


لمحة عامة
المركز العالمي الكندي لالستشارات والتدريب ®CGC، مركز كندي تأسس في فانكوفر، مقاطعة برتش كولومبيا / غرب 
والمجال  خصيصا  والتسويق  التدريب  مجاالت  خدمة  في  تساهم  عالمية  وأعمال  عالقات  شبكة  بعدها  ليشكل  كندا، 

اXداري بشكل عام.
المركز  ويمتلك  معا.  وا]فراد  المنظمات  لخدمة  صممت  التي  والتدريبية  االستشارية  البرامج  من  مجموعة  المركز  يقدم 

مجموعة من العالمات التجارية المرموقة في عالم ا]عمال والتي برزت واستخدمت عالميا. وذلك مثل:

 PCT™       ISID™       IMAS™       Self-Building™       MP™       ROUND™       P33™       BIM™

وتقوم فلسفة  ®CGC على أن حاجة المنظمات للتسويق والتدريب لم تعد تقتصر على توظيف مدير للتسويق أو طاقم 
لخدمة  أعماله  في  ا]داء  وتطوير  التقدم  عليه  يسهل  خبرة  بيت  مع  الجهود  وتكاتف  الزمن  اختصار  من  فالبد  للتدريب، 

منظمته أو موقعه الوظيفي بطريقة كفؤة ومستمرة، ومن أجل هذا تأسس المركز العالمي الكندي.
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 ]نه يقدم حلوال وأنظمة مهنية مبتكرة.

 ]نه يدمج الخبرة الميدانية مع العلم.

 ]نه يتقن دمج االستشارة مع التدريب ثم التطبيق.

 ]نه يمتلك خبرات متعددة الجنسيات والمجاالت.

 ]نه مرجع في تقنيات التدريب، االستشارات والتسويق عالميا.

 ]ن أعماله وممثليه تجاوزت 31 دولة في 190 مدينة.

لماذا المركز
العالمي الكندي؟
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رؤيتنا

رسالتنا

قيمنا

إنجازات  تحقق  أنظمة  يصمم  ومهنية..  علمية  خبرات  مجمع 
ملموسة.

الحديث  للعلم  تستند  رائدة  واستشارية  تدريبية  خدمات  تقديم 
من  وا]فراد..  المنظمات  بمستوى  نرقى  حتى  العملية..  والخبرة 

خالل برامج تدريبية واستشارية مدروسة.

  االبتكار الحقيقي: أكثر من مجرد كلمة.. وهي قمة الحرفية.

  التزام الحرفية: تسهل الوصول ]هداف العميل.. نحو اXنجاز.

يشعر  أو  يراه  أن  العميل  يستطيع  ملموس  شيء  ا;نجاز:  تحقيق   

     به.. نحو رضى العميل.

برضى  اXنجازات  العميل  يستقبل  مصداقية  بوجود  العميل:  إرضاء   

    عال.. نحو العالقة.

المشتركة..  الربح  عالقة  توطد  والتي  االستراتيجية:   العالقة  بناء 

    نحوالنجاح.
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التزام  من  جاء  تدريبيا   CGC® الكندي  العالمي  المركز  ونجاح  انتشار  إن 

حقيقي بتقديم تدريب فعال يحترم خصوصية ومعايير التدريب التي تميزه 

تشكيل  في  فعال  دور  بلعب  عالميا  والمساهمة  ا]خرى،  التنمية  أدوات  عن 

من:  التدريب  جمهور  بكفاءة  وتخدم  العصر  تطورات  تواكب  تدريبية  حلول 

منظمات وهيئات، مراكز تدريبية، مدربين، ومتدربين.

حصيلة  قّدمت  عقود�  جاوزت  والتي   CGC® في  التدريب  خبراء  خبرة  إن 

ا]وسط  الشرق  ومنطقة  وبريطانيا  وأمريكا  كندا  في  العالمية  تجاربها 

وليست  تدريبية  لمعايير  يستند   �مدروس  �تدريب لُتقّدم  أفريقيا  وشمال 

أكاديمية.

وتمثل  أكاديمي،  وليس  تدريبي  مرجع  بأنها  وتؤكد  ُتصر   CGC® تجد  وهنا 

المحترف  المدرب  برنامج  السيما  التدريبية  ودوراتنا  برامجنا  من  بكثير  ذلك 

.ISID™   وأنظمة ومعايير تصميم التدريب PCT™ المعتمد

قسم التدريب
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.CGC® تقديم دورات نوعية ومدروسة تحمل حقوقا ملكية وعالمات مسجلة لـ

توفير برامج تحديد احتياجات المنظمات تدريبيا واXشراف عليها ميدانيا.

إعداد ومتابعة المدربين وتأهيلهم مهنيا.

تقديم دراسات وبحوث تخدم مهنة التدريب.

.CGC® ترخيص المدربين ومراكز التدريب لمنح حق استخدام معايير التدريب وا]دوات التدريبية الخاصة بـ

وأخيرا.. يتشرف قسم التدريب بالمركز العالمي الكندي ®CGC بأن يلبي احتياجاتكم ويساهم معكم في تقديم حلول 

تدريبية وتنمية مستدامة.

خدمات قسم التدريب
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اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، تحتاج المنظمات إلى استراتيجية لتعزز وجودها، وترسم توجهاتها، وتوحد جهودها من أجل الوصول 
إلى ميزة تنافسية قادرة على الصمود والبقاء في عالم شديد المنافسة.

