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مقدمة:

المنظمات الناجحة حول العالم ال تترك النجاح ليكون محض صدفة. بل تجعل كل 
جزئية لها دور دقيق ومحدد في الوصول للهدف. 

لرؤية  للوصول  الموظفين  لصقل  المطلوبة  الفاعلية  اليمتلك  التقليدي  التدريب 
وكيفة  العمل  طرق  على  االفراد  تدريب  باإلمكان  لكن  )المنظمة(.  العمل  صاحب 
المعلومة والمهارة ليس بكافي للموظفين، بل يجب علي  تنميتة وتطويره. بناء 
كل موظف أن يخلق التحفيز الذاتي بداخله أوال لينطلق لتحفيز باقي الموظفين الن 

عملية تحفيزالموظفين بالغت التعقيد.
الطبيعي  ذكائه  يفهم  أن  المنظمة  في  فرد  كل  على  يجب  التحدي  هذا  ولتجاوز 
ويوظفهه مع المعلومات والمهارات المكتسبة من خالل عملية التدريب المستمرة 
للوصول لألهداف الشخصية التي يجب أن تصاغ بشكل يجعلها تصب في أهداف و 

رؤية المنظمة.

»هناك فن للمعرفة، وفن للتعليم«
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كيفية العمل

نحو  والموظفين  بالمسؤلين  بالرقي  البشرية  للتنمية  المنير  في  نهدف 
األهداف المبتكرة والناجحة من خالل التدريب. وهذا يجعل البرامج التدريبية 
متوافقة وأهداف المنظمة. وبعد التعرف على األهداف والمتطلبات نصمم 

البرنامج الذي ينقل المنظمة الي المسار الذي يحقق تطلعاتها .
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»إن لم تكن تعرف إلى أين تتجه  فلن تصل إلى أي مكان«



المنهجية
نستخدم طرق متنوعة إليصال 

المعلومة والمهارة وتغيير القناعات 
المعيقة. باستخدام تقنيات التعلم 
السريع واأللعاب التدريبية و األفالم 

التدريبية وغيرها من األدوات الحديثة.

»أسمع وأنسى، أرى وأتذكر، أفعل وأفهم«

تقديم العروض

تمثيل االدوار

 اإلختبرات
القصيرة

 التدريب
اإلشرافي

 النقاش فيالتمارين العملية
المجموعة

االلعاب 
التدريبية

التقييم
الذاتي 

بالفيديو
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»إذا أردت أن تحلق فحلق عاليا«

جودة ذات معايير عالمية:
جميع برامجنا معتمدة من الجهات العالمية.
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“أهمية المهارات التقنية للنجاح 15% بينما أهمية المهارات الحياتية 85%”

بإمكانك اإلستفادة من خدماتنا
نساعدك في تصميم الباقة المناسبة من البرامج التدريبية التي تلبي 
إحتياجات المنظمات واألفراد. وذلك بتشخيص جودة ونوعية  البرامج 
والمكان  للزمان  المرجوه  وتطلعاتكم  أهدافكم  مع  يتناسب  بما 

المناسب.
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الموزاييك يعتمد على تركيب قطع صغيرة تشكل عمل فني  فن 
التصميم  يجعل  واحدة  قطعة  غياب  لكن  عالية.  قيمة  وذو  مميز 
الي   بالنسبة  كذلك  الفنية.  قيمته  التصميم  ويفقد  مكتمل   غير 
الموارد  لتنمية  للمنير  التدريبية  البرامج  تحتويها  التي  الجدارات 

البشرية والهادف الي  الوصول إلنتاجية عالية ومميزة.

نركز في المنير للتنمية البشرية على المهارات الصغيرة التي تحدث 
بالمضمون  وقدمت  البعض  بعضها  مع  اجتمعت  ما  إذا  كبير  فرق 

والشكل الصحيحين.

