كثرية هي االعتبارات اليت كانت وراء تأسيس مركز أفاق
للتدريب واالستشارات الذي اردنا أن يكون قيمة مضافة
يف جماله ال إمسأ إضافيآ على الئحة مراكز التدريب،
بل نريد ونسعى إىل أن نساهم يف خلق فضاء للتدريب
واالستشارات.
أن مركز أفاق للتدريب واالستشارات هو مؤسسة عربية
االنتماء وعاملية املعايري تتفاعل بشكل هادف وموضوعي
مع خمتلف اجملاالت املهنية وسوق العمل يف خمتلف
اجملتمعات والدول.
هذا مركزنا وخطنا ،وللتاريخ وحده أن حيكم لنا أو علينا و
على ما نقدمه.
املدير العام

باسم البابا

نبذة عن المركز
يعترب مركز افاق أحد املراكز املتخصصة يف التدريب واالستشارات على
مستوى الوطن العربي .
مركز افاق يقدم خدماته من خالل فريق من اخلرباء ذوى املهارات املميزة
فى التخطيط والتطوير وفقاً للمعايري الدولية وهو ميتلك أدوات اخلربة
بالتعاون مع كربيات املؤسسات العاملية.
إن دور مركز افاق ال يتوقف عند حدود تقديم الدراسات واالستشارات
فحسب بل يتواصل إىل ما بعدها يف تقييم للنتائج املنتظرة من تقديم
اخلدمات..

دور العالقات العامة واالعالم في صناعة القرار
والتأثير في اآلخرين

مركز افاق للتدريب واالستشارات تأسس منذ تسعينيات القرن املاضي
ليعكس الرؤية اخلاصة ملؤسسيه يف جمالي التدريب و رفع القدرات يف ظل
التطور املستمر لبلوغ آفاق التعلم ونقل املعرفة من دون حدود جغرافية
وضمن منظومة التجارب العاملية الواسعة وهو يسعى اىل رفع كفاءة اإلدارة
واملوارد البشرية كي تتواكب مع املتغريات العاملية ويكتب هلا التفوق
والنجاح والريادة والتميز يف اعماهلا.
احلرص على حتقيق هذه الرؤية جعلت املركز يسعى بكل قدراته لإللتزام
مبعايري وأخالقيات العمل اإلستشاري وتوظيف خرباته وإمكانياته املتنوعة خلدمة
قيادات وموظفي القطاعات احلكومية واخلاصة كافة على مستوى العامل العربي
بهدف التعاون للوصول إىل عاملية األداء مبا يرفع القدرة التنافسية للمؤسسات
العربية لتقديم خدمات ومنتجات متميزة يف ظل حتديات العوملة.
مركز أفاق يطرح عدداً كبرياً من الربامج التدريبية تفوق االلف برنامج سنويا
ً تتنوع بني االدارة والقيادة واهلندسة وعامل املال والعالقات العامة والقانونية
واالعالم وهي تتوزع على مساحة آسيا واوروبا وافريقيا وباللغتني العربية
واالجنليزية هذا باالضافة اىل املؤمترات وامللتقيات والندوات املتخصصة مبواضيع
هلا جوانب علمية يف العديد من العواصم العاملية.
كما حيرص املركز والذي تربطه اتفاقيات مع ارقى اهليئات واجلامعات
االمريكية العتماد شهادات املشاركة لتكون ذات طابع مهنى متميز وعالي الكفاءة
و اجلودة .

رؤيتنا
التميز يف التدريب وتطوير اخلربات واملعرفة بدون حدود.
رسالتنا
 بناء القدرات لدى املشاركني بأعلى معايري اجلودة. التطوير والتجديد باساليب التدريب والتدريس مبا يواكب احدثاملعايريالعاملية.
 االرتقاء باملستوى العلمي والتقين للربامج التدريبية واستخدم احدثوسائل التكنولوجيا.

