
امللف التعريفيامللف التعريفي

Broaden Your Success



2

كلمة الرئيس

نتبــع منهجيــة االســتثمار فــي عقــول الكــوادر البشــرية وتحســين اســتراتيجيات األعمــال بالمؤسســات والشــركات فــي القطاعيــن 

العــام والخــاص بصــورة احترافيــة متقنــة، عــن طريــق الســعي الــدؤوب باتجــاه تنميــة مواهــب األفــراد وتعزيــز مهاراتهــم، عــاوة علــى 

تطويــر أداء الشــركات علــى نحــو يتوافــق مــع معاييــر جــودة اإلدارة العالميــة.

ــم برامــج تدريبيــة احترافيــة  ــادة علــى الصعيديــن المحلــي والدولــي فــي تقدي ــة الري ــا علــى حمــل راي خــال الســنوات الماضيــة عملن

شــاملة كافــة الممارســات اإلداريــة والقياديــة، نعمــل علــى تحســين وتطويــر أداء الشــركات وتنميــة مواهــب األفــراد، ونهــدف 

نحــو تزويدهــم بــكل ســبل الدعــم فــي مجــاالت التدريــب والتأهيــل واالستشــارات، لضمــان صعــود عمائنــا إلــى قمــة النجــاح مــع 

اســتمرارية سلســلة انجازاتهــم علــى المــدى البعيــد، ووصولهــم إلــى أعلــى مؤشــرات النمــو بشــكل ســريع ومســتقر.

رئيس مجلس اإلدارة 

بدر طائر األحمري
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كلمة مدير تطوير األعامل

عضو مجلس اإلدارة - مدير تطوير األعامل 

املهندس / محمود الصالح

شكرا لمهندس الرؤية 

شكرا للشاب الطموح 

شكرا لك صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان 

                                             ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظك هللا 

ــه فــي ســبيل رفعــة هــذا الوطــن شــركة العــاج  ــم كل مــا لدي ــا روحــا وعقــا يســعى لتقدي ــا بعطائــك وطموحــك خلقــت فين ألهمتن

الفضــي هــذا الصــرح العمــاق نفخــر بأننــا كنــا ومســتمرين بالمســاهمة بتحقيــق أهــداف رؤيتنــا بــكل تفانــي وإخــاص وطمــوح نحــن 

علــى العهــد مســتمرون ولتحقيــق الرؤيــة ســائرون وبتوجيهاتــك مســتنيرون كلمــة شــكر لــك ســيدي ال تكفــي لكــن عهدنــا أن نكــون 

وفييــن ويقظيــن ومتحفزيــن لتقديــم األفضــل.

حرصنــا فــي شــركة العــاج الفضــي لتقديــم األفضــل يجعلنــا دومــا نبحــث عــن أفضــل االعتمــادات العالميــة فــي كافــة مجــاالت 

التدريــب وأيضــا طــرح برامــج تدريبيــة مائمــة ومناســبة لتســريع عجلــة التوطيــن فنحــن شــركاء هــذا الوطــن المعطــاء وفخرنــا أن 

نشــاهد إنجازاتــه دومــا وأن نكــون معــا فــي نمــو وتطــور.
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قفزنــا عبــر الزمــن وحققننــا طفــرة غيــر مســبوقة فــي تغييــر مفهــوم البرامــج التدريبيــة، أسســنا عالــم العــاج الفضــي الفريــد مــن 

نوعــه الــذي نؤمــن فيــه أن العقــل البشــري طاقــة إبداعيــة ال حــدود لهــا، لذلــك؛ قررنــا االســتثمار فــي مهــارات األفــراد وصقــل 

مواهبهــم وقدراتهــم للمســاهمة فــي عبــور تحــدي فجــوة المهــارات الرقميــة التــي يواجههــا العالــم حالًيــا.

هنــاك مــن يمتلكــون الشــغف ولكــن ينقصهــم اللمســة التدريبيــة المدروســة، التــي تعــزز مــن إمكانياتهــم وتفجــر طاقــات 

المواهــب بداخلهــم، فكانــت برامــج العــاج الفضــي التدريبيــة واالستشــارية ذات الرؤيــة المســتقبلية التــي يتــم تقديمهــا فــي 

قالــب مــن االحترافيــة؛ أقــوى المســارات التــي نســعى مــن خالهــا نحــو إنمــاء مهــارات األفــراد وبنــاء شــخصياتهم واكتشــاف 

مواهبهــم، عــاوة علــى تحســين وتطويــر أداء الشــركات، بهــدف وصولهــم إلــى سلســلة المتناهيــة مــن النجاحــات بوتيــرة 

متصاعــدة ومســتمرة.

املقدمة
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الريــادة االقليميــة فــي تطويــر و تنميــة 

لعمائنــا. واإلدارة  القيــادة  ممارســة 

للممارســات  والنوعــي  االحترافــي  التدريــب 

يمكــن  بمــا  العالميــة  والقياديــة  اإلداريــة 

عمائنــا مــن إعــادة صياغــة مفاهيــم العمــل 

األداء. وتطويــر 

رسالتنارؤيـتنا

مبادئنا وقيمنا

االحرتافية والتأثري

يســعى العــاج الفضــي لتحقيــق مســتوى عــال مــن 

التميزفــي برامجهــا التدريبيــة ضمــن آليــات عمــل 

عميــق  فهــم  عــن  ينــم  محــددة  وأولويــات  دقيقــة 

لتوقعــات العمــاء والتصــرف وفقــا لذلــك.

الريادة واالبتكار

التدريــب  عالــم  فــي  والحديــث  الجديــد  تقديــم 

والتطويــر والمبــادرة فــي تلبيــة احتيــاج العمــاء هــو 

أهــم قيــم العــاج الفضــي التــي نســعى مــن خالهــا 

الــى تســخير التقنيــات الحديثــة لمخرجــات تدريبيــة 

أينمــا كان. العميــل  ثقــة  أفضــل وكســب 

الجودة والكفاءة

يســعى العــاج الفضــي لضمان جــودة البرامج التدريبية 

المقدمــة للعمــاء مــن خــال تصميــم برامــج تائــم 

احتيــاج العمــاء مــع الحفــاظ علــى رضــا العمــاء التــام 

مــن خــال التقييــم المســتمر لفــرق العمــل المســؤولة 

عــن توفيــر الخدمــات عاليــة الجــودة.

إدارة الوقت

نمتلــك مــن الكفــاءة والجــودة مــا يضمــن ســير 

العمليــة التدريبيــة فــي الوقــت المحــدد باحترافيــة 

متقنــة، ضمــن إطــار مــن المرونــة يتناســب مــع 

طبيعــة البرنامــج واحتياجــات العمــاء.

املصداقية وااللتزام

نؤمــن بــأن نجــاح العمــاء هــو نجاحنــا لــذا نحــن 

ــا ونســعى  ملتزمــون بمــا يحقــق رضــا عماؤن

العمــاء هــي  تكــون عاقتنــا مــع  دائمــا ألن 

عاقــة نمــو متبــادل نلتزم بتعزيزهــا وحمايتها.
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من نحن

نحــن شــركة العــاج الفضــي للتدريــب والتــي تأسســت منــذ أكثــر مــن 7 أعــوام، حاملــة ســجل تجــاري رقــم 1010500395. مقرنــا الرئيســي فــي - 

الريــاض- المملكــة العربيــة الســعودية.  العــاج الفضــي للتدريــب واالستشــارات هــي شــركة ذات رؤيــة عالميــة فــي مجــال تقديــم الخدمــات 

التدريبيــة والتوجيــه واالستشــارات فــي الســعودية والشــرق األوســط  .

