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مـــركــز الــجـودة الـشـامـلـة
للـــتــدريــب واإلســتـشــارات



مـقـدمـة

لقــد كانــت نظريــة اإلســتثمار البشــرى فــى مجــال اإلقتصــاد ومفاهيمهــا أكثــر عمقــا لألفــراد، فتحولــت إدارة األفــراد إلــى إدارة للمــوارد البشــرية أســوة 

بالمــوارد األخــرى مثــل المــوارد الماليــة واالقتصاديــة، ومــن هنــا كان مــن الضــرورى تبنــى وجهــات نظــر جديــدة تجــاه المــوارد البشــرية تختلــف عــن 

وجهــات النظــر التقليديــة، والتــى لــم تــدرك األهميــة الحقيقيــة والــدور األساســى الــذى تلعبــه المــوارد البشــرية فــى إنجــاح سياســات التنمية بصفة 

عامــة. وإن لــم تتــم إدارة المــوارد البشــرية بكفــاءة عاليــة فإنهــا تعــد مــن أهــم التحديــات والعوائــق الداخليــة التــى تقــف حائــا أمــام عمليــة التنميــة.



كلمة المدير العام

تســعى إدارة مركــز الجــودة الشــاملة للتدريب واالستشــارات إلــى تقديــم خدمــات مميــزة فــي مجــال التدريــب واالستشــارات وذلــك بتســخير 

ــة والبشــرية لتحقيــق التدريــب الذكــي والفعــال لتنميــة المــوارد البشــرية لكونهــا أحــد روافــد التنميــة المســتدامة. كافــة اإلمكانيــات المادي

ومواكبــة  العمــل  تلبيــة حاجــات ســوق  علــى  قــادرة  كــوادر بشــرية  إعــداد  إلــى  تتطلــع  جهــة  ألي  اســتراتيجيًا  خيــاراً  التدريــب  يعــد  أن  حيــث 

التــي تحــدث فــي مجــاالت العمــل ، وهو يعتبــر مســانداً ومدعمــًا لقــدرات الموظفيــن ممــا يكفــل لهــم  التطــورات والتغيــرات الســريعة 

التوافــق مــع هــذه التغيــرات.

المؤسســات  مــع  مثمــرة  مســتمرة  عاقــة  تكويــن  مبــدأ  علــى  رســالته  أداء  فــي  واالستشــارات  الشــاملة للتدريب  الجــودة  مركــز  ويعتمــد 

النجــاح  مقومــات  لتأســيس  وخارجهــا،  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  داخــل  التواصــل  جســور  وبنــاء   ، والخاصــة  الحكوميــة  والهيئــات 

للمتدربيــن ، وتســعى لوصولهــم إلــى تكامــل الخبــرة وتكامــل المعرفــة وتكامــل الشــخصية عــن طريــق تعزيــز المعارف التــي يتلقوهــا 

نظريــا وربطهــا بالواقــع العملــي وتأهيلهــم ليكــون لهــم أدواراً مشــرقه فــي أعمالهــم وحياتهــم تتناســب مــع خبراتهــم العمليــة والعلميــة 

وللمشــاركة فــي صناعــة مســتقبل الوطــن وهــذه مســؤولية تتطلــب مــن الجميــع العمــل الجــاد وااللتــزام واإلبــداع.