مهارات اجراء التحقيق الصحفي االستقصائي والحوار
.السياسي ودور العالقات العامة في التأثير على الرأي العام
Skills of jouranalism investigations & political
interviews & the rote of public relations in
influencing public opinion

قيمنا الجوهرية
نعتمد لتحقيق رؤيتنا على منظومة من القيم اليت تشكل مرجعا اساسيا
عرب مسريتنا احلافلة.
 الثقة واملصداقية :احملافظة على ثقة العمالء واحلفاظ على املصداقيةيف التعامل.
 االمانة :نتحرى الدقة يف املعلومات واملعارف يف موادنا التدريبية. التميز واالنفتاح :نلتزم يف خدماتنا التدريبية بالتميز يف الشكل واملضمون. اجلودة :نلتزم يف براجمنا التدريبية بتحقيق اعلى معايري اجلودة وفق املعايريالعاملية.
 االبتكار :نتميز مبواكبة احدث االساليب واالفكار املتطورة يف جمال التدريبالعمل بروح الفريق
اهدافنا المؤسسية
 االرتقاء باالداء املؤسسي يف جمال الربامج التدريبية وتنظيم املؤمترات واقامةاملعارض
 رفع كفاءة العاملني وتأهيلهم لتحقيق اعلى مستويات االداء. حتقيق منهجية الشراكة يف تقديم اخلدمات االستشارية للمؤسسات. العمل على تعميق مفاهيم وتكنولوجيا اإلدارة احلديثة يف املؤسسات العربية. حتقيق هندسة التدريب والفكر االستشاري املتقدم -استدامة التطورالفين والعلمي للمؤسسة ملواكبة التطورات العاملية

الخدمات في مجال بناء القدرات والتطوير التي
يقدمها مركزنا :
 املساهمة يف دعم اجملهود التنموي العربي من خالل تقديم الربامجوالدوارت التدريبية املواكبة للتقدم اإلقتصادي يف اجملاالت كافة
 تأهيل امللتحقني برباجمنا وفق احتياجات سوق العمل يف القطاعني العامواخلاص .
 تنويع وتطوير وحتديث برامج التدريب لتلبية احتياجات السوق وزيادةفرص احلصول على وظائف وتوسيع دائرة اخليارات .
 توفري التعليم املستمر ملواكبة التطور العلمي والتقين . التميز يف إدخال تقنية املعلومات واالتصاالت يف العملية التعليميةوالتدريبية لتسهيل الوصول ملختلف قطاعات اجملتمع
 إعداد خطط املوارد البشرية. إعداد وتصميم الربامج التدريبية (اخلطوط العريضة) مبا يتالئم معالتطورات املعاصرة.
 توفري وجتهيز خرباء التدريب املتميزين تقديم اخلدمات االستشارية يف خمتلف التخصصات ملؤسسات القطاعالعام واخلاص

The Role of public relations and media in
decision-making & influencing others

منهجيتنا في العمل
نقوم بتخطيط وتنفيذ الربامج التدريبية املختلفة ،اليت يتم تنفيذها وفقاً الحتياجات
عمالئنا لضمان اجلودة يف االداء رغباتهم وتطوير كوادرهم البشرية وتأهيلهم
علمياً ومهنياً ،ويتم تنفيذ برامج التدريب التخصصية والتعاقدية والدبلومية باتباع
احدث الوسائل والتقنيات
و يعتمد اسلوبنا يف التدريب على اسلوب التعليم املتسارع والتدريب التفاعلي الذي
يواكب احدث اساليب التدريب العاملية حيث يتم استخدام احملاضرات واحاالت
الدراسية واملختربات التطبيقية وجمموعات العمل والتطبيقات العملية ولعب
االدوار واحملاكاة باستخدام احدث تقنيات التدريب املرئية واملسموعة لضمان
الفائدة املثلى وحتقيق التطوير املطلوب يف املفاهيم والسلوك لدى الفئات املشاركة
يف التدريب ويتم استخدام اساليب التقييم واملتابعة املستمرة لتحقيق اعلى معايري
اجلودة يف االداء وخلق جو تفاعلي مثمر لدى املشاركني يف الربامج التدريبية.