نســعى نحــو االســتثمار فــي الكــوادر البشــرية وتنميــة عقــول األفــراد، نســتخرج مخــزون الطاقــة اإلبداعيــة بداخلهــم، نديــر مواهبهــم مــع 

العمــل علــى صقــل قدراتهــم، عــاوة علــى توســيع المــدارك وتعزيــز قابليتهــم علــى مواجهــة التحديــات بــكل ثقــة، كمــا نهــدف نحــو تحســين 

أداء عمــل الشــركات وزيــادة حجــم انجازاتهــا وتطويــر آليــة العمــل داخلهــا؛ للوصــول إلــى أعلــى معــدالت النجــاح، بفضــل اســتراتيجياتنا الفعالــة 

المتطــورة وفريقنــا المحتــرف المكــون مــن المبدعيــن والمدربيــن والخبــراء والمديريــن التنفيذييــن المخلصيــن واألكفــاء، أثبتنــا عبــر الســنين 

أن نجــاح عماءنــا هــو شــغلنا الشــاغل ورضاءهــم مــن مقدمــة أولوياتنــا.
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خدمات العاج الفيض

يظــل تدريــب وتأهيــل العنصــر البشــري هــو األهــم فــي الدفــع بعجلــة التنميــة  

بالرغــم مــن النهضــة التكنولوجيــة الــذي يشــهدها هــذا العصر،لــذا؛ تســعى العــاج 

الفضــي نحــو تنميــة مواهــب األفــراد وإبــراز نقــاط القــوة وتقويــة نقــاط الضعــف 

وإعــادة بلــورة المهــارات الشــخصية، جنًبــا إلــى جنــب مــع منهجيــات محــددة فــي 

تطويــر أداء المؤسســات والشــركات، وتحســين الممارســات وتحديــث سياســات 

اإلدارات وأســاليب العمــل بهــا، نهــدف مــن خــال خدماتنــا االحترافيــة الفعالــة 

التكلفــة  وترشــيد  الكفــاءة  ورفــع  اإلنتاجيــة  زيــادة  نحــو  الوصــول بعمائنــا  إلــى 

التشــغيلية.  ويســعدنا أن نقــدم أنفســنا كواحــدة مــن الشــركات المتخصصــة 

فــي  واالستشــارات  والتأهيــل  التدريــب  خدمــات  تقديــم  فــي  المســتوى  عاليــة 

المنطقــة. وإليكــم جانــب تفصيلــي مــن األنشــطة المتعــددة التــي تقــوم بهــا العــاج 

الفضــي:
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مــن منطلــق التعامــل اإليجابــي مــع متغيــرات العصــر واكبنا بين عمليــة التدريب و االحتياجات التدريبيــة للعاملين في القطاعات 

المتباينــة والمســتويات اإلداريــة المختلفــة، مــن أجــل النهــوض بــأداء األفــراد ورفــع مؤشــرات الكفــاءة لديهــم؛ ممــا ينعكــس 

ــة المهــارات والقــدرات  وإصقــال المعرفــة ورســم المســارات الصحيحــة،  ــا علــى أداء المنشــآت، وذلــك مــن خــال تنمي إيجابًي

والعمــل علــى ســد الفجــوات بيــن النظريــة والتطبيــق بعيــًدا عــن األســاليب الكاســيكية، مــن خــال باقــة مــن البرامــج التدريبيــة 

ــا  االحترافيــة الفعالــة التــي تتنــوع بيــن »الحضــوري واالفتراضــي والتعليــم الذاتــي« وشــبكة مــن المدربيــن المؤهليــن علمًي

وعملًيــا والخبــراء المتمكنيــن والمتخصصيــن فــي مياديــن عملهــم.

تســعى العــاج الفضــي إلــي توفيــر خدمــة استشــارت احترافيــة، نهــدف لتقديــم دراســات اســتراتيجية 

فــي مختلــف المجــاالت اإلداريــة والعلميــة والفنيــة، عــن طريــق نخبــة مــن خبــراء االستشــارات مــن 

مختلــف أنحــاء العالــم، مؤهليــن علــى أعلــى مســتوى فــي مختلــف التخصصــات ولديهــم الخبــرة 

الكافيــة فــي المجــال االستشــاري. ويعمــل فريــق العــاج الفضــي لاستشــارات علــى تمكيــن عمائنا 

مــن تحقيــق أهدافهــم، مــن خــال الموائمــة بيــن األهــداف والنتائــج، ويقــوم الفريــق االستشــاري 

بوضــع اســتراتيجيات تعمــل علــى تصميــم أنظمــة حديثــة وتطبيــق منهجيــات علميــة لتطويــر 

األنظمــة الحاليــة للمؤسســات والشــركات؛ بغــرض إحــداث طفــرة إيجابيــة فــي مؤشــرات األداء 

ــا. المؤسســي وضمــان التقــدم والنجــاح لعمائن

الـتدريـب

االستشارات

امسح هنا
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نؤمــن بوجــود نقــاط للطاقــات المهاريــة واالبداعيــة داخــل العقــل البشــري، قــد يكــون الفــرد قــادر علــى اكتشــاف مواهبــه وقدراته، 

ــا قــد يغفــل حتــى عــن معرفــة امتاكــه لتلــك اإلمكانيــات، وتســعى المنظمــات  ولكــن ال يمتلــك القــدرة علــى تطبيقهــا، وأحياًن

الناجحــة نحــو تنميــة مواردهــا البشــرية كونهــا مــن أهــم المــوارد التــي تمتلكهــا. ومــن هــذا المنطلــق؛ تقــدم العــاج الفضي جلســات 

الكوتشــينغ التنفيذيــة ذات المنهجيــات المتطــورة واألســاليب العالميــة، التــي تهــدف إلـــى تحريــر قــدرات المتدربيــن الكامنــة 

ســواء مــن أجــل التعليــم الذاتــي أو لنجــاح الشــركات التــي تعتمــد بطبيعــة الحــال علــى جــودة أداء وإنتاجيــة العامليــن. لــذا؛ صممنــا 

فــي العــاج الفضــي محتــوى الكوتشــينغ وفــق منهجيــة محــددة بعــد تحليــل وتقييــم الفجــوات بيــن الكفــاءة المتوقعــة واألداء 

الفعلــي لألفــراد داخــل المنظمــات، بهــدف تحســين مســتوى المشــاركين ورفــع قدراتهــم وتمكينهــم مــن تطويــر مهاراتهــم. 

التوجيه القيادي أو التنفيذي »الكوتشينغ«

Laser Coachingالتدريب املهنيالقيادة 
استشارات االعامل 

لرواد االعامل

15
 ساعة

25
 ساعة

30
 ساعة

1
 ساعة
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تقــدم العــاج الفضــي حقائــب احترافيــة وتشــمل حقائــب التدريــب الحضوريــة والرقميــة، ويتــم إعــداد محتــوى الحقائــب التدريبيــة 

بمــا يتناســب والمســتهدفات التعليميــة والمهاريــة التــي تــم تقييمهــا، ويــوزع علــى سلســلة مــن الجلســات، وتتضمــن الحقائــب 

التدريبيــة القياســية فــي العــاج الفضــي األقســام التاليــة:

تصميم الحقائب التدريبية

نظرة على طبيعة 

البرنامج وأهدافه 

ومخرجاته

المهام 

والمشروعات 

التنفيذية لألفراد 

والمجموعات خارج 

وقت الجلسة

نبذة عن المدرب 

تتضمن المعلومات 

ذات الصلة بأهليته 

ومعارفه وخبراته

األساس المعرفي- 

النظري

مواضع النقاش 

وأساليب النقاش 

الموجه الستنباط 

المعلومات

المادة المرئية 
والمساعدات 
البصرية من 

مقاطع الفيديو 
والرسوم التوضيحية 

ومخططات 
العمليات

األسئلة المتكررة، 
وملخص كل محور 

أو مستهدف تدريبي- 
أيهما أوقع بحسب 

طبيعة موضوع 
الدورة

االختبارات والتمارين 

والمهام التقييمية، 

ونظام التأهل 

الجتياز الدورة

قائمة الموارد 

التعليمية من روابط 

إلكترونية وملفات 

رقمية قابلة للتنزيل

التطبيقات العملية 

واألنشطة التعليمية

األمثلة الحية 

ودراسات الحالة 

الواقعية

المهام الفردية، 

الزوجية والجماعية 

أثناء الجلسة

اللقاءات التوجيهية 

مع المدرب بين 

الجلسات المجدولة- 

ُتَضمن بحسب طبيعة 

البرنامج وحدود وقت 

المشاركين

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

111213
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موضوعات التدريب

فــي عصــرِ النهضــة التكنولوجيــة  تقــدم العــاج الفضــي حقيبــة تدريبيــة ذات موضوعــات فعالــة ومؤثــرة، تــم إعدادهــا على نحِو اســتراتيجي 

لتائــم طبيعــة التحديــات التــي يواجههــا العالــم فــي الفتــرة الحاليــة، نهــدف مــن تلــك الموضوعــات التدريبيــة ســد الفجــوة ومعالجــة 

نقــاط الضعــف لــدى األفــراد والعمــل علــى تنميــة مواهبهــم وتوســيع مداركهــم وتعزيــز مهاراتهــم بشــكل مائــم لســوق العمــل 

الحالــي، عــاوة علــى تحســين أداء المؤسســات والشــركات بهــدف الوصــول بهــم نحــو أعلــى معــدالت النمــو واالزدهــار.

ويندرج تحت كل موضوع تدريبي عدة برامج مختصة بالتدريب والتأهيل والتوجيه باإلضافة إلى البرامج االستشارية. 

مجاالت التدريب:

التطوير 
التنظيمي

التفاعالت اإلنسانية

املوارد البرشية

الهيكلة والتصميم

القيادة

التغيري االسرتاتيجي

إدارة الرثوة 
واالستثامر

التأمني

األصول واالستثامر

املصارف

املصارف اإلسالمية

سوق املال
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تطوير األداء 
التشغييل

إدارة عمليات 
الصيانة

إدارة األصول 
واملنشآت

إدارة العمليات 
واملرشوعات

إدارة 
املشرتيات 
وسالسل 

اإلمداد

إدارة املشرتيات

سالسل اإلمداد واللوجستيات

التطــوير 
الشخــيص

إدارة الذات

التواصل والتأثري

مناهج التفكري
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اإلدارة املالية 
واملحاسبية

الرضائب املحاسبة املالية 
والتكاليف

اختبارات هيئة 
املحاسبني املراجعة والتدقيق

االقتصاد الرقابة املالية

الجودة يف اإلدارة 
املالية

املحاسبة الحكومية

التقنية املالية
برامج املدير 
املايل املستقبيل

االتصال 
التجاري

تجربة العميل التسويق

العالقات العامة املبيعات

خدمة العمالء
الصورة الذهنية 

وإدارة السمعة



15

تقنية املعلومات والتحول الرقمي

   أمن المعلومات

   برامج أمن الشبكات

   برامج أمن المعلومات

   االتصاالت الخلوية

   مزودو الخدمات

   مركز البيانات

   الشبكات الاسلكية

   الهواتف والفيديو

   البيئة االفتراضية

   الشبكات السلكية وتصميم الشبكات

   الصوت عبر اإلنترنت

   إدارة الشبكات

IaaS/Paas   

   تصميم مدني

   تصميم مدني

SaaS Human Capital Management   

SaaS Supply Chain Management   

Developer   

SaaS Enterprise Resource   

   إدارة تكنولوجيا المعلومات

   التحقيق في امن المعلومات

   تصميم كهربائي

   تصميم ميكانيكي

   تصميم معماري

   هندسة الكترونية

   هندسة كيماوية

SECFND 210-250   

SECOPS 210-255   

Telecom Planning & Optimization   

data   

Artificial intelligence   

   األمن السيبراني
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إدارة 
الخدمات 
التعليمية

تطوير هيئة التدريس

منهجيات التعليم 
ونقل املعرفة

التعليم األكادميي

الجودة يف 
الخدمات التعليمية

إدارة 
الرعاية 
الطــبية

القيادة 
واإلسرتاتيجية

اإلدارة والتشغيل

الرعاية الطبية

الجودة

 الجودة والتميز املؤسيساملجال القانوين

التطوير 
اإلداري

اإلدارة 
واالسرتاتيجية

القطاع العام 
واإلدارة الحكومية

املنظامت غري 
الهادفة للربح

املخاطر واألزمات
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الهندسة

الهندسة - املعامرية 
واملدنية واإلدارة

الهندسة - الهندسة الكيميائية

الهندسة - الكهربائية واألجهزة

الهندسة - امليكانيكية 
وعلوم الصيانة

الهندسة - الطاقة 
والبرتول والنفط والغاز

االمن 
والسالمة 
والصحة 
املهنية 

الصحة والسالمة

االمن

إدارة املكاتب 
والبيانات

إدارة املكاتب

إدارة الوثائق 
والبيانات
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الشهادات املهنية 

واالعتامدات الدولية

ميتلــك العــاج الفــي شــهادات مهنيــة وبرامــج تدريبيــة معتمــدة 

ذات طابــع احــرايف عاملــي ويف مجــاالت متعددة جعلتنــا يف مقدمة 

قامئــة تصنيــف أهــم رشكات التدريــب املتخصصــة يف الســعودية.
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الرابطــة األمريكيــة للمشــتريات وسلســلة التوريــد وإدارة الســياحة )AAPSCM( هــي الجمعيــة 

المهنيــة الرائــدة علــى مســتوى العالــم لمجتمــع متنــاٍم يضــم الماييــن مــن محترفــي إدارة 

المشــتريات وسلســلة التوريــد والســياحة وصنــاع التغييــر فــي جميــع أنحــاء العالــم.

تهــدف الرابطــة األمريكيــة للمشــتريات وسلســلة التوريــد وإدارة الســياحة )AAPSCM(إلى تعزيز 

وتطويــر معاييــر عاليــة مــن المهــارات المهنيــة والقــدرة والنزاهــة بيــن جميــع العامليــن فــي 

المشــتريات ، واالســتدامة ، وسلســلة التوريــد ، وإدارة الســياحة. مــن خــال التعليــم والتدريــب 

والشــهادات واألعمــال الخيريــة وأبحــاث الســوق ، تعــزز AAPSCM نمــو الصناعــة ؛ تطويــر قــوة 

عاملــة ماهــرة ، وااللتــزام بخلــق بيئــة حيــث يحــدث االبتــكار وحيث تعمل عمليات اإلنتــاج أو تقديم 

الخدمــة علــى تشــجيع مدخــات الجــودة المناســبة ، والتــي يتــم تســليمها بالكميــة المناســبة ، 

إلــى المــكان المناســب ، فــي الوقــت المناســب ، أو الســعر المناســب.