العام المدير 



جــوائــز الـمـركــز



جوائز المركز

لمركز الجودة الشاملة للتدريب واالستشارات إدارة متميزة حاصلة على ثاث جوائز تميز

جائزة الشيخ خليفة
للتميز التربوي

جائزةالشيخ حمدان بن راشد
لألداء التعليمي المتميز

جـــائـــــزةالــشـــارقـــة
للتميز التربوي



رئيــس مجلــس اإلدارة - المديــر العام
الدكتــور مصطفى كامل المحمد

مديــر الشــؤون المالية واإلدارية
العيسى يوسف  نايف  الدكتور 

المديــر التنفيذي
الديري األستاذ فريد 

المديــر اإلقليمي فرع الســودان
المحمد فياض  األستاذ 

 مديــر التدريــب وتطوير المشــاريع
األستاذ أحمد رزق أبو النصر

للمركز اإلعالمي  المستشار 
وممثلــه داخــل المملكــة العربية الســعودية

اليامي األستاذ علي هادي 

مجلس اإلدارة



النشأة و التطور

يعتبــر مركــز الجــودة الشــاملة مــن المؤسســات المتميــزة فــي مجــال التدريــب واالستشــارات داخــل دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 

وخارجهــا، تأســس عــام 2008 فــي إمــارة دبــي وكانــت بدايــة االنطــاق.

مركــز الجــودة الشــاملة هــو مؤسســة تدريــب إماراتيــة ، تهــدف إلــي تقديــم خدمــات تدريبيــة واستشــارية متكاملــة للهيئــات والمؤسســات 

الحكوميــة والشــركات العامــة والخاصــة فــي المنطقــة العربيــة فــي المجــاالت اإلداريــة والفنيــة والتربويــة واألمنيــة والمصرفيــة  وتقديــم 

الدراســات والبحــوث واالستشــارات التنظيميــة واإلداريــة المتعلقــة بالتنميــة البشــرية واالقتصاديــة واالجتماعيــة، إلــى جانــب تنميــة المهــارات 

الفرديــة والجماعيــة داخــل الهيئــات والمؤسســات والشــركات.

تميــز المركــز بالتخصصيــة فــي تنفيــذ البرامــج التدريبيــة حيــث أن اإلدارة العليــا للمركــز تحــت قيــادة خبيــر اســتراتيجي متمــرس وهــو الدكتــور 

مصطفــى كامــل المحمــد خبيــر التدريــب واالستشــارات المعتمــد لــدى العديــد مــن الجهــات الحكوميــة والخاصــة داخــل الدولــة وخارجهــا.

الشــهادات  مــن  العديــد  علــى  الحصــول  الــدورات  فــي  للمشــاركين  تتيــح  الدوليــة  الشــراكات  مــن  العديــد  الشــاملة  الجــودة  لمركــز 

العالميــة. العواصــم  جميــع  فــي  تعقــد  دوراتنــا  وأن  كمــا   , الدوليــة  واالعتمــادات 



 رؤيـتـنـا... رسالتنا...

رؤيتنا

ابتــكار أفضــل الطــرق و الوســائل الداعمــة لمهــارات تطوير أداء الـــعنصر الـــبشري.

رسالتنا

ــراء  ــن الخب ــعة م ــة واس ــال مجموع ــن خ ــي م ــتوى عالم ــى مس ــارية عل ــات االستش ــة والخدم ــج التدريبي ــم البرام ــى تقدي ــن عل ــون قادري  أن نك

والشــراكات الدوليــة.

يتنا غا

نحــن نؤمــن بــأن مســيرة التطويــر ليــس لهــا نهايــة، لذلــك نحــن ملتزمــون بتزويــد شــركاؤنا مــن المؤسســات بــكل مــا هــو جديــد ومفيــد فــي 

مجــال التدريــب والتطويــر ممــا يســاهم فــي تحقــي األهــداف المرجــوة لهــم.



أهـدافـنـا

أهـدافـنـا

• تقديــم خدمــات تدريبيــة وتعليميــة متميــزة.

• تنويــع وتطويــر خدمــات التدريــب وفق أحــدث األســاليب العلمية.

• توفيــر كفــاءات وطنيــة تلبــي احتياجــات المجتمــع الفعلية.

