األكاديمية البريطانية
ENGLISH : WWW.BATDACADEMY.ORG.UK
ARABIC : WWW.BATDACADEMY.COM

للتدريب والتطوير

المحتوى
03

رسالة من مدير االكاديمية البريطانية للتدريب والتطوير

05

نبذة عن األكاديمية

05

رؤية االكاديمية

05

مهمتنا

06

منهجيتنا في العمل

06

فريق العمل والكادر األكاديمي والفني

07

خدماتنا

07

الشهادة الممنوحة

08

نظاق العمل

08

قسم الشرق األوسط والوطن العربي
 09دورات تدريب في أوروبا وباقي دول العالم
 10برامج الدبلوم القصير وبرنامج الماجستير القصير
 11تخصصات وأقسام التدريب
 11قاعات التدريب
 12استشارات وحلول إدارية
 13استشارات السوق
 13عملية االندماج واالستحواذ
 14عمالء المركز
 15خدمات مرافقة للتدريب

02

األكاديمية البريطانية للتدريب والتطوير

رسالة من

عميد األكاديمية
أنه لمن دواعى سروري اليوم أن أخط لكم هذه الكلمات التى أحاول بها أن أقدم وصف ًا سريعا عن األكاديمية وفكرة
تاسيسها ومهمتها السامية .لقد جائتنا فكرة تأسيس هذه المؤسسة التعليمية العريقة مع مجموعة من أصدقائي
وزمالئي االكاديميين ،حيث انطلقت الفكرة من ايماننا العميق ومن واقع خبرتنا في التدريس والتعليم االكاديمي في
الجامعات البريطانية أن البرامج التعليمية االكاديمية مثل البكالوريوس والماجستير وغيرها غير كافية إلعطاء الفرد الخبرة
الكافية التى يحتاجها لاليفاء بمتطلبات سوق العمل وخصوصا في ظل التطور التكنلوجي والتقني المتسارع في علمنا
اليوم والذي يجبرنا على تعلم مهارات جديدة واستخدام وسائل وتقنيات اكثر تطورا لم نكن نعرفها من قبل .لذا ،ومن هذا
المنطلق انطلقنا من العاصمة البريطانية العريقة لندن قبل عدة سنوات لبلورة فكرتنا لكي تتحول من فكرة الى واقع
متمثل باالكاديمية البريطانية للتدريب والتطوير والذي من خاللها استطعنا ان نقدم خدماتنا التدريبية واالستشارات والبرامج
التعليمية والتقنية وكذلك األكاديمية للجمهور البريطانى .ثم توسعنا للعمل فى أوروبا ومن ثم دول الخليج العربى وشمال
أفريقيا و باقى دول العالم .نتبنى منهج ًا عصريا سلس نحاول من خالله تقديم أفضل الخدمات الالزمة لصقل خبرات اولئك
.العاملين فى القطاعات الخاصة والحكومية وتحديث مهاراتهم بما يتناسب والتطور المتسارع الذي يشهده هذا العالم
تركز االكاديمية على الموارد البشرية المؤهلة والمهتمه بتحديث معلوماتها بشكل مستمر ،كما يهمنا ان يكونوا كوادرنا ذو عالقة وثيقة بسوق العمل ولهم خبرات
عملية في حياتهم وذلك لتقديم افضل ما يمكن تقديمه من خدمات تدريبية واستشارات للحكومات والهئئات الحكومية وشبه الحكوميه باالضافة للشركات الخاصة
واألفراد .لقد نفذنا أكثر من  500برنامج تدريبي لكبرى الشركات العالمية .أضف كما قدمنا ما يزيد عن  12000دورة حول العالم من اليابان شرق ًا وحتى الواليات المتحدة
.غرب ًا مرور ًا بالشرق االوسط وأوروبا
قدمنا البرامج تلك فى عشرات البلدان وبأكثر من لغة وعلى أيدي خبراء يشغلون مناصب هامة فى مؤسسات عالمية .لقد كان لألكاديمة السبق فى اعطاء متدربينا
.الفرصة للتدريب الميدانى فى أهم المؤسسات المالية واإلقتصادية ومؤسسات األمم المتحدة ووسائل اإلعالم والبرلمانات األوروبية وغيرها
كلنا أمل أن نقدم لكم أفضل ما لدينا من خبرات ليكون له دور فعال بالرقى بكم وبكوادركم البشرية وبمؤسساتكم الوطنية ،يسعدنا ان يكون لمؤسستنا بصمة في كل
.نجاح حول العالم
عميد أالكاديمة البريطانية للتدريب والتطوير
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نبذه عن االكاديمية
البريطانية للتدريب والتطوير