)AAPSCM( يعتبر العاج الفضي الوكيل الحصري ل

American Association of Procurement and Supply Chain 

Management (AAPSCM)
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)ACPP)

)ACSCM)

)ACPM)

)ACTP)

)ACSCP)

)ACTM)

American Certified 
Procurement Professional 

)ACPP(

American Certified 
Supply-Chain Manager 

)ACSCM(

American Certified 
Procurement Manager 

)ACPM(

American Certified 
Tourism Professional 

)ACTP(

American Certified 
Supply-Chain Professional 

)ACSCP(

American Certified 
Tourism Manager 

)ACTM(
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International Certificate in 
Logistics and Transposrt

 International 
Introductory Certificate 

in Logistics and 
Transport

 International Entry 
Award in Logistics and 

Transport

تســاعد المؤسســات واألفــراد علــى اكتســاب المعرفــة واألفــكار فــي المهــارات اللوجســتية 

والنقــل تأسســت فــي عــام 1919 يعمــل أعضــاء المنظمــة فــي كل قطــاع مــن قطاعــات 

الصناعــة: الموانــئ والمصانــع، الجــوي والبحــري، تخطيــط النقــل وتخطيــط الطلب ، الشــحن 

والتخزيــن. فــي صناعــة تمثــل ٪12 مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي على مســتوى العالم، وتعمل 

المنظمــة علــى احــداث فــرق فــي هــذه الصناعــة مــن خــال محترفيهــا.

The Chartered Institute of Logistics and Transport (CILT)
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هــي المنظمــة المتخصصــة فــي قيــادة طريقــة عمــل التغييــر. واالبتــكار وقيــادة ممارســات 

التغييــر، باإلضافــة إلــى إدارة التغييــر. وتركــز علــى اســتخدام الخبــرة المهنيــة لتحقيــق نتائــج 

ــز المهنــي فــي مجــال  ــه للتمي األعمــال والمؤسســات وتعتبــر كمصــدر مســتقل وموثــوق ب

التغييــر.

Association of Change Management professionals (ACMP)

Certified Change 
Management Professional 

)CCMP(
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AOSH UK هــي هيئــة متقدمــة وســريعة النمــو إلصــدار الشــهادات الذاتيــة ، فــي مجــال 

اعتمــاد الممارســين فــي مهنــة الصحــة والســامة. وهــي هيئــة مانحــة ذاتيــة موثوقــة 

ومعتــرف بهــا مــن قبــل أربــاب العمــل ومقدمــي التدريــب والمتعلميــن فــي المملكــة 

المتحــدة وعلــى الصعيــد الدولــي.

UK Accredited (AOSH)

Certified Safety Specialist 
)CSS(

Certified Safety TrainerCertified EHS 
Supervisor

Certified Safety Officer
AOSH 30
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هــي مــن أفضــل المؤسســات المتخصصــة فــي تعلــم القيــادة وممارســتها. والتــي تعــد 

واحــدة مــن العامــات التجاريــة الرائــدة واألكثــر احترافــا فــي العالــم. وتقــدم المؤهــات 

الدوليــة المعتمــدة مــن برامــج التدريــب المصممــة خصيصــا فــي مجال القيــادة واإلدارة 

والتغييــر واإلرشــاد المهنــي.

Institute of Leadership & Management (ILM)

قيادة الوحدات القيادة التنفيذية

اإلدارية
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اإلشراف وقيادة الفرق

شهادة ممارس 

التخطيط االستراتيجي 

المعتمد

قيادة المنشآت الصغيرة 

والمتوسطة

شهادة ممارس 

التحليل االستراتيجي 

المعتمد

شهادة ممارس ادارة 

االداء المعتمد

شهادة استشاري 
التحليل االستراتيجي 

وقياس االداء 
المعتمد
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ــدة إلدارة المشــاريع، والســلطة  ــة الرائ معهــد إدارة المشــاريع )PMI( هــو الرابطــة المهني

لمجتمع عالمي متناٍم من مايين المتخصصين في المشــاريع واألفراد الذين يســتخدمون 

مهــارات إدارة المشــاريع. بشــكل جماعــي، يعمــل هــؤالء المحترفــون و »صانعــو التغييــر« 

باســتمرار علــى تحقيــق نتائــج أفضــل للشــركات والمجتمــع فــي جميــع أنحــاء العالــم.

Project Management Institute (PMI)

Project Management 
Professional 

)PMP(

Certified Associate in 
Project Management 

)CAPM(

Professional in Business 
Analysis 

)PMI-PBA(
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 Program Management 
Professional 

)PgMP(

Scheduling Professional 
)PMI-SP(

Portfolio Management 
Professional 

)PfMP(

Risk Management 
Professional 
)PMI-RMP(

Agile Certified Practitioner 
)PMI-ACP(

PMI-ACP
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معهــد TKI هــو معهــد أبحــاث عالمــي رائــد متخصــص فــي أداء األعمــال. وهــي تديــر برامــج 

ــدًءا مــن اإلســتراتيجية ومؤشــرات  بحثيــة فــي 12 مجــاًلا للممارســة فــي مؤشــرات األداء ، ب

ــى أداء االبتــكار. ــى أداء الموظــف ومــن خدمــة العمــاء إل األداء الرئيســية إل

يعتبــر معهــد TKI اليــوم المرجــع العالمــي للبحــث والتعليــم عــن مؤشــرات األداء الرئيســية 

وتشــغيل  الرئيســية  األداء  مؤشــرات  إلدارة  عمــل  إطــار  أول  بتطويــر  قامــت   .)KPIs(

المؤشــرات الذكيــة نتيجــة برنامــج البحــث المخصــص لتوثيــق وفهرســة كيفيــة اســتخدام 

مؤشــرات األداء الرئيســية فــي الممارســة العمليــة ، وهــي بوابــة إلكترونيــة تحتــوي علــى أكبــر 

مجموعــة مــن أمثلــة مؤشــرات األداء الرئيســية الموثقــة.

THE KPI Institute (TKI) 

Certified Strategy 
and Business Planning 

Professional 
)C-SBP(

Certified KPI 
Professional and 

Practitioner 
   )C-KPIPP(
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Certified Employee 
Performance Management 

Professional 
)C-EPM(

Certified Balanced Scorecard 
Management System 

Professional 
)C-BSC(

Certified Data Analysis 
Professional 

)C-DA(

Certified Data Visualization 
Professional 

)C-DV(

 Certified OKR Professional OKR 
Professional 

)C-OKR(

Certified Supplier 
Performance 
Professional 

Certified Customer Service 
Performance 
Professional 

Certified Performance 
Management 
Professional 

)C-PM(
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 هــي الشــركة الرائــدة عالمًيــا فــي تقييــم واعتمــاد المهــارات المهنيــة واللغويــة ، وهــي 

تشــارك مــع المنظمــات متعــددة الجنســيات والهيئــات الحكوميــة لتطويــر وتقديــم 

اختبــارات رائــدة فــي الســوق فــي جميــع أنحــاء العالــم.

وتحقيــق  الكاملــة  إمكاناتهــم  إلــى  الوصــول  مــن  المهنييــن   PeopleCert تمكــن 

التعلــم. خــال  مــن  الحيــاة  فــي  طموحاتهــم 

PeopleCert

IASSC Lean Six Sigma 
)green belt(

ITIL® Certifications
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Global Professional 
in Human Resources 

)GPHR(

GPHR

Senior Professional 
in Human Resources 

)SPHRi(

SPHRi

هــي منظمــة االعتمــاد والتعلــم األولــى لمهنــة المــوارد البشــرية. ألكثــر مــن 45 عاًمــا فــي 

أمريــكا والعالــم ، يقــوم معهــد HRCI بتطويــر وتقديــم تعليــم فــي مجــال المــوارد البشــرية 

علــى مســتوى عالمــي ، باإلضافــة إلــى إدارة ثمانــي شــهادات عالميــة ويركــز علــى مســاعدة 

المهنييــن لتحقيــق كفــاءات جديــدة تؤثــر فــي نتائــج األعمــال.