الجهاز االستشاري و جهاز والتدريب
يضم املركز خنبة من املدربني واالستشاريني الذين حيملون شهادات علمية
عليا بأعلى جماالت االختصاص واخلربات االكادميية والعلمية يف مجيع
التخصصات العلمية
مجاالت االختصاص
املركزمرخص ومؤهل ضمن السجل التجاري رقم  5003778وشهادة تسجيل
مالي رقم  ، 2709286يف اجملاالت التالية:
 املؤمترات والندوات و امللتقيات			
 الربامج التدريبية املعارض اخلدمات االستشارية والدراساتمجاالت التدريب
 الربامج اهلندسية والبرتول برامج البيئة واألمن والسالمة. برامج الصيدلة والتمريض الربامج الطبية الربامج املالية واالقتصادية برامج املال واالستثمار. برامج التسويق واملبيعات برامج العالقات العامة واإلعالم والصحافة . برامج تنمية املوارد البشرية. برامج السكرتارية والربوتوكول. برامج العقود واملناقصات العامة. الربامج االدارية الربامج القيادية الربامج القانونية برامج احلاسوب والكمبيوتر الربامج الرتبوية -الربامج اخلاصة

العالقات العامة وتنظيم وإدارة المؤتمرات والمراسم
وﻷحتفاالت الكبرى
Public Relations, Organization & Management
of Conferences, Ceremonies & Major Celebrations.

من أبرز عمالئنا
 هيئة تطوير املدينة املنورة – السعودية. وزارة االشغال -الكويت. وزارة االعالم  -الكويت. وزارة التعليم العالي السعودية. هيئة الكهرباء والطاقة السعودية. مركز املدينة للوسائط املتعددة -ليبيا. اجمللس الوطين للتطوير االقتصادي -ليبيا. وزارة الصحة ليبيا. مستشفى طرابلس املركزي. مستشفى السبيعة طرابلس. مركز طرابلس الطيب  -ليبيا. الشركة االشرتاكية للموانئ –وزارة النقل واملواصالت  -ليبيا. شركة رأس النوف للنفط -ليبيا. شركة واحة للنفط والغاز . مؤسسة املوانئ البحرية –ليبيا. هيئة تطوير منطقة حضرموت -اليمن. هيئة تطوير السياحة واالثار – السعودية. مكتب التحقيق واالدعاء العام ليبيا. شركة بورسودان  -السودان. جامعة السلطان قابوس –عمان. مؤسسة احلي الثقايف  -قطر. بنك التنمية العماني. مؤسسة التأمني االجتماعي -عمان. هيئة تطوير منطقة الرياض  -السعودية. وزارة الصحة العراق. سلطة اقليم العقبة. وزارة االشغال السعودية. مؤسسة تطوير االستثمار -سلطنة عمان . الديوان السلطاني -قطر. وزارة االشغال قطر. شركة ارامكو السعودية. وزارة الرتبية والتعليم  -السعودية. وزارة التعليم العالي -السعودية. مدينة امللك عبد العزيز للتكنولوجيا -الرياض. جامعة السلطان قابوس – سلطنة عمان. جامعة امللك عبد العزيز  -السعودية.باالضافة اىل العديد من املؤسسات واهليئات والشركات العامة واخلاصة يف
مجيع الدول العربية.