االكاديمية البريطانية للتدريب والتطوير )(BATD
هي اكاديمية تعليمية بريطانية متخصصة ومعتمد
في مجال التدريب والتطوير واالستشارات للكوادر
البشرية والمؤسساتية في مجاالت متعددة

رؤية االكاديمية
االكاديمية البريطانية للتدريب والتطوير هي من
أفضل المؤسسات التدريبية والتطويرية على

.ومختلفة ،مقرها لندن

تلتزم األكاديمية بأن تقيس أداءها من خالل تطبيق
مقاييس رفيعة المستوى تحترم الطموحات
الكبيرة ،والسعي نحو التميز من خالل التزامنا بأرقى
المقاييس الفكرية في التعليم والتعلم واالبتكار

مهمتنا

تعقد االكاديمية دوراتها وبرامجها التدريبية

تسعى المؤسسة من خالل تقديمها برامج تدريبية

ودراساتها ومؤتمراتها في بريطانيا باإلضافة

متخصصة لتحقيق االتي

واألمريكيتين وتقدم نموذج تعليمي فريد يتسم

 -1تحسين االداء المؤسساتي للموظفين
 -2رفع المستوى العلمي والعملي

الى  30دولة اخرى في اوروبا وأفريقيا وأسيا
بالمرونة من حيث اوقات ومواعيد وأماكن التدريب،.

للموظفين ألداء اعمالهم وفق ًا للتطورات

حيث انها تقدم أحدث المعلومات والعلوم الحديثة

الجديدة في مجال التدريب

في مجموعة كبيره من التخصصات تصل الى 1300
برنامج مختلف ،على ايدي متخصصين وخبراء من

مستوى العالم وذلك من خالل قدرتها على المزج

 -3ربط المؤسسات والشركات واألفراد مع
شركات ومؤسسات دولية بما يحقق المصلحة

كافة انحاء العالم وبخمسة لغات

ما بين االساليب العلمية والعملية التي يحتاجها

تقوم األكاديمية بتنفيذ كافة برامجها بحرفية

متدربيها في عملهم ،باإلضافة لفتح باب االستفادة

عالية المستوى وبأحدث التقنيات في العالم،

والخبرة للجميع ولكافة التخصصات وذلك ايمان ًا منا

وتكون هذه البرامج إما باللغة العربية أو باللغة

بان العلم والمعرفة العامة حق اساسي للجميع

اإلنجليزية ولغات اخرى مثل (االسبانيه والفرنسية

الحكومية والخاصة في بريطانيا واوروبا لباقي

وتعزيز ريادة األكاديمية وكوادرها عن طريق

دول العالم

.وااللمانية) حسب طلب الجهة المتدربة

التدريب والتطوير المستمر  ,واالرتقاء بمستوى

كما اننا مسجلين لدى دار الشركات البريطانية

األداء واستمرار التواصل والتفاعل مع المجتمع

المعتمدة في مجال التعليم والتدريب تحت رقم:

والمؤسسات األكاديمية الشبيهة في الداخل

08758169

والخارج

لهم ويرفع من ادائهم من خالل مؤتمرات
وورش عمل وبرامج تبادل متخصصة
 -4نقل تجارب المؤسسات والشركات
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منهجيتنا في العمل
أألكاديمية البريطانية للتدريب والتطوير