أرقــى  وتقديــم  والخــاص  العــام  بقطاعيهــا  المؤسســات  حاجــة  •  تلبيــة 

المجــاالت. كل  فــي  واستشــاريين  خبــراء  خــال  مــن  الجــودة  معاييــر 

قــدر  أكبــر  لتحقيــق  والخاصــة  الحكوميــة  الجهــات  مــع  شــراكات  •  عقــد 

الخبــرات. وتبــادل  االســتفادة  مــن  ممكــن 



خـــدمـــاتـــنـــا

1. تصميـم وتنفيـذ ومتابعة كافة البرامج التدريبية في جميع المجاالت اإلدارية والمالية والمصرفية والفنية والصناعية واألمنية والجمركية.  

2. تنفيذ البرامج التدريبية في مختلف عواصم العالم ) روما - اسطنبول - باريس - لندن - كوااللمبور  - عّمان - سنغافورة -  ........... (.  

3.  تقديم برامج تدريبية معتمدة عالميا في المجاالت اإلدارية والمالية معتمدة من :   

) ACAC /USA – IPM/USA – CIBAFI – PMI/USA – EFQM (
1. تقــديـم االستشارات اإلدارية والمالية والتسويقية واألمنية والهندسية والرياضية واالجتماعية.  

2. إعـداد البحــوث والـدراسـات وتصميـم وتنفيــذ االستبيانات وفق أحدث األساليب المتبعة وتحليلها.  

3. إعداد البرامج التربوية واالستشارات المتخصصة وفقا ألعلى معايير نظم الجودة ) وحسب احتياجات العماء (.  

4. تنظيم الندوات والمؤتمرات والفعاليات داخل الدولة وخارجها وفي جميع المجاالت.  



منهجيات
جودة التدريب

تمثل معايير الجودة والتميز من أهم الثوابت التي أرسا مركز الجودة الشاملة للتدريب و االستشارات  دعائمه عليها منذ بداية العمل حيث 

تقوم سياستنا على ركيزة اساسية مفادها » تدريب بمعايير عالمية » لذا فإن مركز الجودة الشاملة للتدريب يتحمل المسؤولية أمام عمائه  

بصورة مباشرة عن جودة وتميز الخدمة التدريبية المقدمة لهم من النواحي التالية : 

أواًل / اختيار المدرب .

ثانيًا / جودة الحقيبة التدريبية.

ثالثًا / المناخ التدريبي.

رابعًا / تطبيق منجيات التقييم للبرامج.

خامسًا/ استراتيجيات التقييم القبلي.

سادسًا/ استراتيجيات التقييم البعدي.

سابعًا/ منهجية قياس مستوى التعلم.

ثامنًا/ منهجية قياس مستوى النتائج.

تاسعًا/ أساليب تقييم ومتابعة التدريب.

عاشرا/ آليات قياس أثر التدريب.



صفحات مشرقة



صفحات مشرقة

صفحات مشرقة نتناول فيها أهم االنجازات الخاصة بالمركز من مؤتمرات وملتقيات وبرامج تدريبية كانت ناجحة ومتميزة : 

مكان وتاريخ االنعقاد اسم البرنامجم

التصوير التلفزيوني والمونتاج واإلخراج1
اإلمارات العربية المتحدة 

مارس 2018

مبادرة إدارة المخاطر المالية2
 اإلمارات العربية المتحدة المجلس

الوطني لإلعام 2018

39001:2015 ISO نظام الجودة
 المملكة العربية السعودية

 الهيئة السعودية للمواصفات
والمقاييس والجودة فبراير 2018

إدارة المشاريع الخيرية4
دولة الكويت األمانة العامة 

لألوقاف فبراير 2018

إعداد المعايير الخاصة بجائزة غرفة عجمان لتحدي اإلبتكار5
اإلمارات العربية المتحدة

غرفة عجمان يناير 2018

إدارة مشاريع الطرق وفق منظومة الجودة الشاملة٦
المملكة العربية السعودية

وزارة النقل نوفمبر 2017

لغة اإلشارة ألصحاب الهمم7
اإلمارات العربية المتحدة

القيادة العامة لشرطة دبي 
أغسطس 2017

منتدى تمكين المرأة السعودية وفق رؤية 82030
المملكة العربية السعودية 

جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية 
مارس 2017



مكان وتاريخ االنعقاد اسم البرنامجم

1
منتــدى دعــم وتطويــر أنديــة الظــل بيــن الواقــع والمأمــول فــي منطقــة القصيــم تحــت رعايــة صاحــب الســمو الدكتــور فيصــل بــن مشــعل بــن 

