معتمدة، أٌضا عالقة تعاون ُمثمرة مع " واٌد فٌو"لدى 
، ستراتٌجً واإلدارة المالٌة، والتخطٌط اال،ندماج وشراء الشركات، وإدارة الموارد البشرٌةا ، وإعادة هٌكلتها، وطرق الُمنظماتكتوحٌد قٌادات الصف الثانً، و

. ٌةقتصادتباعها فً ظل األزمات المالٌة واالاِخطط الطوارئ الواجب إدارة المخاطر و
 

و أٌضاً .  داخل مالٌزٌاتنظٌم مؤتمرات التدرٌب للقادةومعا َنعمل على  ،المتخصصة ببرامج القٌادة وفن التفاوضالمالٌزٌة " لٌدرنومكس"  تتعاون مع شركة "واٌد فٌو"
.  داخل سوٌسرا وخارجها، وبرامج التمٌز القٌادي، وتنظم المؤتمراتالفرق الجماعٌةوألعاب  أنشطةالسوٌسرٌة التً ُتنظم " كونري" مع شركة 

 

هً الشرٌك االستراتٌجً لعدة َمعاهد ُمتخصصة للتدرٌب، ومن ثم تأهٌل ٌنتهً بشهادات ُمعتمدة فً مجاالت رائدة بالتقنٌة الحدٌثة والمجال المالً " واٌد فٌو"
ستخدام التقنٌات التكنولوجٌة، واألسالٌب ا واإلدارات بالمنظمات إلِعطاء ورش عمل لتَطوٌر أعمال  متخصصٌنُمدربٌن  مع"واٌد فٌو"كذلك تتعاون . والمحاسبً

 .لوصول إلى قمة التمٌز الِفعلً  ل مستوى األداءلتحسٌناإلدارٌة القٌادٌة 
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رؤيُتنا 
 ."ٌٌنستشارالُمدربٌن واالواتهم من الُمحاضرٌن، احتٌاجأن ُنصبح الَخٌار األمثل فً المنطقة لَمراكز الَتدرٌب والُعمالء فً القطاعٌن الخاص والعام، لتلبٌة "
 

" وايد فيو"ُمهمات 
تبادل إنتاج مواد تدرٌبٌة حدٌثة، و من ِخالل ، الُممٌزٌن َحٌثما لَِزم األمر، حٌث ٌلقى ُعمالؤنا الخدمة السرٌعةنبالمحاضرٌن والُمدربًأولوٌاُتنا هً تزوٌد عمالئنا 

. المعلومات المفٌدة لبناء عالقة طٌبة ومثمرة
 

سَتثمره العمٌل مالٌا  لتلك الدورة التدرٌبٌة أو  ا عن طرٌق تقدٌم خدمات ذات قٌمة تفوق ما،ات العمٌل الحالٌة والمستقبلٌةاحتٌاجاستراتٌجٌة عملنا ُتركز على تلبٌة 
 .  ٌةستشارالدراسة اال

 
: نحقق أهدافنا ورؤيتنا من خالل تنفيذ ما يلي

 

  الُمحاضرٌن وأهم مزودي " كورنً"و " لٌدرنومٌكس"و " الشارقة- الجامعة األمرٌكٌة "وكلٌة اإلدارة واألعمال فً " نكإسبٌكرز "شركة تعزٌز عالقتنا مع
. فً المنطقة والعالمواالستشارٌٌن  نوالُمدربً

 تعزٌز عالقتنا مع مراكز التدرٌب على صعٌد دول المنطقة، وإطالعهم على خدماتنا .

  والنمو الوظٌفً للمشاركٌن التً توفر االستمرارٌة الناجحة للعمالء، المواد التدرٌبٌةوأحدث، نالمحاضرٌن والمدربًتوفٌر أفضل واإلبداع بااللتزام بالجودة  .

 زٌادة حصتنا فً السوق من خالل توفٌر أرقى الخدمات التدرٌبٌة للعمالء، ومتابعة تعدٌل نهجنا التسوٌقً دورٌاً لتقدٌم األجد واألنفع للعمالء .