تعتمد االكاديمية على احدث الطرق واالساليب التقنية والعلمية في برامجها التدريبية النظرية والعملية ،مع مراعاة
توفير بيئة مالئمة للبرامج حسب نوعية البرنامج ومتطلباته ،كما تستخدم احدث التقنيات في التدريب الحديث ،كما
وتعمل على توفير تدريبات ميدانية داخل اكبر الشركات على مستوى بريطانيا واوروبا وباقي البلدان االخرى كما توفر
تدريباتها وبرامجها بطرق مختلفة مثل من شخص لشخص وتدريب المجموعات والتدريب الميداني داخل اهم الشركات
والبنوك والمستشفيات الخ والحصول على االستشارات باإلضافة لتقديم تدريبات داخل المؤسسات نفسها

فريق العمل والكادر األكاديمي والفني
تضم المؤسسة كوادر بشرية ذات مؤهالت علمية وخبرات عملية عالية من مختلف انحاء العالم حيث نضع
نصب أعيينا الرقى بمستوى المشاركين وذلك من خالل اطالعهم على اخر التطورات والمستجدات العالمية
في برامجهم التدريبية في إطار تدريب بأحدث التقنيات والذي يشمل الجوانب النظرية والعملية والتدريب
الميداني ،وتحت إشراف عالي المستوى ،كما أنها تتميز عن غيرها بالدقة والحرفية بالتنفيذ ،وبتقديم
الحرية التامة للجهة المشاركة باختيار الوقت والبلد المناسبين لهم إلقامة البرنامج التدريبي ،كما تسعى
االكاديمية للتميز ليس فقط من خالل البرامج التدريبية والتطويرية التي تقدمها لعمالئها بل من
خالل تقديم خدمة مريحة لهم اثناء سفرهم للبالد التي ستستضيف التدريب .ويأتي هذا من خالل
خبرة المؤسسة وكوادرها االداريين والمنسقين المتواجدين محل اقامة التدريب

البرامج التي تقدمها االكاديمية
الدورات التدريبية القصيرة (من  20 - 10ساعة (
تدريبية
برامج الدبلوم المهني المصغر ( 40 - 25ساعة (
تدريبية
برامج الماجستير المهني المصغر ( 220 - 45ساعة (
تدريبة
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الفرص المتاحة لك
والمستحقة
أألكاديمية البريطانية للتدريب والتطوير

ونحن نعتقد أن اإلثراء هو المفتاح لنجاح طالبنا .مع األخذ في
االعتبار ،إلتزامنا بتقديمنا لك مجموعة من األنشطة التفاعلية.
نأمل أن البرامج التي نقدمها سوف تساعد على تمكين وتوسيع
آفاقك ،وتأخذ دورا فعاالً في المجتمع المحلي وتطوير االستقاللية
والمسؤولية الشخصية

خدمات أخرى تقدمها االكاديمية
 -1برامج التدريب الميداني داخل مؤسسات وشركات
ذات تجربه عريقة وداخل مختبرات ومعامل تدريب
 -2تقديم استشارات وحلول متخصصة للشركات
والمؤسسات من خالل فرق عمل متخصصة
 -3برامج التبادل لنقل الخبرات ما بين المؤسسات
الحكومية وغيرة الحكومية من أوروبا والى باقي دول
العالم
-4

تدريبات للموظفين داخل المؤسسات والشركات
والوزارات اي داخل أماكن عملهم او أماكن قريبة مقترحة

الشهادة الممنوحة
لتقليل التكاليف على الشركات ولتحقيق إنجازات

 -1بالنسبة

للدورات

التدريبه

القصيرة

يحصل

عملية مثل خطط او برامج او شبكات اثناء فترة التدريب

المشارك فيها على شهادة معتمدة ومصدقة من

).بمساعدة الخبير (المدرب

.االكاديمية البريطانية للتدريب والتطوير

 -5إقامة مؤتمرات سنوية في مجاالت اإلدارة

 -2برامج الدبلوم والماجستير المهني يحصل

وإدارة األعمال واإلعالم والعالقات العامة وتكنولوجيا

المشارك اضافة الى شهادة االكاديمية شهادة اعتماد

.المعلومات والصحة العامة وتخصصات أخرى

.من معهد جنيف إلدارة االعمال بسويسرا

 -6عقد ورش عمل وحلقات استشارية دولية مع
خبراء عالميين ،وتقدم برامج نقل الخبرات بين المؤسسات
.والشركات