إذا كانت منظمتكم تتطلع إلى درجة عالية ومحترفة من التطوير في صناعة أدوات واستراتيجية  قادرة على النجاح في عالم سريع 
التغير، فإن المركز العالمي الكندي ®CGC يزودكم بخدمات استشارية متكاملة في:

 تطوير أقسام التدريب والمناهج التدريبية                               التنظيم والتطوير اXداري                               التخطيط االستراتيجي
 الموارد البشرية                                                                                      التسويق والمبيعات

:CGC® يتميز دور المركز العالمي الكندي االستشاري
بجلب خبرات عالمية تتوافق تماما مع احتياجكم.

بالتوجه االستشاري الميداني التطبيقي عوضا عن الدراسات والتقارير المكثفة.
بوضع منهج مالحقة وتقييم ا]داء بعد عملية االستشارة.

بدمج االستشارة بمنهج حلول متوافق مع الشركة ثم تمكين الكوادر تدريبيا من التنفيذ.
بتصميم استشارات تستشرف المستقبل من خالل توجهات الصناعة وا]عمال عالميا.

وهنا يلتزم المركز العالمي الكندي ®CGC بتوفير خبرات علمية ومهنية ... لتحقيق نتائج ملموسة.
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بكل فخر وأمل ..نقدم لكم فريق المركز العالمي الكندي
  فخر.. بفريق عالمي وعريق يحمل إنجازات مشهودة.

  ونأمل.. بفريق متعاون ومتطوع لنقدم له المعرفة وننقل إليه التجربة.

فريقنا
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نبذة عن برامجنا

SELF BUILDING
C O A C H I N G  S Y S T E M

PCT™ برنامج المدرب المحترف
طريق  على  خطواته  ليضع  عالميا  وانتسابا  زمالًة  للمدرب  يقدم 
االحتراف. كما ينقل له الخبرة والمهارة من خالل أسلوب تشاركي؛ 
يمنح فيه المدرب قدراته لزمالئه الجدد، بينما يرتقي هو مع خبراء 
إنجازات  تدعم  مراحل  وضمن  العالم،  حول  سبقوه  الذين  التدريب 

ومتطلبات المدرب وتحافظ على تميزهم.

ISID™ أنظمة ومعايير تصميم التدريب
معايير  العالم  حول  التدريب  لصناعة  يقدم  الذي  ا]ول  البرنامج 
إعداد وتقييم الحقائب التدريبية. ليساهم مع رواد التدريب عالميا 
أخصائيي  تتطلب  اليوم  فالمنظمات  التدريب.  كفاءة  رفع  في 
حقائبها  خالل  من  تنتشر  التدريب  مراكز  أن  كما  التدريب.  تصميم 
وطرق  أدوات  بأحدث  يتسلح  أن  للمصمم  فالبد  الفريدة.  التدريبية 
ا]داء  في  فعال  نموذج  لتقديم   IMAS™ آيماس  مثل  التدريب 

التدريبي.

SBS™ منظومة بناء الذات
تشكل قدرات الفرد في المجتمع والمنظمات حجر ا]ساس في 
هو  القدرات  تلك  وتطوير  وتحليل  فاكتشاف  والتنمية.  التطور 
أساس فكرة بناء الذات.  تم تصميم محاور البرنامج لتتناول كامل 
جوانب التنمية في ذات اXنسان، باالعتماد على قوانين ومعادالت 

في بناء الذات وعلوها.
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نبذة عن برامجنا
MP™ التسويق للمحترفين

عالم  في  المختصين  على  حكرا  تعد  لم  التسويق  فنون  ]ن 

لتأسيس  ماسة  بحاجة  والمنظمات  ا]فراد  و]ن  واXدارة،  التسويق 

والتفوق  الريادة  على  للمحافظة  التسويق  في  محترفة  مهارات 

التسويق  ودورات  برنامج  نقدم  فإننا  التنافسية،  ا]عمال  عالم  في 

للمحترفين.

EPM™ لعبة المزيج الترويجي الفعال

الفعالة  الترويجية  الخطط  لوضع  المبتكرة  التدريبية  ا]داة 

تسويقية  دورة  أي  من  جزءا  لتكون  صممت  والتي  للمنظمات. 

محترفة أو لتلعب مستقلة بأسلوب التدريب االستشاري والتيسير 

Facilitation لتعطي حلول اXنفاق اXعالني والترويجي ]صحاب 

القرار.

BIM™ سواقVاختراق ا

التخطيط من خالل لوحات التحكم، فدخول ا]سواق ال يعني أبدا 

ومدراء  المنظمات  مدراء  يقودها  اليوم  فا]سواق  بها!  البقاء 

التسويق  أدوات  يحمل  مزدوج،  منهجي  بأسلوب  التسويق 

هامة  وكمرحلة  االستراتيجي.  التخطيط  ومهارات  التنافسي 

لقيادة المنظمات والمشاريع يقدم برنامج ودورات اختراق ا]سواق 

حلول التخطيط التنافسي من خالل أسلوب خطوة-خطوة وعبر 

25 خطوة لخمسة مراحل مدروسة. 10



Contact Us
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Vancouver, Canada

قم بزيارة الموقع الخاص
بالمركز العالمي الكندي:


