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 ايلــبروف

 مؤسسة آفاق للتعليم المستقبلي

ن آفـــاق..."                                                                             
ُ
 "مستقبللل ربك لتستعدد
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 :نـــنح نـــم 
 

بدولة عليم تتربية والمرخصة من وزارة ال ،االستشارات والتدريبفي  متخصصة مؤسسة يلللتعليم المستقب آفاق
سسة من الحاجة الماسة لتطوير الكوادر البشرية انطلقت المؤ ، (م5002عام )اإلمارات العربية المتحدة 

ستشراف او  اإلدارية وتحسين السلوك القياديإنجاز األعمال وات ووسائل نقلة نوعية في طريقة وأدوإحداث 
 رد البشريةالموا دراتقــُمتقن ل تطويرى إلحتاج التي تالثورة الصناعية الرابعة مواكبة ل الُمستقبل تعلم مهاراتو 

 تمكنهم من االستعداد للمستقبل بجدارة.
طبيعـة  تالئـممبتكـرة طـرق و علميـة  ات وأسـ التـدريب االحترافـي وفـن منهجيـو  االستشـارات تقـدمسـة المؤس

وتطـوير وريـادة  قيـاديلالتـدريب اإلداري وا ملب لتشـدريلتـات مجـاال، تتنـو  سـتهدفةالم تالفئاوخصوصية 
الســـــكرتارية وتكنلوجيــــا المعلومـــــات و ات واللغـــــواألعمــــال مســــتقبل واإلدارة والقيـــــادة اف الاستشـــــر و األعمــــال 
يشرف على و ، ينمن السيبراواأل ةزيادة الوعي بتقنيات الذكاء االصطناعي والمهارات المستقبليو  ،التنفيذية

القــدرة يــ  دلو  وخبيــر مؤهــل متعــدد الجنســيات عمــل يــنفر  ويــد ر العمليــاتالمؤسســة ايــادة إمارتيــة حكيمــة، 
المميــــبين بقــــدراتهم و ربين المهــــرة ب نخبــــة مــــن المــــدتــــدريدم اليقــــ، و المرجــــوة العائــــداتتحقيــــن أعلــــى  علــــى

 المسـتقبلة، قـادرة علـى إعـداد جيـل افيـر تحا ق بطـر تـدريب الفـي تقـديم  نلوجيـاواستثمار أمثـل للتك وإمكاناتهم
  .وفن رؤية عصرية

 

 ناار  ـــعش
 " ندربك لتستعد للمستقبلآفـــاق...  "

 

 اـــــــ  تنـرؤي
 

 "والمؤسسات داألفراع ومستقبل في واق مإحداث فرق نوعي ومستدا"
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 نات  ــالـــرس
بالشــراكة مــع البشــرية  بــالكوادراالرتقــاء ي فــ مهتســا ةاحترافيــبطــرق تدريبيــة واستشــرافية للجميــع  خــدمات تقــديم

أن تكـــون  إلـــى ونســـعى ،ليكونـــوا أكثـــر اســـتعدادا  لـــ  مهـــارات المســـتقبل وإكســـابهم القطاعـــات العامـــة والخاصـــة
 .ابرامجها ومرافقهمبادراتها و أنشطتها و مؤسستنا األفضل في 

 
 

 اــــــنمهمت  
 "رامتالك مقعد في طاولة التغييو   تباومواكبة متطل مهارات المستقبلتمكين الجميع من ""

 
  :اــــــناف  أهد   

 

الكـوادر  تأهيـلو تطـوير مـن خـالل  يـةحكوميـة واألهليـة والتجار ال ؤسسـاتلما تنميـةاالرتقـاء و  فـي همةالمسا .1
 .العاملة فيها

 .د ثةالح ن طرق التدريباستخدام وتطبيبية التدريب البرامج والدوراتتقديم  .2
 .عاليةبمهنية  ال والمشاريعال األعمـجي مف ةتخصصالمُ تقديم االستشارات  .3
ين وتوفير البيئة التدريبيـة ل اختيار المدربين المحترفالمن خ أعلى العائدات تحقينلريبي تدال ألثرتعمين ا .4