 -3بعض الشهادات العالمية التي تحتاج الى
اختبارات مثل اللغات والصحة والسالمة المهنية وكذلك
.البرامج اإلدارية والمالية واإلعالمية المعتمدة

األكادميية الربيطانية للتدريب والتطوير
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نطاق العمل
أألكاديمية البريطانية للتدريب والتطوير

تعمل االكاديمية في أكثر من  30دولة حول العالم انطالقا من بريطانيا حيث مقرنا الرئيسي دول مدن االتحاد األوروبي :فرنسا ،ايطاليا ،اسبانيا ،ألمانيا ،النمسا ،سويسرا،
بلجيكا ،هولندا ،السويد ،الدنمارك ،وكذلك دول أخرى مثل استراليا ،أمريكا .دول اسيا:ماليزيا ،اندونيسيا ،اليابان عواصم ومدن الدول العربية والشرق االوسط :األمارات
العربية المتحدة ،المملكة العربية السعودية ،األردن ،تونس ،عمان ،الكويت ،البحرين ،قطر ومصر ،المغرب العربي ،تركيا
كما يمكننا تنفيذ برامج تدريبية خاصة حسب الطلب للمجموعات وداخل الوزارات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات والشركات والمنظمات كما يمكنهم تحديد
الوقت والمكان الذي يناسبهم

قسم الشرق األوسط والوطن العربي
األكاديمية البريطانية للتدريب والتطوير (باتد) هي مؤسسة بريطانية متخصصة في
مجال التدريب والتطوير للكوادر البشرية والمؤسساتية في مجاالت االدارة وإدارة األعمال
واإلعالم والعالقات العامة وتكنولوجيا المعلومات والصحة العامة وتخصصات اخرى ذات
عالقة .افتتحت األكاديمية البريطانية للتدريب والتطوير (باتد) قسم خاص باللغة العربية
لخدمة عمالء الشرق االوسط والخليج العربي حيث بدأت األكاديمية بتقديم خدماتها
باللغة العربية للكثير من الشركات والمؤسسات الحكومية .ويأتي افتتاح القسم نظر ًا
للطلب المتزايد على خدمات التدريب النظري والعملى والذي تقدمه األكاديمية في
.بريطانيا ودول أوروبية اخرى
تقدم األكاديمية البريطانية الحل األكثر ثقة للجمهور الشرق اوسطي والعربي باعتبارها
شركة بريطانية تعمل في بريطانيا وأوروبا عكس الشركات العربية التي تعمل من خالل
.وسطاء في أوروبا ليس لهم محل من الثقة
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رسالة من أحد طالبنا
أألكاديمية البريطانية للتدريب والتطوير

بالنيابة عن زمالئي الذين درسوا وتدربوا وتخرجوا من األكاديمية أود أن اغتنم هذه الفرصة لشكر
طاقم العمل فى المؤسسة .لقد قدمت لى األكاديمية فرصة رائعة لدراسة برنامج ماجستير قصير
حصلت من خالله على شهادة معتمدة باالضافة لحقيبة دورات تدريبية متعددة .ساعدتنى هذه
الدرجة على الحصول على وظيفة أفضل باالضافة لصقل خبراتى العملية فى إدارة المشاريع
الحكومية .هنالك الكثير من الذين قابلتهم فى األكاديمية والذين إستفادو من طريقة عمل
المؤسسة اإلحترافية والتى توفر البرامج الالزمة فى الحياة العملية اليومية .الدراسة والحصول
على برامج دورات تدريبية عبر األكاديمية هي فرصة ذهبية لتطوير الذات
أحمد القرنى  -مدير مشاريع  -وزارة اإلعالم ،المملكة العربية السعودية