ســعود بــن عبــد العزيــز - اميــر منطقــة القصيــم
المملكة العربية السعودية

10 - 12 / يناير / 2017

ملتقى االبتكار الحكومي بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون االسامية واألوقاف أبو ظبي2
اإلمارات العربية المتحدة

19 / أكتوبر / 201٦

مبادرة رواد االبتكار مقدمة إلى الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة 3
اإلمارات العربية المتحدة

سبتمبر وأكتوبر 201٦

4
منتــدى االســتثمار الســياحي فــي ينبــع فــي منطقــة المدنيــة المنــورة تحــت رعايــة صاحــب الســمو الملكــي األميــر فيصــل بــن ســلمان بــن 

عبدالعزيــز آل ســعود - أميــر المدينــة المنــورة
المملكة العربية السعودية

25 - 27 / يناير 201٦

5
مبــادرة المفتــش الذاتــي بالتعــاون مــع دائــرة التنميــة االقتصاديــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة - دبــي وكانــت بتدريــب عــدد مــن موظفــي المراكــز 

التجاريــة ليصبــح  كل مركــز لديــه مفتشــا ذاتيــا وملتزمــا بالقوانيــن التجاريــة الســارية فــي إمــارة دبــي 

اإلمارات العربية المتحدة 
لعام 2015 حتى استكمال

كل المحال المراكز التجارية 

صفحات مشرقة



مكان وتاريخ االنعقاد اسم البرنامجم

6
 منتدى دور وسائل اإلعام الحديثة وتأثيرها على الفرد والمجتمع في منطقة القصيم تحت رعاية 

صاحب السمو الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز  - أمير منطقة القصيم 
المملكة العربية السعودية

01-02-03 يونيو 2015

7
منتــدى تنميــة وتطويــر شــباب وشــابات األعمــال فــي منطقــة نجــران بالتعــاون مــع غرفــة نجــران ووزارة العمــل المملكــة العربيــة الســعودية تحــت 

رعايــة ســمو األميــر جلــوي بــن عبــد العزيــز بــن مســاعد آل ســعود 
المملكة العربية السعودية

14-15-1٦ ابريل 2015 

تدريب المدربين ) صناعة القادة ( لصالح القيادة العامة لشرطة الشارقة حيث تم تدريب أكثر من 100 ضابط وصف أفراد  8
اإلمارات العربية المتحدة 
من 15 الى 2٦ يونيو 2015

ملتقى المهنية و التخصصية و االحتراف في إدارة  المشاريع  لصالح مؤسسة محمد بن راشد لإلسكان9
اإلمارات العربية المتحدة 
من 14الى 18سبتمبر 2015

10
المبــادرة األولــى:  إدارة الوقــت مــن منظــور اســامي  لصالــح الهيئــة العامــة للشــؤون اإلســامية و األوقــاف حيــث عقــدت فــي كافــة ربــوع دولــة 

اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
اإلمارات العربية المتحدة 

05 نوفمبر 2015

صفحات مشرقة



مكان وتاريخ االنعقاد اسم البرنامجم

11
المبــادرة الثانيــة   هندســة النجــاح وتطويــر الــذات   لصالــح الهيئــة العامــة للشــؤون اإلســامية و األوقــاف حيــث عقــدت فــي كافــة ربــوع دولــة 

اإلمــارات العربيــة المتحــدة
 اإلمارات العربية المتحدة

22 ديسمبر 2014

إعداد القيادات وفق استراتيجيات التميز المؤسسي لوزارة الداخلية12
اإلمارات العربية المتحدة 