فلسفة الموزاييك

“فروقات صغيرة تصنع الفرق كله”
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عندما ينتهي التدريب يبدأ التدريب اإلشرافي 
في  المشاركين  على  اإلشرافي  التدريب  بمهمة  القيام  باإلمكان 
علي  والمشرفين  المدراء  حضور  يفضل  ،ولكن  التدريبي  البرنامج 
المشاركين في البرنامج التدريبي، لبرنامج سريع ومركز يحتوي على 
له  لضمان  العام  اإلشراف  التدريبي و  البرنامج  تنفيذ  خالصة وكيفية 
تحقيق اهداف البرنامج  بما يعود على المنظمة بالمردود العالي من 

التدريب.

“هناك طريقتان لنشر الضوء: إما أن تكون شمعة وإما أن تكون 
مرآة تعكس الضوء”
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تدريب ذا مردود عالي
منهجية التدريب المتبعة حققت نتائج منقطعة النظير، لقيامها على 
من  عالي  بمردود  نعدكم  عالية.  بإحترافية  وتطبيقها  علمية  أسس 
التدريب الي المنظمة ) ROI( يجعل قيمة اإلستثمار في التدريب رابحة 

بدرجة كبيرة.

“قليل من العلم مع العمل به أنفع من كثير من العلم مع قلة 
العمل به”



شركاء النجاح

للمنير شركاء حققنا معهم قصص النجاح المستمرة من منظمات وشركات كثيرة. تجدون بعض أسماءها مدونه أدناه

»نأتي معا، نشترك معا، نعمل مها، ننجح معا«9



.INLPTA االتحاد العالمي لمدربي البرمجة اللغوية العصبية

.IATC األكاديمية الدولية للتدريب واالستشارة

أكاديمية الخط العالمية في فرنسا في علم تحليل خط اليد )الجرافولوجي( والعالج عن طريق خط اليد )الجرافوثرابي(.

المجلس الخليجي لمدربي البرمجة اللغوية العصبية.

المجلس الخليجي لتنمية الموارد البشرية.

.INLPTA االتحاد العالمي لمدربي البرمجة اللغوية العصبية

مهارات حاصل التفكير )SQ( من دي بونو الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

قبعات التفكير الست من دي بونو الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

مهارات التفكير )الكورت 1-6( من دي بونو الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

المجلس األمريكي للتعلم السريع والقراءة السريعة والذاكرة السريعة والخرائط الذهنية.

. MacKay Solution مدرب معتمد في مدرب معتمد من

.MIA  مدرب معتمد من أكاديمية ماسترز الدولية

الرابطة الوطنية للمتحدثين بالواليات المتحدة األمريكية.

الرابطة الوطنية للمتحدثين بإستراليا.

.INLPTA االتحاد العالمي لمدربي البرمجة اللغوية العصبية

مدرب مساعد لدورة تدريب المدربين مع الدكتور وايت ود سمول.

دبلوم تدريب وتطوير من الجامعة العربية المفتوحة.

BSc نظم معلومات من جامعة QUT في استراليا.

 CIA مرشد إجتماعي معتمد من اكادمية كونكورد العالمية

.ABHT أستاذ ممارس في العالج بالتنويم من

.ABTLT ممارس في العالج بخط الزمن  من

.EFT ممارس معتمد في تقنية الحرية النفسية الـ

)CCNA –ITIL – MCDST- Oracle SQL ( شهادات متخصصة في مجال الحاسب االلي

أكثر من 6 سنوات مدرب في معهد البحرين للتدريب.

مدرب معتمد في وزارة العمل بمملكة البحرين.

شغل وظائف متعددة في قطاعات مختلفة )شركة نفط البحرين – معهد البحرين للتدريب - مجلس التنمية اإلقتصادية (

.MIA  مدرب معتمد من أكاديمية ماسترز الدولية

السيرة الذاتية المختصرة
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“سر النجاح أن تجعل وظيفتك هوايتك”

مدرب مدربين معتمد من:

مدرب معتمد من:

عضويات:

شهادات أخرى:



m: Bahrain +973 36004422
e  : info@al-muneer.com
www.al-muneer.com