 والمحفبة.المالئمة 
 .ثقافة التدريب للجميعوتطبين نشر على المسؤولية الوطنية من خالل التشجيع  .5
 .ةالثورة المعرفيمتطلبات  دمها بما  واكبُنقــــللخدمات التي  مستمرال سينحوالت التطوير الدائم .6
 به.ـــــالستدامة تمي لفرين العملالُمستمر والتطوير التدريب  .7
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 :اــنــقيم   
 

 اإلبداع والجودة : 
 .ا دبإب مميبة تراعي مواصفات الجودة العالمية في الخدمات التي نقدمهانعمل وفن سياسات ومنهجيات 

 

 يل أواًل: العم 
لنبقــى خيــارهم ونحــرع علــى تقــديم األفضــل  عمالئنــا الحــاليين وكــذلت الُمتــوقعين مــنهم،نتوقــع احتياجــات 

 األول.
 

 االستعداد للمستقبل:  
 .جاتياحتخدامتنا بما  واكب تلت االالمستقبل ونقدم وقع باحتياجات ــــــان للتـــــــعننا الر ن لتفكيـــــــلطن
 

 عنو تلاو  راالبتكا: 
 وتساهم في تحقين أهدافهم فرادترتقي بالمؤسسات واألإبداعية  لنقدم خدماتنا بطرق نبتكر األدوات والوسائل 
 .ونقدم خدمات متنوعة

 

 اصرةم عوالثة حدالا : 
  كون وجهة عمالئنا األولى في الخدمات التي نقدمها.لننواكب الحداثة في خدماتنا 

 

 مـوير الدائــالتط : 
 نا بطريقة احترافية وفن أفضل المعا ير والمواصفات.تقديم خدماتاملة بشكل دائم لالع درناانطور كو 

 

  والمسؤولية االجتماعية تمكينالالدعم و: 
وشب  المجاني  التدريبتشارات االستشرافية و االسمن خالل توفير  ساتوالمؤسفراد ن األنسعى لتمكي
 .تعبيبا  لمسؤوليتنا االجتماعية وتنمية قدراتهم راتهممكينهم من تطوير مهاتلوالعمل  للجميع المجاني
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 :الم ستقبلية نااتـــستراتيجيا 
 

 ء.العمال ةـــــوثقا ــــن رضــــــا بما يحقـــــــتطوير خدماتن 
 وتقـديم االستشـاراترشـاد اإلو جيـ  تو المـن خـالل م والخاع تنمية القطا  العااعلة في مة الفهالمسا 

 .لهم والتدريب المحترف
 ا .ـــــوعــــا  ونــكموالفئة المستهدفة التي نقدمها ات الخدمدة زيا 
 حصول مؤسستنا على عالمة الجودة العالمية (ISO9000)  قدمهاني الت عمالالخدمات واألفي. 
 القة بمجاالت عملناولية ذات العمع المؤسسات الد وتبادل الخبراتبناء الشراكات و  لتشبيتا. 

 
 

 :انز ــــيمي   ما  
 

 التدريبية لضمان أعلى العوائد التدريبية واألدواتالوسائل اآلليات و  التطور فيالحداثة و  باكو ن. 
 (52 ) في خدماتنا.الريادة مكنتنا من المتراكمة عاما  من الخبرة 
  ارية.التدريبية واالستش الخدمات م أفضليقدلت واللغات نو  الجنسياتمتعمل ُمدرب ومؤهل طاقم 
 لتي نمنحهاا الشهاداتو  التي نقدمهافي الخدمات ودوليا  ا  يمحل ةدمعتم امؤسستن. 
  ةقبليالحالية والمست الشركاءء و لعمالا توافن مع متطلباتت باحترافية خدماتنا التدريبيةنصمم. 
 تنا الحكوميــة فــي العمــل علــى تــوفير التــدريب والتعلــيم اند مؤسســاونســ االجتماعيــةتنا نتحمــل مســؤولي