اإلشراف الهندسي ومتابعة التنفيذ في المواقع
Engineering Supervision & Following Up
Pojeets Implementations At Sites

Our most prominent clients:
- Madinah Development Authority – Saudi Arabia.
- Ministry of Public Works – Kuwait.
- Ministry of Information – Kuwait.
- Ministry of Higher Education – Saudi Arabia.
- Electricity and Power Authority – Saudi Arabia.
مهارات في الصيدلة السريرية
Skills in clinical pharmacology
- City Multimedia Center – Libya.
- National Economic Development Board – Libya.
- Ministry of Health – Libya.
- Tripoli Central Hospital – Libya.
- El-Spiaa Hospital – Libya.
- Tripoli Medical Center – Libya.
- Socialist Ports Company – Ministry of Transport - Libya.
- Ras Lanuf oil & Gas Processing Company – Libya.
- Waha Oil Company.
- Seaports Company – Libya.
- Hadramawt Region Development Authority – Yemen.
- Saudi Commission for Development of Tourism and
Antiquities.
- Bureau of Investigation and Public Prosecution – Libya.
- Port Sudan Company – Sudan.
- Sultan Qaboos University – Oman.
- The Cultural Neighborhood Establishment – Qatar.
- Oman Development Bank.
- Social Security Corporation – Amman.
- Arriyadh Development Authority – Saudi Arabia.
- Ministry of Health – Iraq.
- Aqaba Zone Authority.
- Ministry of Public Works and Housing – Saudi Arabia.
- Investment Development Company – Oman.
- Royal Divan – Qatar.
- Ministry of Public Works – Qatar.
- Saudi ARAMCO.
- Ministry of Education – Saudi Arabia.
- King Abdulaziz City for Science and Technology – Riyadh.
- King Abdulaziz University – Saudi Arabia.
In addition to many of the institutions, bodies, public and private
companies in all Arab countries.

Consultative and training body
The center includes elite of trainers and consultants, who
have scientific degrees, graduated of the highest domains
of specialization, academic and scientific expertise in all
scientific majors.

أمـن نـظـــم المعلومـــات

Security of information systems

Domains of specialization
The Center is licensed and qualified within the Commercial
Register № 5003778 and financial registration certificate
№ 2709286 in the following specializations:
-

Training programs.

-

Conferences, seminars and gatherings places.

-

Consultative services and studies.

-

Exhibitions.

Domains of training
- Engineering and petrol programs.
- Environment, security, and safety programs.
- Pharmacy and nursing programs.
- Medical programs.
- Financial and economic programs.
- Money and investment programs.
- Marketing and sales programs.
- Public relations, media, and press programs.
- Human resources development programs.
- Secretary and protocol programs.
- Contracts and public bidding programs.
- Leadership programs.
- Legal programs.
- Computer programs.
- Pedagogic programs.
- Private programs.

The services that our Center
provides in the field of capacities›
building and development:
To contribute in supporting the Arabic development
effort by providing training programs and sessions to go along
with the economic development in all domains.
To qualify all the affiliated to our programs according
to the labor market needs in the private and public sectors.
To diversify, develop and update training programs to
meet the needs of the market and increase access to jobs
and expand the circle of options.
To provide continuing education to go along with scientific
and technical development.
To excel in the introduction of information and
communication technology in the educational and training
process to facilitate access to the various sectors of society.
To prepare human resources plans.
To prepare and design the training programs (outline)
in accordance with the contemporary developments.
To provide and equip distinguished training experts.
- To provide consultative services in various specialties of
public sector and private sector establishments.

إدارة المشاريـــع االحتـرافيــة

Profissional Projects Management
)PMP(

Our action methodology
We plan and execute various training programs, which shall be
executed according to the needs of our customers to ensure the
quality of meeting their desires and the development of their human
cadres and qualify the latter academically and professionally.
The specialized training, contractual and academic programs are
executed by adopting the latest methods and techniques.
Our approach in training adopts on the methods of accelerated
education and interactive training which go along with the most
modern training international methods, where the lectures,
assignments of study, applied laboratory, workgroups, practical
applications, role-playing and simulation by using the most modern
audiovisual training techniques to ensure the optimum benefit
and achieve required development of concepts and behaviors
of the categories participating in the training. The evaluation
methods and continuous follow-up are used to achieve the highest
quality criteria of performance and to create interactive fruitful
atmosphere among the participants in the training programs.