من 11 الى 15 يناير 2015

مبادرة اإلبداع اإلداري في التخطيط والتنظيم و المتابعة لصالح المجلس الوطني لإلعام 13
اإلمارات العربية المتحدة
من 02الى 05 مارس 2015

ملتقى التعاون الدولي ) االتفاقيات والتفاوض (14
تركيا 

من 15 الى 19مارس 2015

الجريمة المنظمة / اإلتجار بالبشر لصالح وزارة الداخلية15
اإلمارات العربية المتحدة
من 19 الى 23 ابريل 2015

صفحات مشرقة



التخصصات التدريبية 
التي نتميز بها:

• البرامج القيادية واإلشرافية

• برامج الموارد البشرية والتدريب

• برامج خدمة العماء ومهارات اإلتصال

• برامج السكرتارية واإلدارة المكتبية الحديثة

• برامج العاقات العامة واإلعام

• برامج المالية والمحاسبة

• برامج المشتريات والمخازن

• برامج القانون والعقود

• برامج األمن والسامة المهنية

• البرامج التعليمية والتربوية

• برامج المصارف والبنوك

• البرامج الهندسية والصناعية

• البرامج األمنية

• برامج حماية البيئة والغذاء

• الدبلومات التدريبية المعتمدة



الخدمات
االستشارية للمركز:

• االستشارات اإلدارية المتخصصة.

• االستشارات المالية والفنية.

• االستشارات التسويقية االحترافية.

• االستشارات االجتماعية.

• االستشارات األمنية.

• االستشارات الهندسية والصناعية.

• االستشارات الرياضية.

• االستشارات التقنية واللوجستية.

• االستشارات الجمركية.

• االستشارات الثقافية والتراثية.

يقــدم مركــز الجــودة الشــاملة خدمــات استشــارية عاليــة الجــودة، مــن خال مجموعــة من الخبــراء المتخصصيــن والمتواجديــن داخل مركز 

البحــوث التابــع لمركــز الجــودة الشــاملة للتدريــب واالستشــارات بدبــي، يعملــوا علــى تقــدم الخدمات االستشــارية في المجــاالت التالية:



المنتديات
والمؤتمرات:

• دراسة الفكرة وإعداد دراسات ميدانية عنها .

• صياغة الدراسة العلمية عن الفكرة وتحويلها إلى أرقام وحقائق.

• جلب  أفضل الخبراء والمتحدثين من جميع بلدان العالم.

• تجهيز القاعات بأحدث الوسائل السمعية والبصرية واللوجستية.

• إدارة الحمات اإلعامية للفعاليات , من خال لجنة إعامية خاصة بالمركز دائمة االنعقاد.

• التسويق للفعاليات في مختلف بلدان العالم

• إدارة الفعاليات وورش العمل.

• إعداد وصياغة المخرجات والتوصيات.

• متابعة التوصيات من خال مركز البحوث الخاص بالمركز.

يعمــل مركــز الجــودة الشــاملة علــى تنفيــذ المنتديــات والمؤتمــرات والفعاليــات المختلفــة مــن خــال منهجيــة علميــة حديثــة تشــمل ما يلي:



التواجد اإلعالمي
لمركز الجودة الشاملة:



التواجد اإلعالمي
لمركز الجودة الشاملة

يعتبــر مركــز الجــودة الشــاملة للتدريب 

واالستشــارات بدبــي المركــز الوحيد في 

المنطقــة الــذي لديــه صحيفــة إلكترونية 

          www:aljuda.com 



التواجد اإلعالمي
لمركز الجودة الشاملة

حقــق مركــز الجودة الشــاملة خــال الفترة 

الماضيــة العديــد مــن النجاحــات الباهرةوالتي 

جعلــت منــه محــط أنظار العديد مــن القنوات 

الفضائيــة والصحــف الخليجيــة ومنهــا



التواجد اإلعالمي
لمركز الجودة الشاملة:



التواجد اإلعالمي
لمركز الجودة الشاملة:

التواجد اإلعالمي
لمركز الجودة الشاملة:



التواجد اإلعالمي
لمركز الجودة الشاملة:



التواجد اإلعالمي
لمركز الجودة الشاملة:



انجازات مركز الجودة 
الشاملة للتدريب 

واالستشارات بدبي



منتدى تمكين المرأة 
السعودية وفق رؤية 2013

 منتــدى تمكيــن المــرأة الســعودية وفق 

رؤيــة 2013 بالتعــاون مــع جمعيــة الملك 

عبدالعزيــز الخيريــة



 البرنامج التأهيلي إدارة 
التغيير في البنوك الحديثة

 إدارة التغييــر فــي البنــوك الحديثــة 

مجموعــة متنوعــة مــن البنوك 

السودانية



 الجدارة اإلدارية والفنية
للمشرفين على التشغيل والصيانة

 الجــدارة اإلداريــة والفنية للمشــرفين 

علــى التشــغيل والصيانــة وزارة النقل 

السعودية



 مبادرة االبداع
و االبتكار الحكومي

 مبــادرة االبــداع و االبتــكار الحكومي 

الهيئــة العامــة للشــباب والرياضة



منتدى دعم وتطوير أندية 
الظل بين الواقع والمأمول

تحــت الرعايــة الكريمــة من صاحب 

الســمو الملكــي األميــر الدكتــور فيصل 

بن مشــعل أميــر منطقــة القصيم



 مبادرة المفتش الذاتي

مقدمــة إلى دائــرة التنميــة االقتصادية 

بدبــي وحــازت مــن خالها علــى عديد من 

الجوائــز الدولية.



ملتقى االبتكار الحكومي

بالتعــاون مــع الهيئــة العامة 

للشؤون االســامية واألوقاف 

باإلمــارات العربيــة المتحــدة وتحت 

رعايــة معالــي رئيــس الهيئة



ملتقى تأهيل
القيادات الشرطية

بالتعــاون مــع القيــادة العامة

لشــرطة الشارقة



منتدى االستثمار السياحي
في ينبع بين الفرص والتحديات

تحــت رعايــة صاحــب الســمو الملكي األمير 

فيصــل بــن ســلمان أمير المدينــة المنورة



منتدى دور وسائل االعالم
وتأثيرها على الفرد والمجتمع

تحــت الرعايــة الكريمــة من صاحب الســمو 

الملكــي األميــر الدكتــور فيصل بن مشــعل 

أميــر منطقــة القصيم



 ملتقى تطوير شباب وشابات 
األعمال في منطقة نجران

تحــت الراعيــة الكريمــة من صحاب الســمو 

الملكــي األميــر جلــوي بــن عبدالعزيز أمير 

منطقــة نجران



 ملتقى تطوير شباب وشابات 
األعمال في منطقة نجران

تحــت الراعيــة الكريمــة من صحاب الســمو 

الملكــي األميــر جلــوي بــن عبدالعزيز أمير 

منطقــة نجران



مقتطفات من برامجنا التدريبية



مقتطفات من برامجنا التدريبية



قالوا عنا

صاحــب الســمو الملكــي األمير

فيصل بن ســلمان بن عبدالعزيز آل ســعود أمير المدينة المنورة

أشــاد ســموه بمــا شــاهده مــن تنظيــم وإخراج مبهر فــي منتدى االســتثمار الســياحي بينع.

صاحــب الســمو الملكــي االميــر الدكتــور فيصل بن مشــعل أمير منطقة القصيم

حــرص ســموه علــى الثنــاء علــى مركــز الجودة الشــاملة خال رعايتــه الكريمــة لمنتدى دعم 

وتطويــر أنديــة الظــل بمحافظــة عنيــزة بمنطقــة القصيم.