  اتهم ومساعدتهم فً الوصول إلى أهدافهماحتٌاجتوفٌر الوقت الكافً لعمالئنا الستٌعاب .

 تطبٌق مناهج عمل تشغٌلٌة ممٌزة وناجحة .

 
قيمنا الجوهرية 

  واإلبداعاألمانة وااللتزام. 

 بناء شراكة متمٌزة لتحقٌق المنفعة الُمتبادلة. 
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 "وايد فيو"خدمات 
َمبنً على  عملنا و. إلفادة العمٌل واالستشارٌٌنوالُمدربٌن  لتوفٌر أفضل الُمحاضرٌن،تتمٌز خدماتنا بتوفٌر الحلول الفعالة لعمالئنا، حٌث ُتغطً َشبكتنا العدٌد من الدول

. تتمٌز دوراتنا بمرونتها وفاعلٌتها لتحقٌق النجاح للُمتدربٌن. ناجحة، وذات ُبعد، لتحقٌق النجاح والرٌادة تطبٌق قواعد دقٌقة، مرنة،
 

 بتقدٌم دورات ،نسعى دائما للتطوٌر واالزدهار فً أعمالنا. نتهاء الدورات؛ لضمان نتائج التدرٌباهو شعارنا، وُنطبقه من خالل متابعتنا بعد " الجودة قبل الربح" إن
 . الجودةفًعلى مستوى ُمتقدم 

 

ات ستشاراال
رسم الخطط االستراتٌجٌة للُمنظمات، : ، مثلات فً مجاالت عدٌدةستشارإن شركاءنا المحترفٌن ُمزودون بالخبرة العلمٌة والعملٌة، حٌث إنهم قادرون على تقدٌم اال

. وتطوٌر قادة الصف الثانً، وإعداد دلٌل الموارد البشرٌة، وتأسٌس أقسام التدرٌب، والتعاقد مع الجهات الخارجٌة، وإعادة الهٌكلة للمنظمات واألقسام والدوائر
 

 المحاضرون
 فً مختلف قطاعات ةوالُمدربٌن ذوي الخبر  من خالل تزوٌدهم بأهم الُمحاضرٌن، إنجاح دورات العمالء التدرٌبٌة ومناسباتهم واجتماعاتهمفً" واٌد فٌو"تساهم 

ٌُثري هؤالء الحضور بما لدٌهم من خبرات وقدرات على مخاطبة الجمهور بطالقة  .األعمال، حٌث 
 

.   إن لدٌهم رسالة قٌمة ٌسعون إلٌصالها، والتً تساعد على التفكٌر اإلٌجابً والخالقإذ فوائد للعمالء، نالمتحدثون المحترفون الذٌن نتعامل معهم سٌضٌفو
 

 البرامج والدورات التدريبية

 دوراتنا التدرٌبٌة موجهة لكافة .بعض منهم لهم كتب منشورة. مشهورٌن بتخصصاتهم وخبراتهم العملٌةأصحاب خبرة وومدربٌن  ُتنفذ برامجنا من قبل محاضرٌن
 :    موجود فً الجدول التالًبعٌض من دوراتنا. تطوٌرأنفسهمفً األشخاص الطامحٌن فرق العمل، و
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 البرامج المالٌة والمحاسبة برامج مهارات تطوٌر الذات برامج القٌادة واإلشراف
 المالٌة للمدراء غٌر المالٌٌن  مهارات اإللقاء والتحدث بثقة أمام اآلخرٌن مهارات القٌادة والتخطٌط االستراتٌجً

 أسس المحاسبة لغٌر المحاسبٌن أصول الكٌاسة واللباقة فً التعامل مع اآلخرٌن إعداد قٌادات الصف الثانً

 تحلٌل القوائم المالٌة  أُسس ومهارات االرتقاء الوظٌفً  مهارات القٌادة واإلشراف وبناء فرق العمل 