 .للجميع
 تسعى لتحقين المصالح الوطنية والنهضة المجتمعية للمؤسسة حكيمة ةماراتيايادة إ. 
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 :المؤسسة أقسام 
أهدافها الحالية  ويحقنفاق للتعليم المستقبلي تطور من أقسامها وتفتتح أقسام جد دة بما  نسجم مؤسسة آ

 وتضم المؤسسة عدة مراكب:والمستقبلية، 

 "eLanguagi" مركز .1
والتعريف بثقافات  وغيرها من اللغات، اإلنجليبية والفرنسية والصينية تاغللاعليم بت المركب مختص
المحاضرات مجموعة كبيرة من الدورات و  لمن خال؛ تعليم اللهجة اإلمارتيةو  الدول األجنبية

، ويصدر المركب اآل لت اختبار  ، ومنهاعالميا   معتمدة المركب اختبارات يعقدو ، البرامج المتنوعةو 
 .ت التي يقدمهاكافة الدورا في ةمدعتم اتشهاد
 

 "Futurei"  زـــكمر  .2
المتخصص  دول الخليجمارات العربية و مراكب الفريدة على مستوى اإلمن ال Futureب يعتبر مرك
لية كالموظف الرقمي، والذكاء ، والمهارات المستقبالمستقبلف اتدريب مهارات استشر في تعليم و 

ية االبعاد، والتي ثورشة الطابعات ثال بمتلت المركوي، ةلمستقبلياسوب االح وراتاالصطناعي، ود
 .ية في دولة االمارات لتدريب وبيع الطابعات ثالثية االبعادالمنطقة الشمالتعتبر األولى في 

 

 "Aafaqi"جـــر مت .3
 نصاتن المم موعةق مجمؤسسة آفا طورتمواكبة للتطور والحداثة في األليات والتقنيات 

افية واالستشارات من خالل ستشر لبيع وتقديم الخدمات التدريبية واال ةينلكترو والمتاجر اإل
 تالية: المنصات التخصصية ال

  منصةSunlight 
من الدورات والندوات متنوعة باقة  خاللهانقدم من  ،عدتعليم عن بُ ال مختصة في منصة

من  سات؛سوالمؤ راد لألفوبناء السيناريوهات  قبللمستوالمشاركات المختصة بعلم استشراف ا
ة شريح أوسعهداف استإلى المنصة  عى من خاللنس ،خبراءتخصصين وم مستشارينل خال

 على مستوى العالم.
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  دكان الفريجمتجر. 
،  تيح للعمالء شراء علمية في مجاالتتخصصية ال متجر الكتروني متخصص في بيع الكتب
 .وآمنةسريعة  بطريقة ءعمالال باصل الكتوي المتجر الكتب من أي مكان بطريقة سهلة عبر

 
 ليميةمنصة آفاق التع. 

فـــي مجـــاالت اإلدارة  "تـــدريب عـــن ُبعـــدريبيـــة "و  مـــن الـــدورات التدنقـــدم مـــن خاللهـــا مجمـــ منصـــة
، ويشـــرف دورات التقنيــة واللغــاتتكنلوجيـــا المعلومــات والــوالتنميــة البشــرية واستشــراف المســتقبل و 
 تعليم للجميع.دريب والبية وتسهيل التريتد ئداتاأعلى ععلى المنصة فرين متكامل لضمان 

 
 

  " Youth Lab" ابـــالشب ختبرم   .4
في تنمية وتطوير القيم النبيلة التي تتبناها مؤسسة آفاق والمسؤولية االجتماعية  موقوفا  أما
وتنفيذ ؤسسة للشباب الفرصة في زيارتها واستخدام مرافقها في االجتماعات ، تتيح المالمجتمع

ل قسم مختص  تابع خدمة المجتمع بشكل عام التدريب المجاني من خال يقلوت لياتعاالف
 شباب بشكل خاع.وال

 
 :خدمات نـــا  

لمجـاالت افـي المتكاملة والمميـبة  االحترافية مجموعة من الخدماتآفاق للتعليم المستقبلي  مؤسســة فيتقدم 
 :ةالتالي