HR Certification Institute (HRCI)

Professional in Human 
Resources 

)PHRi(

PHRi

Associate 
Professional in 

Human Resources - 
International 

)aPHRi(

aPHRi
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هــي المنظمــة المهنيــة الرائــدة فــي العالــم فــي مجــال االبتــكار ، تهــدف إلــى النهــوض 

بمهنــة االبتــكار مــن خــال المعاييــر واألدوات والمنشــورات والمــوارد المعتــرف بهــا 

عالمًيــا ودورات التطويــر المهنــي والشــهادات واألبحــاث التطبيقيــة وفــرص التواصــل 

وأحــدث األســاليب واالتجاهــات واالســتراتيجيات فــي قيــادة االبتــكار.

Global Innovation Institute (GINI)

Certified Innovation 
Professional 

)CInP(

Certified Design 
Thinking Professional 

)CDTP(

Certified Innovation 
Strategist )CInS(

Certified Chief 
Innovation Officer 

)CCInO(

Authorized Innovation 
Assessor 
)AInA(

Certified Innovation 
Associate )CInA(
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وهــي مــن أفضــل خمــس مؤسســات تعليميــة متخصصــة فــي المناهــج واألدوات التعليمية 

داخــل المملكــة المتحــدة  والتــي تعــد واحــدة مــن العامــات التجاريــة الرائــدة واألكثــر احترافــًا 

فــي العالــم. تقــدم المؤهــات الدوليــة المعتمــدة مــن المملكــة المتحــدة وبرامــج التدريــب 

مجــاالت  عــدة  فــي  المتحــدة  المملكــة  خــارج  للتســليم  خصيصــًا  المصممــة  المعتمــدة 

متخصصــة فــي األمــن والســامة وخدمــة العمــاء والضيافــة وغيرهــا الكثيــر.

Highfield Qualifications

 

 

Silver Ivory Training and Consulting 
Centre 

22951 

06 December 2021 

يتــم اعتمــاد برامجنــا وتنفيذهــا تحــت اشــراف المؤسســة العامة للتدريب التقنــي والمهني 

ــن  ــار المدربي ــا , مــن اختي ــي نفخــر بهــا فــي كل خطــوة فــي عملن ــر الجــودة الت ــى معايي بأعل

وتجهيــز الحقائــب التدريبيــة واختيــار قاعــات التدريــب واختيــار المنســقين وجــودة االطعمــة 

ــى نجــاح كل برنامــج باالســتفادة  ــا عل ــن وحرصن ــزام المتدربي والمشــروبات المقدمــة والت

الكاملــة لــكل متــدرب .

املؤسسة العامة للتدريب التقني و املهني
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فــي إطــار ســعينا لتقديــم األفضــل لمتدربينــا وعمائنــا، قمنــا بتوقيــع عقــد شــراكة مــع 

أكاديميــة ماســتري البريطانيــة  Mastery  Academy For Training & Development  لنكــون 

شــريكها المعتمــد، وذلــك حرصــًا منــا علــى تقديــم األحــدث فــي مجالــي االدارة والقيــادة، يذكــر 

هنــا أن أكاديميــة ماســتري فــي بريطانيــا هــي أكاديميــة متخصصــة فــي التدريــب اإلداري 

ــا. ــادي موقــع ماســتري أكاديمــي – بريطاني والقي

أكادميية ماسرتي الربيطانية

هــي مؤسســة خاصــة مســتقلة ومختلطــة للتعليــم الجامعــي فــي اكثــر مــن 100 دولــة 

حــول العالــم ومــن هــذا المنطلــق ســيتم اعتمــاد كافــة برامجنــا التدريبيــة المقترحــة مــن  

الجامعــة االمريكيــة باالمــارات .

الجامعة االمريكية يف االمارات
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االتحــاد الدولــي للتدريــب )ICF( هــو المنظمــة العالميــة الرائــدة للكوتــش. ICF مكــرس 

للنهــوض بمهنــة التدريــب مــن خــال وضــع معاييــر عاليــة ، وتقديــم شــهادة مســتقلة 

وبنــاء شــبكة عالميــة مــن محترفــي الكوتشــينج

ICF االتحاد العاملي للكوتشينج

هــي شــركة للتدقيــق الشــرعي  و االستشــارات الماليــة اإلســامية تقــدم برامــج تدريبيــة – 

للشــهادات والدبلومــات المهنيــة والماجســتير المهنــي – الصــادرة عــن المجلــس العــام 

 )CIBAFI( للبنــوك والمؤسســات الماليــة اإلســامية

رقابة لالستشارات املالية و اإلسالمية



36

هــي أكبــر مؤسســة إنمائيــة عالميــة يركــز عملهــا علــى القطــاع الخــاص فــي البلــدان 

الدولــي. البنــك  و عضــو مجموعــة  الناميــة. 

IFCمؤسسة التمويل الدولية

تأسســت جامعــة ويســتكليف عــام 1993، وتقــدم برامــج مختلفــة فــي كليــة إدارة األعمــال 

وكليــة التربيــة. يتكــون منهــج جامعــة ويســتكليف مــن برامــج الدراســات العليــا وشــهادات 

البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال والتعليــم وكذلــك برامــج الشــهادات األخــرى.

تعــد جامعــة ويســتكليف الطــاب للعناصــر العمليــة والنظريــة المطلوبــة فــي ســوق 

العمــل اليــوم.

تقــدم جامعــة ويســتكليف للطــاب العامليــن بــدوام كامــل فرصــة للتســجيل فــي دورات 

التعليــم عــن بعــد عبــر اإلنترنــت  والحضوريــة المبتكــرة .

Westcliff University
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ملاذا العاج الفيض؟

ــد  ــرة، وق ــراف والخ ــن االح ــع ب ــة الجم ــي منهجي ــاج الف ــك الع   متتل

حققــت اســراتيجيات العــاج الفــي التدريبيــة املعادلــة الصعبــة التــي تتمثــل 

يف )تقديــم خدمــة احرافيــة للعميــل، مــع اكتشــاف وعــاج نقــاط الضعــف 

عنــد املتــدرب( والنتيجــة هــي تحقيــق النجــاح الفعــي عــى أرض الواقــع.  

ــة  ــة تدريبي ــل وجه ــي أفض ــاج الف ــن الع ــل م ــي تجع ــل الت ــم العوام وإليك

ــاق: ــى اإلط ع
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الضامن الذهبي 

التطوير 

جودة املناهج العلمية 

ــك؛ تقــدم العــاج الفضــي لعمائهــا  ــا، لذل ــى غايتن رضاؤكــم أول

خدمــة الضمــان الذهبــي، التــي تمكــن العميــل مــن االنســحاب 

مــن البرنامــج بعــد حضــور أول يــوم مــع اســترداد المبلــغ كامــًلا  

فــي حــال عــدم شــعوره باالســتفادة.

نضمــن لكــم الســعي الــدؤوب ل العــاج الفضــي نحــو تحديــث 

وتطويــر برامــج التدريــب والتوجيــه، طبًقــا ألخــر مــا وصلــت إليــه 

العلــوم التدريبيــة حــول العالــم.

عقدنــا اتفاقيــات شــراكة وتعــاون مــع عــدة مؤسســات اعتمــاد 

دوليــة ذات صلــة، بهــدف إضفــاء ميــزة الجــودة واالحترافيــة 

علــى مناهجنــا لتتوافــق مــع المعيــار العالمــي لجــودة المحتــوى 

العلمــي المقــدم.
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توفــر العــاج الفضــي كافــة احتياجــات المتدربيــن مــن وســائل علميــة 

يضمــن  ممــا  جذابــة؛  إبداعيــة  بصــورة  مجهــزة  وقاعــات  وتدريبيــة، 

عاليــة. وبجــودة  والمريحــة  المناســبة  التدريبيــة  البيئــة  للمشــاركين 

عقــدت العــاج الفضــي عــدة شــراكات مــع جهــات دولية معتمــدة، بهدف 

تقديــم برامــج تدريبيــة معتمــدة ذات طابــع احترافي عالمي.  