دورات تدريب في أوروبا وباقي دول العالم
تعقد األكاديمية دورات وبرامج تدريبية ودراسات عليا في بريطانيا
وألمانيا وفرنسا وسويسرا وأسانيا وايطاليا والنمسا وباقى بلدان
القارة االوروبية ودول اخرى حول العالم بشكل دورى على مدار
العام .وتضم المؤسسة كوادر بشرية ذات مؤهالت علمية وخبرات
عملية عالية في اماكن تواجدنا حيث نضع بين نصب أعيينا التأهيل
والرقى بمستوى المتدرب من خالل اطالعهم على اخر التطورات
والمستجدات في برامجهم التدريبية في اطار تدريب عملي يشمل
احتكاك بخبرات من الواقع

األكادميية الربيطانية للتدريب والتطوير
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برامج دبلوم قصير
أألكاديمية البريطانية للتدريب والتطوير

تتميز األكاديمية البريطانية للتدريب والتطوير
عن غيرها من أكاديميات التدريب بفهمها الكبير
الحتياجات التدريب والتأهيل المعاصر .من هذا
المنطلق أوجدت األكاديمية البريطانية بالتعاون
مع معهد جنيف إلدارة األعمال في سويسرا برامج
دبلوم قصيرة المدة تتراوح من عشرات أيام الي 30
يوم ًا وهي برامج مكثفة يقدمها مختصون في
عدة مجاالت .يمكنك االطالع على هذه البرامج من
خالل زيارة الموقع العربي الذي افتتحته األكاديمية
مؤخر ًا

برامج ماجستير قصير

أألكاديمية البريطانية للتدريب والتطوير

تقدم األكاديمية البريطانية مجموعة من برامج الماجستير المهني القصير في مجاالت اإلدارة واإلعالم
والعالقات العامة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ومجاالت اخرى .حيث ان هذه البرامج تشتمل على
تدريبات تقنية الهدف منها وضع المشاركين في هذه البرامج في صورة اخر التطورات في العلوم واليات
تطبيقها في العمل ،كما تحتوي هذه البرامج بجانب التدريب على التدريب العملي داخل شركات ومؤسسات
مهمة ذات عالقة بموضوع التدريب وبمجال عمل المشاركين كما ويتخلل هذا البرنامج زيارات ميدانية لالطالع
على تجارب العاملين في نفس المجال في مؤسسات وشركات ووزارات مشابهه للتي يعملون بها لكي
تعرفون عن قرب على اهم التطورات في المنظمات المتطورة وفي دول اخرى متقدمة ،وجميع شهادات
الماجستير المهني المصغر اضف الى انها معتمدة من بريطانيا (االكاديمية البريطانية للتدريب والتطوير)
.فهي ايضا معتمدة من معهد جنيف إلدارة األعمال
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قاعات التدريب

أألكاديمية البريطانية للتدريب والتطوير

تمتلك األكاديمية عشرات القاعات التدريبية المجهزة
بأفضل الوسائل التقنية الحديثة الالزمة فى العملية
التعليمية والتدريبية .حيث تعقد األكاديمية دوراتها
فى مقارها المنتشرة فى دول أوروبا او من خالل
فروعها فى الفنادق المرموقة ذات الجودة العالية.
فى حال نفذت االكاديمية دوراتها وبرامجها التدريبية
تشترط على الجهة المضيفة أن تجهز قاعات تعليمية
تدريبية حديثة تساهم فى جعل العملية التدريبية
أكثر فعالية األمر الذي ينعكس إيجاب ًا على الفئة

تخصصات وأقسام التدريب

المستهدفة

تقدم األكاديمية مئات الدورات التدريبية قى المجاالت التالية
القيادة الحديثة وإدارة الجودة الفعالة