Our concept
Our concept is to be distinctive in training and developing
experiences and knowledge without limits.

Our message
- Build abilities among participants with the highest quality
criteria.
- Develop and renew the methods of training and teaching
in such a manner that they go along with the most modern
international criteria.
To promote the scientific and technical level of
the training programs and the usage of the most modern
technology.

تمية المهارات القانونية واالستشارات لموظفي االداراة القانونية
Development of legal & advisory skills of the
legal departments sttaf

Our essential value
In order to realize our vision, we adopt a system of values
that forms an essential reference throughout our journey.
- Trust and credibility: to maintain the trust of our clients
and the credibility of dealing.
- Faithfulness: we are accurate in respect with the
information and knowledge in our training subjects.
- Distinction and openness: we engage in our training services
with distinction in form and substance.
- Quality: we engage in our training programs to realize the
highest quality criteria according to the international criteria.
- Innovation: we are distinguished by going along with the most
modern developed methods and ideas in the training domain.
- Working with the team spirit.

Our institutional goals
- Improving Institutional performance in the field of training
programs and the organizing conferences and exhibitions.
- Upgrading and qualifying the workers to reach higher levels of
performance.
- Achieving the methodology of partnership in the provision of
consultative services to establishments.
- Work to deepen the concepts of modern management and
technology in the Arab establishments.
- Achieving training engineering and advanced consultative
thought.
- Sustainability of technical and scientific development of the
establishment to go along with the global developments.

About the Center
Horizons Center is deemed as one of the specialized centers
in training and consultations at the level of the Arab World.
Horizons Center provides its services through a team of
experts enjoying special skills in planning and development
according to the international criteria. The Center has
the means of expertise in collaboration with the major
international institutions.

أحدث الممارسات في المشتريات وإمدادات الطلب
على إدارة المخزون
Latest practices of procurement, suply demand &
invontory management

Horizons for Training and Consultations has been established
since the nineties of the last century to reflect the vision of
its founders in the domains of training and promoting the
capacities under the continuous development to reach the
horizons of Education and to convey knowledge without
geographical borders and within the wide international
experiences system. The said Center seeks to promote the
competence of administration and human resources in order
to go along with the international variants to be destined
to excellence, success, leadership, and distinction in its
activities.
In order to ensure the realization of this concept caused the
Center to seek with all his abilities to observe the criteria and
ethics of the consultative labor, to invest its diverse expertise
and potentials to serve the leaders and employees in all public and
private sectors at the level of Arab World in order to cooperate to go
along with the global performance in such a manner that we reach
the competitive ability of the Arab establishments to offer distinct
services and products under the challenges of globalization.
Horizons Center offers a large number of training programs that
exceed more than one thousand program per year. These programs
vary between management, driving, engineering, financial world,
public, and legal relations, and media distributed on the area of
Asia, Europe and Africa in English and Arabic languages, in addition
to conferences, forums and seminars specialized in subjects with
scientific aspects in several of the world capitals.
The Center, which has agreements with the finest American bodies
and universities, ensures to adopt sharing certificates to acquire
professional, distinctive, high competence and quality nature.

Many are the considerations acting as triggers to establish
Horizons Center For Training and Consultations which we
aspire to be an added value in its field, not a mere additional
name in the list of Training centers. Rather, we want and
seek to contribute to the creation of a space for training and
consultation.
Horizons Center For Training and Consultations
is an institution with an Arabic affiliation and universal
standards, reacting objectively and with an aim with various
professional fields and markets in various societies and
countries.
This is our center, our trajectory, and history alone
gives its sentence for or against us and our contributions.
Director General
Bassem Elbaba