صاحــب الســمو الملكــي االمير

عبداهلل بن مســاعد الرئيس العام لهيئة الرياضة والشــباب بالمملكة العربية الســعودية

أثنــى ســموه علــى مــا قدمــه مركز الجودة الشــاملة من دراســات وجلــب شــخصيات عالمية

فــي منتــدى أنديــة الظــل بمحافظة عنيــزة بمنطقــة القصيم.



قالوا عنا

معالي الشــيخ

جمعــة الماجد رجل األعمال ورئيس مجلــس إدارة مجموعة جمعة الماجد

لمركزكــم كل الشــكر علــى حســن التنظيــم وجــودة العمل وحفاوة االســتقبال.

النجــم الجزائري

رابح ماجر الالعب الدولي السابق

مركــز الجــودة الشــاملة مؤسســة استشــارية متميــزة ســعدت بالتعــاون معكم ولكــم مني جزيل 

الشــكر والتقدير.

معالــي الدكتور

بنــدر بن فهد آل فهيد رئيس المنظمة العربية للســياحة

لقــد قــدم مركــز الجــودة الشــاملة للتدريــب واالستشــارات جهــدا كبيرا فــي األحدث التــي نظمها داخل 

المملكــة ويســعدنا أن يكــون شــريكا لنــا فــي األحــداث التــي ننظمها في المســتقبل.



قالوا عنا

ســعادة العميد

عبدالملــك عبدالرحيم جاني مدير االكاديمية االولمبية في دولــة اإلمارات العربية المتحدة

شــكرا علــى مــا قدمتمــوه مــن أفــكار وأحداث ســاهمت في تنميــة وتطويــر المجتمعــات العربية.

الدكتــور عثمان الصيني رئيس تحرير جريدة الوطن الســعودية

شــاركت مــع مركــز الجــودة الشــاملة للتدريب واالستشــارات فــي أكثر من حــدث ولقد الحظت 

أهتمامهــم الكبيــر بكافــة  التفاصيــل التــي تنــم علــى احترافهــم فــي تقديــم عملهــم وقدرتهم على 

التخطيــط والتنظيــم المتقــن.

معالي االســتاذ ســالم بن أحمد النعيمي مستشار صاحب الســمو حاكم عجمان للشؤون 

ــانية األمين العام لهيئة األعمال الخيرية الخيرية واإلنس

مركــز متميــز بمعنــى الكلمــة لكــم منــي كل تقديــر ونبــارك لكــم الحــدث الرائع الــذي نظمتموه في 

منطقــة القصيم.



قالوا عنا

األســتاذ أحمد الجروان آمين عام مجلس الشــارقة االستشاري

شــكرا مركــز الجــودة الشــاملة علــى حفــاوة االســتقبال وحســن التنظيم وعلــى المعلومــات القيمة 

والشــخصيات الرائعــة التــي تعرفنــا عليهــا مــن خالكم.

األســتاذ صالح حســين أمين عام االتحاد اإلماراتي أللعاب القوى

لقــد حرصــت علــى المشــاركة فــي منتــدى أنديــة الظل والــذي نظمه مركز الجــودة الشــاملة للتدريب 

واإلستشــارات بدبــي والحظــت أنهــم يمتلكــون فريــق عمــل متميز وقــدرات تنظيميــة عالمية.

الدكتور عبدالرحمن المشــيقح عضو مجلس الشــورى السعودي ورئيس مجلس إدارة 

الصناعية الوسائل  مجموعة 

نتقــدم لمركــز الجــودة الشــاملة للتدريــب واالستشــارات بدبــي بأســمى آيــات التقدير علــى ما قدموه 

مــن فعاليــات ومنتديــات فــي منطقــة القصيم أشــاد بهــا الجميع.



مركـز الجودة الشاملة للتدريب
Aljawdah Al Shamla Training

Web: www.tqtcenter.com
Email: info@tqtcenter.com

Fax: +971 4 2661967
Tel: +971 4 2665678