االعالم والعالقات العامة والتصوير التلفزيوني والمونتاج

إدارة الجودة والقيادة المسؤولة

االعالم الجديد وادارة سمعة المؤسسة

إدارة العقود وحل النزاعات

تصميم وبرمجة وتطوير المواقع

إدارة الموارد البشرية

فن االتيكيت والدبلوماسية والسياسة الحديثة

مهارات إعالمية لإلدارة

االتصاالت الالسلكية والسلكية والهاتف الخلوى

إدارة المشتريات واللوجستيات والتوريد

تكنولوجيا المعلومات والحاسوب الحديثة

اإلدارة ومؤسسات القطاع العام

المحاسبة والمالية واالقتصاد

إدارة المتشفيات والمراكز الصحة

الصحة واالمان فى العمل واالسعافات االولية

أنماط اإلدارة وإدارة األزمات

اللغات مثل اإلنجليزية واالسبانية والفرنسية وااللمانية

المبيعات ،التسويق ،التسويق اإللكتروني وخدمة العمالء

القانون واالنظمة

إدارة البنوك

فنون الطبخ وصناعة وتزيين الحلويات
األكادميية الربيطانية للتدريب والتطوير
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إستشارات وحلول إدارية
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مجال اإلستشارات المقدمة من مؤسسة األكاديمية

التجارب األوروبية الحكومية والخاصة

سوق اإلستشارات العالمية

لدى األكاديمية البريطانية خدمة فريدة من نوعها وهي تقديم خدمات

حجم سوق صناعة االستشارات العالمية في القطاع والمنطقة حيث

استشارية عالية الجودة للقطاعات الحكومية بمختلف التخصصات بما في

توفراألكاديمية االستشاريين في مجال اإلدارة المشورة و المساعدة للمنظمات

ذلك ادارة الوزارات والبلديات والفروع والمجالس المحلية والخطط التطويرية

في التخطيط االستراتيجي و التنظيمي؛ التخطيط المالي وإعداد الميزانية .

األستراتيجية بعيدة المدى .حيث يمكن للجهة المستفيدة نقل التجارب

باالضافة لوضع واعادةى صياغة األهداف التسويقية والسياسات؛و سياسات

األوروبية الحديثة لبلدانها بما يضمن التطوير المستمر والدائم

الموارد البشرية والممارسات و التخطيط؛ وجدولة اإلنتاج و التخطيط

استشارات فى مجال قطاعات السوق

سوق اإلستشارات األوروبي

نقدم نصائح حول األسواق العالمية حيث يتم تقسيم السوق واالستشارات ،بما

تقدم األكاديمية نصائح واستشارات للراغبين فى دخول السوق األوروبي

في ذلك مختلف القطاعات والمجاالت الخدمية .تقدم هذه الخدمة معلومات

سواء من خالل استثمار رأس المال فى أسهم الشركات أو شراء وبناء العقارات.

هامة عن تجزئة السوق و استراتيجية التسويق التي تنطوي على تقسيم

ويقوم خبراء األكاديمية بمساعدة المستثمر أو رجل االعمال على معرفة

السوق المستهدفة بشكل واسع و إلى مجموعات فرعية من المستهلكين

قوانين السوق األوروبية المشتركة وخدمات أخرى ذات عالقة

والشركات  ،أو الدول التي لديها  ،أو ينظر إليها على أنها ذات احتياجات مشتركة
 ،والمصالح ،واألولويات  ،ومن ثم تصميم و تنفيذ استراتيجيات الستهدافهم

12

األكادميية الربيطانية للتدريب والتطوير

السر ليس في
قضاء الوقت بل في
استثماره
استشارات السوق
تقدم هذه الخدمة بيانات السوق و حجم سوق االستشارات في أوروبا بما في ذلك تفاصيل القطاع الذي ينوى العميل أن يستثمر أو يعمل من خالله .نعمل على مستوى
مجلس اإلدارة للمساعدة في تحديد استراتيجية التسويق و قياس العائد على االستثمار .وتشمل اإلستشارات فى هذا المجال

استشارات إدارية
تقدم خدمات استشارية محترفة حول إدارة المؤسسة والموظفين والرقي بالمؤسسة
مراجعة االستراتيجية المؤسسية الرؤية