البيئة التدريبية

الرشاكات العاملية 

تهتــم العــاج الفضــي بالمتابعــة عــن قــرب لســير عمليــة تنفيــذ جميــع 

البرامــج التدريبيــة، مــع وضــع المتــدرب فــي مقدمــة أولوياتهــا، وتقــوم  

بمراقبــة األداء ومــدى تطبيــق الخطــة الموضوعة مســبًقا بصــورة دورية. 

متابعة العملية التدريبية

محارضين خرباء  

وفــق معاييــر صارمــة الختيــار المــدرب المعتمــد تــم انتقــاء األكادمييــن 

والمحاضريــن فــي العــاج الفضــي بمنتهــى الدقــة مــن مختلــف دول 

العالــم ومــن ذوي الخبــرة والكفــاءة.
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اسرتاتيجيات التدريب

منتلــك اســراتيجية تدريبيــة فريــدة ومتطــورة، جعلتنــا يف مقدمــة قامئــة تصنيــف أهــم 

رشكات التدريــب املتخصصــة يف املنطقــة، نضمــن للعميــل مــن خالهــا حصولــه عــى خدمــة 

تدريبيــة عاليــة الجــودة، تؤهلــه بصــورة عمليــة لانطــاق نحــو قمــة النجــاح، عــن طريــق 

اكتشــاف الفجــوة يف قــدرات املتــدرب ومــن ثــم العمــل عــى عاجهــا.

ــل  ــة وتتمث ــاج الفــي التدريبي ــع برامــج الع ــا جمي ــاك ثــاث محــاور رئيســية متــر به هن

فيــا يــي:
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احتياجــات  مــع  البرنامــج  مائمــة  مــدى  تحديــد   

. بيــن ر لمتد ا

تخصيــص  مــع  للبرنامــج،  الزمنــي  الجــدول  رســم   

%70 مــن البرنامــج للتطبيــق العملــي، و%30 فقــط 

النظريــة. للدراســة 

ــذي يرســم خطــة ســير  ــن المحاضــر الكــفء ال تعيي  

البرنامــج.

تحديــد التقنيــات والوســائل المطلوبــة التــي تلبــي   

المتدربيــن. متطلبــات 

إرسال أجندة عمل البرنامج للمتدربين.  

عقد اختبارات واستبيانات قبل البدء في التنفيذ.  

عقــد اختبــارات تفاعليــة تتمثــل فــي صــورة محــاكاة   

للواقــع، الغــرض منهــا التطبيــق العملــي للمــادة 

التــي تلقاهــا المتــدرب. العلميــة 

عقــد لقــاء عــن بعــد ويكــون مدتــه ســاعتين بيــن   

العــاج  قاعــة  خــال  مــن  والمتدربيــن،  المــدرب 

االلكترونيــة. الفضــي 

تزويــد المتدربيــن بوســائل علميــة فــي نفــس مجــال   

التدريــب، كالمراجــع والوســائط التــي تعينهــم فــي 

رحلتهــم  فيمــا بعــد انهــاء البرنامــج. 

علــى  الشــهادات  وتوزيــع  النهائيــة  التقاريــر  رفــع   

بيــن. لمتدر ا

خطــوة  الفعليــة  التنفيذيــة  المراحــل  متابعــة   

. ة بخطــو

وفــق  التدريبيــة  العمليــة  ســير  مــدى  مــن  التأكــد   

مســبًقا. الموضوعــة  الخطــة 

متابعة مستوى رضاء المتدربين.  

قيــاس مــدى التقــدم الــذي احــرزه المتدربيــن مــن   

خــال إعــادة إجــراء االختبــارات واالســتبيانات بعــد 

البرنامــج. فــي  البــدء 

واآلراء  الخبــرات  لتبــادل  منتــدى  تجهيــز   

. ت ا ر ستفســا ال ا و

ما قبل 

الربنامج 

أثناء الربنامج 

ما بعد 

انتهاء الربنامج 
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مدربو العاج الفيض

إن مــن أهــم العوامــل الرئيســية فــي نجــاح  برامــج العــاج الفضــي التدريبيــة هــو انتقــاء المدربيــن 
مــن ذوي الخبــرة والكفــاءة، وأصحــاب الدرجــات العلميــة الرفيعــة. وتتــم عمليــة اختيــار المدربين 
فــي العــاج الفضــي بعنايــة شــديدة  وفــق أســس ومعاييــر يجــب توافرهــا فــي المــدرب المعتمــد. 
ترجــع النســبة األكبــر لفاعليــة البرنامــج التدريبــي إلــى كفــاءة ومهــارة المــدرب ومــدى تمكنــه 
مــن أدواتــه. نحــن فــي العــاج الفضــي نهتــم بمعاييــر توظيــف المدربيــن لضمــان الوصــول إلــى 
تصميــم نظــم تدريبيــة ناجحــة، وأن يمتلــك المــدرب القــدرة علــى تنظيــم وإعــداد وتنفيــذ برنامــج 

تدريبــي مؤثــر، وإتبــاع أحــدث األســاليب التفاعليــة الجذابــة فــي توصيــل المــادة العلميــة.

يعتبــر المــدرب أحــد أضــاع المثلــث التدريبــي الهامــة التــي تشــكل ركيــزة حيويــة لنجــاح العمليــة 
التدريبيــة، بــل انــه يمكــن القــول بــان المــدرب هــو الركيــزة األهــم فقــد يســتطيع ان يجعــل مــن 
العمليــة التدريبيــة عمليــة ناجحــة وإن لــم تكــن الحقيبــة التدريبيــة كذلــك أو لــم تكــن بيئــة التــدرب 

مســاعدة لــه.

 لــذا؛ تتعــاون العــاج الفضــي مــع عــدد مــن المدربيــن مــن مختلــف دول العالــم، خبــراء فــي ميادين 
عملهــم ومحترفين فــي مجاالتهم.
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املحور األول 
لتقييم املعارف 

والخربات 

أوال: املؤهل 

العلمي

ثانيا: املؤهل 

التدريبي
سابعاً: العضويات 

العلمية

ثالثا: الخربة 

الوظيفية

سادساً: املؤمترات 

والندوات

رابعا: الخربة 

التدريبية
خامساً: األبحاث 

واملؤلفات

اختيار المدربين يتم بعملية تقييم على محورين رئيسيين :

املحور الثاين 

لتقييم املهارات 

والسلوك 

أوالً: سامت الشخصية

ثالثاً: الجلسة االفتتاحية

ثانياً: املهارات التدريبية

رابعاً: العرض وااللقاء

مستويات االعتامد

تتكــون اجمالــي درجــات التقييــم مــن ألــف درجــة كاملــة مقســمة لعــدة مســتويات حســب درجــات التقييــم التــي حصــل 

عليهــا المــدرب أثنــاء عمليــة التقييــم واالعتمــاد وهــي كمــا يلــي:

مدرب 
معتمـــد 

مدرب رقمي 
معتمد

مدرب 
خبري 

مدرب 
مستشار
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انجازات العاج الفيض

قدمت العاج الفي خدماتها يف التدريب و االستشارات منذ عام 2014.
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8
أعوام يف التدريب 