 كتابة وإعداد التقارٌر المالٌة  تطوٌر مهارات االتصال والتواصل مع اآلخرٌن اإلدارة باألهداف لتحقٌق النتائج

 إعداد الموازنات وإدارة النفقات الذكاء العاطفً  اإلدارة الِحكمانٌة

 التدقٌق الداخلً اتخاذ القرارات وحل المشكالت فن التفاوض وإدارة النزاعات

 CFC - Certified Financial Consultants أُسس اإلتٌكٌت وفن البروتوكول الرسمً واالجتماعً توجٌه وإرشاد روؤساء األقسام

  NLP CIA - Certified Internal Auditorدورة البرمجة اللغوٌة العصبٌة     إدارة الَمخاطر 

 CBP - Certified Budgeting Professional مهارات إدارة الوقت وضغوط العمل المهارات االجتماعٌة والسلوكٌة  للقادة

 Account Payable قواعد وأسس كتابة المراسالت والبرٌد اإللكترونً الخرٌطة الذهنٌة للقادة

 دورات خاصة فً القطاع الحكومً برامج ُمتخصصة برامج الموارد البشرٌة 
 القٌادة فً القطاع الحكومً TQMالتمكٌن والجودة الشاملة  مبادئ وأسس الموارد البشرٌة الحدٌثة

 الخدمة المجتمعٌة للقطاع الحكومً  ( BSC)استخدام بطاقات األداء المتوازن  قٌاس العائد االستثماري من البرامج التدرٌبٌة

 قٌاس وتطوٌر أداء المؤسسات الحكومٌة  IT Security & Network Security إدارة وتقٌٌم معاٌٌر أداء الموظفٌن

 األسس الحدٌثة لألداء الحكومً الفّعال ITIL V3 تحدٌد وإدارة االحتٌاجات التدرٌبٌة

 معاٌٌر التمٌز ومؤشرات األداء إدارة المشارٌع للُمحترفٌن PMP إدارة اإلنتاج وتحفٌز الموهوبٌن

 إدارة الموارد البشرٌة فً القطاع الحكومً SEO - Search Engine Optimization األسس الحدٌثة العتماد الوصف الوظٌفً

 التحلٌل المالً وإعداد الموازنات الحكومٌة  CEH - Certified Ethical Hacker مهارات إجراء المقابالت النتقاء الموظفٌن

 إدارة المشترٌات الحكومٌة  CWSP - Certified Wireless Security Professional إعداد منسقً التدرٌب الجدد

 التدقٌق الداخلً للقطاع الحكومً CWNA - Certified Wireless Network Administrator تأسٌس وإعادة هٌكلة األقسام والدوائر

 أسس المحاسبة الحكومٌة  CBAP - Certified Business Analysis Professional إدارة المشارٌع للموارد البشرٌة
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بعض من السادة الُعمالء اللذين تم َتدريب موظفيهم   
 شركة االتصاالت اإلماراتٌة 

 أبوظبً ودبً – وزارة الشؤون االجتماعٌة  

 أبوظبً  ودبً – وزارة المالٌة  

  وزارة العدل 

  ًوزارة التعلٌم العالً والبحث العلم 

  برنامج الشٌخ زاٌد لإلسكان 

  مؤسسة محمد بن راشد لإلسكان 

  دبً– النٌابة العامة 

  أبوظبً – هٌئة تنظٌم المواصالت 

  هٌئة الطرق والمواصالت– RTA 

 ًبنك دبً اإلسالم 

 ًبلدٌة دب 

 بلدٌة عجمان 

  تنمٌة –هٌئة تنمٌة وتوظٌف الموارد البشرٌة الوطنٌة  

 شركة بقشان السعودٌة - شركة الطالئع 

 (سٌتكو )ة للتجارة المحدودة يالشركة السعود  

 ًدائرة الشؤون اإلسالمٌة والعمل الخٌري بدب 

  مؤسسه دبً لرعاٌة النساء واألطفال 

 مركز دبً لإلحصاء 

 جامعة حمدان بن محمد اإللكترونٌة 

 
وشركائها " وايد فيو"التصال مع ل
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