محفظة تخطيط العالمة التجارية واالستراتيجية

والرسالة و القيم واألهداف و استراتيجية الخروج

استراتيجية التسعير

بحث العمالء

المراجعات و التسويق و خطط التسويق

مراجعة عملية البيع والتخطيط

خطط االتصاالت الداخلية والخارجية

بحث المنافس و التحليل

وضع معايير النجاح

عمليات االندماج واالستحواذ
عمليات االندماج واالستحواذ

وإعادة هيكلة الشركات هي

جزء كبير من عالم تمويل الشركات بشكل يومي تقوم البنوك
االستثمارية في وول ستريت ترتيب المعامالت التي تجمع وتدمج
شركات منفصلة معا لتشكيل أكبر منها للمنافسة فى السوق

مدقة  SWOT /تحليل

األكادميية الربيطانية للتدريب والتطوير
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عمالء المركز

أألكاديمية البريطانية للتدريب والتطوير

للمركز مئات العمالء من الشركات واألفراد حول العالم خاصة في أوروبا والخليج العربي
حيث قدمت األكاديمية خدماتها للعديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية في االمارات
والسعودية وعمان والبحرين وقطر ودول الشرق األوسط المختلفة .تقدم االكاديمية البريطانية
عروض ًا وأسعار ًا خاصة للعمالء الدائمين فى تلك المؤسسات .أضف الى ذلك تقوم االكاديمية
بدعوة مدراء التدريب ومدراء الموارد البشرية فى المؤسسة تلك لحضور مؤتمراتها السنوية
وأهم دوراتها التدريبية المتخصصة لتبادل الخبرات مع نظرائهم فى المؤسسات العالمية
المختلفة .
الرقم
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المملكة العربية السعودية

3
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شركة الكوابل
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4
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المملكة العربية السعودية

5
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6
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31
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11
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المملكة العربية السعودية

32

جامعة السلطان قابوس

سلطنة عمان
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13

الشركة الوطنية لألنظمة االلكترونية

14

فندق القصر االبيض

المملكة العربية السعودية

15

المركز الوطني للدراسات والبحوث االستراتيجية

المملكة العربية السعودية

16

معهد االدارة العامة

المملكة العربية السعودية

17

مؤسسة الخدمات الصناعية

المملكة العربية السعودية

18

هيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي

المملكة العربية السعودية

19

الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني  -السعودية

المملكة العربية السعودية

20

هيئة المساحة الجيولوجية  -السعودية

المملكة العربية السعودية

21

وزارة الشئون البلدية والقروية  -السعودية

المملكة العربية السعودية
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 GEMSالشبكة العالمية للمدارس

المملكة العربية السعودية
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المملكة العربية السعودية

33

بنك فيصل اإلسالمي السوداني

المملكة العربية السعودية

34

ريتاج قطر

قطر

35

الشرطة القطرية  -وزارة الداخلية

قطر

36

هيئة تنظيم االتصاالت  -دولة قطر

قطر

37

وزارة الصحة العامة  -دولة قطر

قطر

38

 GCCمؤسسة مجلس التعاون الخليجي

الكويت

39

الشركة الكويتية لالستثمار

الكويت

40

معرض الكويت الدولي

الكويت

41

معهد الكويت لألبحاث

الكويت

42

هيئة مكافحة الفساد االمارات

السوان

االمارات العربية المتحدة

خدمات مرافقة للتدريب
أألكاديمية البريطانية للتدريب والتطوير

تقدم األكاديمية خدمات مجانية مثل حجوزات الفنادق والمواصالت والطعام والتي قد تكون شاملة
رسوم البرامج في بعض األحيان .تقدم األكاديمية ايضا خصومات كبيرة وموسمية قد تصل الي 50
بالمئة باإلضافة لخصومات خاصة للشركات ومجموعات المتدربين .تقوم األكاديمية بتوفير فرص
تدريب ميداني فى أعرق المؤسسات الدولية فى عديد من البرامج خاصة تكنولوجيا المعلومات
واإلعالم والدبلوماسية والسياسة وغيرها .تحرص األكاديمة على توفير أجواء تدريب إيجابية للمتدرب
.منذ اللحظة األولى التى يصل لها للبلد التى ينعقد فيها البرنامج
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