واالستشارات

 3000
برنامًجا تدريبًيا

 30000 
مشارك 

 3000
مدرب محرتف 

 60000
ساعة تدريبية

انجازات العاج الفيض
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استطاعت العاج الفضي ان تضم  حوالي 15 الف متدرب في عام 2022 من مختلف الجنسيات حيث قدمت خدماتها لـ: 
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أماكن وأعداد املتدربني
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مجاالت التدريب 

% 19

% 22

% 6
%

 1% 5

% 7

% 5

% 2
% 2
% 1

%
 1

% 6

%
 5

% 19

اإلدارة
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الربامج العامة املجدولة

البرامج 
العامة 

الحضورية

عدد المشاركين

عدد األيام

عدد الساعات 

308

3280

 1180

 5720

283

105

86

21

10

جهة حكومية

جهة خاصة

جهة طبية

بنوك

جهة تنموية

القطاعات 

املستهدفة

عدد البرامج 
التدريبية

عدد 
المشاركين

عدد 
الساعات 

عدد األيام

برامج 

أون الين  189

 2423
  565

 2825

عدد البرامج 
التدريبية
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البرامج 
الخاصة 

الحضورية

عدد البرامج 
التدريبية

عدد المشاركين

عدد األيام

335

733

 1735

2515 عدد الساعات 

261

27

77

3

جهة حكومية

جهة خاصة

جهة طبية

منظمات غير ربحية

القطاعات 

املستهدفة

عدد البرامج 
التدريبية

عدد 
المشاركين

عدد 
الساعات 

عدد األيام

برامج 

أون الين  95

 3017
  957

 2796

 الربامج الخاصة التعاقدية
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املشاريع

عدد البرامج 
التدريبية

عدد البرامج 
التدريبية

عدد البرامج 
التدريبية

29
عدد المشاركين

عدد المشاركين

عدد المشاركين

 732
عدد األيام

عدد األيام

عدد األيام

87
عدد ساعة

عدد ساعة

عدد ساعة

261

وزارة املوارد البرشية والتنمية االجتامعية

مستشفى امللك خالد التخصيص للعيون

76 6522431087

ديوان املظامل

2424055275



51

جامعة جازان

مؤسسة امللك خالد

هيئة الطريان املدين

216942601

80 6404002000

3 10818108
عدد البرامج 

التدريبية
عدد ساعةعدد األيامعدد المشاركين

عدد البرامج 
التدريبية

عدد ساعةعدد األيامعدد المشاركين

عدد البرامج 
التدريبية

عدد ساعةعدد األيامعدد المشاركين
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املركز الوطني لقياس أداء األجهزة العامة

وزارة الداخلية

60 250275 1925

15 37575375

عدد البرامج 
التدريبية

عدد البرامج 
التدريبية

عدد المشاركين

عدد المشاركين

عدد األيام

عدد األيام

عدد ساعة

عدد ساعة
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 املخيامت التدريبية

وهــي عبــارة عــن أنشــطة وألعــاب تدريبيــة محــددة تقــام فــي الهــواء الطلــق بهــدف تطويــر أداء الموظفيــن وتحفيزهــم 

لتقديــم األفضــل :

فعالية آماال 1.  

فعالية آماال 2.  
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اعداد الحقائب التدريبية 

تسويق المشروعات الصغيرة و المتوسطة المستوي االول

تسويق المشروعات الصغيرة و المتوسطة المستوي الثاني

اعداد الحمات و العروض الترويجية

حقيبة خطواتك األولى نحو ريادة األعمال

امسح هنا

فريق عمل المشروع )شركة العاج الفضي(

8 خبراء

 3
خبراء متخصصين 

في ريادة األعمال 

 5
خبراء متخصصين 

في تصميم 

الحقيبة التدريبية

 2
خبراء في التصوير 

اإلعامي والمونتاج 

ملخص عدد ساعات العمل 

550 ساعة

 400
ساعة عمل في 

إعداد وتطوير  

المحتوى

 50
ساعة عمل في 

مراجعة وتحكيم 

الحقيبة 

 100
ساعة عمل في 

تصميم الحقيبة 

الوقت االجمالي212 دقيقة + 29 ثانية

اخراج 

الحقيبة 

مونتاج المدربين
88 دقيقة + 21 ثانية

34 دقيقة + 58 ثانية

49 دقيقة + 13 ثانية 

36 دقيقة + 31 ثانية

3 دقائق + 27 ثانية

موشن مشاعل

مونتاج تقارير

موشن بسيط

موشن انتقاالت

3 ساعات + 32 دقيقة + 29 ثانية 212 دقيقة + 29 ثانية
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اطالق منصة العاج الفيض االكرتونية

  http://e-training.ivorytraining.com 

وهــي المنصــة الخاصــة إلدارة كافــة عمليــات التدريــب داخــل شــركة العــاج الفضــي 

ــى  ــى قدرتهــا عل ــة باإلضافــة ال ــرى المنصــات العالمي ومتوقــع أن تكــون منافســة لكب

اســتضافة كورســات مســجلة وبــث مباشــر وحضوريــة فــي أن واحــد والتي مــن المتوقع 

أن تكــون بوابــة شــركة العــاج الفضــي الحقيقــة فــي مجــال التدريــب لعمائهــا  وتحقيــق 

E-training أهدافهــا

تنمية الموارد المالية داخل المنظمات غير الربحية:

اســتهدف البرنامــج التدريبــي موظفــي إدارات تنميــة المــوارد الماليــة فــي الجمعيــات 

الخيرية المرشــحة من قبل مؤسســة الملك خالد على نطاق المملكة في عدة مناطق 

)المنطقــة الشــرقية - الرياض-مكــة- عســير- جازان-نجــران- القصيــم- الحــدود الشــمالية(  

حوالــي ١٥ جمعيــة متنوعــة فــي عــدة مجــاالت حيــث قدمــت شــركة العــاج الفضــي ورشــة 

عمــل أساســية فــي تنميــة المــوارد الماليــة باإلضافــة الــى جلســات توجيــه و استشــارات 

لكافــة لجمعيــات. وذلــك بهــدف الخــروج بخطــط تنميــة مــوارد ماليــة تســاعد الجمعيــات 

علــى نمــو مواردهــا الماليــة وتنويــع مصــادر الدخــل ممــا يعــود عليهــا بالنمــو والنفــع. 

االستشارات
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مستشفى امللك خالد للعيون

وزارة املوارد البرشية والتنمية االجتامعية

قامــت شــركة العــاج الفضــي فــي تنفيــذ استشــارة متكاملــة لتطويــر المســتوى المعرفــي والمهــاري لموظفــي مستشــفى الملــك 

خالــد التخصصــي للعيــون, وقــد تضمنــت تلــك االستشــارة تحديــد االحتياجــات التدريبيــة والفجــوات التــي بحاجــة الــى تغطيــة لتطويــر 

فريــق العمــل وتحديــد المســتوى المعرفــي والمهــاري لــكل مشــارك وتحديــد األهــداف التدريبيــة ثــم بنــاء خطــة تدريبيــة متكاملــة 

ضمــن جــدول زمنــي واضــح ومحــدد بمــا يحقــق كافــة األهــداف التدريبيــة.

كمــا تضمنــت تصميــم الحقائــب التدريــب واألنشــطة والتماريــن وفــق أحــدث الممارســات التدريبيــة مــن قبــل مدربيــن متخصصيــن 

وتشــمل الهــدف العــام واألهــداف التفصيليــة والموضــوع واعتمــاد المــادة العلميــة مــن المستشــفى كمــا حققــت المــادة العلميــة 

المهــارة والجــدارة المطلوبــة لكافــة المتدربيــن وأيضــا تــم توزيــع المشــاركين ضمــن فئــات ومســتويات وبما يتناســب مــع قدراتهم 

ومــع الخطــة التدريبيــة المحددة.

قامــت شــركة العــاج الفضــي فــي تنفيــذ استشــارة تدريبيــة متكاملــة لتطويــر قــدرات منتســبي وزارة المــوارد البشــرية, وقــد تضمنت 

تلــك االستشــارة دراســة وتحليــل الوضــع الراهــن وتحليــل االحتياجــات التدريبيــة وكذلــك تحديــد المســتوى المعرفــي والمهــاري 

للموظفيــن وبنــاء خطــة تدريبيــة متكاملــة ضمــن جــدول زمنــي واضــح ومحــدد بمــا يحقــق كافــة األهــداف التدريبيــة كمــا تضمــن 

المشــروع تصميــم كافــة المــواد التدريبيــة بنــاء علــى االحتياجــات الواقعيــة والفعليــة.

كمــا تــم توزيــع المشــاركين ضمــن فئــات ومســتويات وبمــا يتناســب مــع قدراتهــم ومــع الخطة التدريبيــة المحددة ثــم تنفيذ الخطة 

التدريبيــة ضمــن الجــدول الزمنــي المحــدد كمــا تضمــن العمــل تقريــرا مفصــا لــكل برنامــج ضمــن الخطــة مــع عمــل تقييــم قبلــي 

وبعــدي للمشــاركين لضمــان الحصــول علــى النتائــج المطلوبــة.
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املركز الوطني لقياس أداء األجهزة العامة

تشــرف مركــز العــاج الفضــي للتدريــب واالستشــارات بتنفيــذ مشــروع |التدريــب المباشــر| بالتعــاون مــع المركز الوطني لقيــاس أداء 

األجهــزة العامــة)أداء( بتقديــم عــدد مــن البرامــج التدريبيــة النوعية لعدد من العنواين المختلفة في مؤشــرات األداء واإلســتراتيجية 

وقيــاس تجربــة المســتفيد وبالتعــاون مــع مدربين محترفيــن حيث كان التنفيذ حضوريــا وافتراضيا.

وقــد اســتمر المشــروع لمــدة أربعــة أشــهر حيــث كانــت البدايــة بتاريــخ ١443/١١/١4 هـــ الموافــق 2022/06/١4 م وانتهــت فــي ١444/03/١7 هـــ 

الموافــق 2022/١0/١3 م.

وفــي خــال هــذه البرامــج النوعيــة والتــي أثمــرت نتائجهــا والمســت احتياجــات المتدربيــن وحــازت علــى إعجابهــم ورضاهــم تــم تطبيــق 

بعــض اإلجــراءات التطويريــة مثــل القيــاس القبلــي واالختبــار البعــدي وتعبئــة نمــاذج التقييــم مــا مــن شــأنها رفــع مســتوى الكفــاءة 

والجــودة وقيــاس األثــر ومــن ثــم تحديــد المجتــاز بتمييــزه بشــهادتين)حضورًا وإنجــاز( ثــم انعــكاس كل هــذا التطــور والتمكيــن علــى 

واقــع العمــل فــي المؤسســات الحكوميــة أخيــرا نفخــر بتنفيذنــا هــذا المشــروع علــى أكمــل وجــه وكوننــا شــركاء اســتراتيجيين 

وداعميــن للمركــز الوطنــي لقيــاس أداء األجهــزة العامــة)أداء(.



58

مرشوع التعاقب الوظيفي

عمــل خطــة متكاملــة للتعاقــب الوظيفــي والتي تتضمن انشــاء إطار الكفاءات باســتخدام SHL وتجهيــز دليل الكفاءات 

التــي تتناســب مــع االحتياجــات الوظيفيــة لــكل وظيفــة وتحديــد مصفوفــة الكفــاءات الســلوكية التــي ســتخضع لعمليــة 

التقييــم مــن خــال مركــز التقييــم المعتمــد وبنــاءا عليــه تــم عمــل خطــة التمكين المســتقبلي لكل مرشــح  .
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اســتطاعت العــاج الفضــي المشــاركة فــي تأســيس العديــد مــن منصــات التدريــب لمختلــف 

العمــاء وكان مــن ابرزهــا:

      تركيب منصه نولدج ستي لعدد 1000 مستخدم وتتضمن 18 الف فيديو تعليمي :

نولــدج ســيتي هــي منصــة متخصصــة بتقديــم حلــول تدريبيــة متكاملــة فــي مهــارات األعمــال، والماليــة، والحاســب اآللــي، والســامة وســتقوم 

العــاج الفضــي بالتعــاون مــع نوليــدج ســيتي لتقديــم افضــل الخدمــات لمنســوبي وزارة التجــارة. 

كمــا أن نوليــدج ســتي منصــة ُمعتمــدة مــن قبــل حكومــات ومؤسســات وشــركات ومكتبــات ومؤسســات أكاديميــة حــول العالــم، ومــن بيــن هــذه 

الجهــات بنــك أمريــكا وCVS  ووزارة التجــارة األمريكيــة .

لكترونية لمنسوبي وزارة التجارة.
ٕ
      تطوير منصة تعليمية ا
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شهادات الجودة
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شهادات الجودة

ISO 21001:2018

Educational Organizations — Management Systems for Educational Organizations

Educational Organizations Management System Of

Silver Ivory Training & Consulting (IVORY) 

Al Muruj, Riyadh 11534, Saudi Arabia

Provision of Training & Consulting Services Related To 

(Languages,  Management Training ,Conversational Skills, 

Maintenance and Repair of Computer and E-learning)

Certificate Registration No. SA150921ED

Date Of Initial Registration

Date Of This Certificate 

Surveillance Audit On Or Before

Recertification Due/Certificate Expiry 

15
15
14
14

September

September  

September 

September

2021
2021
2022
2024

Silver Ivory Training & Consulting (IVORY) 

Al Muruj, Riyadh 11534, Saudi Arabia

Certificate Registration No. SA150921Q

Provision of Training & Consulting Services Related To 

(Languages,  Management Training ,Conversational Skills, 

Maintenance and Repair of Computer and E-learning)

Date Of Initial Registration

Date Of This Certificate 

Surveillance Audit On Or Before

Recertification Due/Certificate Expiry 

15
15
14
14

September

September

September

September

2021
2021
2022
2024

Educational Organisation Management Systems of

Silver Ivory Training & Consulting Center "Ivory"

Urwah Bin Al Ward Street, Al-Murooj District, Al Riyadh 11352, Saudi Arabia

ISO 21001 : 2018

Language Training and Conversational Skills, Maintenance and Repair of Computer Equipment Training, 

Management and Leadership Training & E-Learning.

TQC-21-9-5693

4th October 2021

3rd October 2024

3rd October 2022

3rd October 2023
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االعتامدات
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االعتامدات
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توصيات العمالء
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توصيات العمالء

توصية بنك التنمية 
االجتماعية

4

توصية من مستشفى
الملك خالد للعيون

2

المجلس_توصية
الصحي السعودي

3
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رشكاؤنا 

منتلــك اســراتيجية تدريبيــة فريــدة ومتطــورة، نضمــن للعميــل مــن خالهــا حصولــه عــى 

خدمــة تدريبيــة عاليــة الجــودة، تؤهلــه بصــورة عمليــة لانطــاق نحــو قمــة النجــاح، عــن 

طريــق اكتشــاف الفجــوة يف قــدرات املتــدرب ومــن ثــم العمــل عــى عاجهــا.

            لذلك شركاؤنا دوما نفتخر ونعتز بهم
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ivorytraining.com

Broaden Your Success