 

 :اراتـــاالستش  .1
 ـــيلـــول خالقـــة، وتوجحُ  تقـــديم بمـــا  ألعمـــالاورواد للمؤسســـات  نيـــةوف ريـــةدارات إواستشـــا ،ةمهنيـــ تاه 

ت تنسـجم مـع توجهـاتهم اإلى اتخـاذ قـرار  حة وإرشادهموصلتهم إلى المسارات الصحيبوجي  ت يضمن
 ن المستشـارينة مـبـُنخ رارية مشـاريعهم بإشـرافوضـمان اسـتم الُمسـتقبلية هموتحقن أهدافوتطلعاتهم 

  .عرفةوالمة أصحاب الخبر و  لينالمؤه
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  العامـة والخاصـة فـي المؤسسـات  تشـغيليةالالماليـة و لة العمليات اإلدارية و كهيو إعادة تأهيل و تطوير
والُمنســــجمة مــــع  المناســــبة اتدو باســــتخدام الوســــائل واألومنهجيــــة علميــــة؛  ةاســــتراتيجيوفــــن رؤيــــة 

 تلت المؤسسات.المستقبلية لتوجهات ال
 

 استشراف المستقبل: .2
في عالمنا  ائل والتغيرات المتسارعةهللتطور ال م نظرا  ا  بعد  و  ومقبل ستشراف المستا تتنامى أهمية

المياد ن السياسية واالقتصادية في  ختلفة والمتتاليةالم بين الظواهر واألحداثوالتشابكات الكبيرة 
ق ؤسسة آفام في، نقدم لمعلومات والمعارفالهائل لتدفن اللوم والتكنلوجية و ية والعواالجتماعية والبيئ

ة وفن استقراء التوجهات المستقبليو الواقع  التعرف الجيد علىمن خالل  المستقبلاف ر استشدراسات 
ل األعمال والمؤسسات وبناء سيناريوها وتوجهات بناء صورة لمستقبمن أجل  ؛ثاابة رؤية استشرافية

تحقين ل فاعلة تيااستراتيجح رااقتو  ضمان البقاء في الريادةل تطورات المستقبلتغيرات و متعاطي مع لل
 .لمستقبليةا األهداف

 
 :التدريبية تنظيم الدورات والبرامج .3

األعمال ريادة إلدارة والتنمية البشرية و ات جاالتدريبية الُمتخصصة في ممجموعة من الدورات القدم ن
 درة علىقالو ربين الخبراء أصحاب التجربة نخبة من المد ويقدمهاالتقنيات، الوسائل و أحدث  باستخدام

 لتي نقدم فيها التدريب:االمجاالت  فيما  لي مجموعة منة، و يرافتدريب بطرق احقديم التت
 .تكنلوجيا المعلومات 

 نقدم باقة من دورات تكنلوجيا المعلومات وتتمثل في:
 الشهادة األساسية ICDL Base 
 الشهادة اإلنتاجية ICDL Productivity 
 الشهادات التطبيقية ICDL Applied 
  ة الدولية لقيادة الحاسوب خصالر شهادةCombo 
  الرخصة الدولية للموظف الرقمي.شهادة 
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 اتللغا. 
 دورات اللغة اإلنجليبية. :أوال  

 من الدورات التدريبية المتنوعة في اللغة اإلنجليبية وتتمثل في:نقدم باقة 
 ارـــــالختب يةة التحضير ور دال"ILETS". 
 الختبار يةدورة التحضير ال TOFEL"" 
 اختبارلتحضيرية لـا الدورة "CEPA" 
 .دورات الترجمة 
 للكبار والصغار ادثةدورات المح. 
 تدئة والمتوسطة والمتقدمة.دورات المستويات المب 
 ال.بية لألعماإلنجلي للغةدورات ا 

 
 ثانيا : اللغات األخرة.
 عدد لتشمل لغات أخرى ومنها:تتنو  دوراتنا وتت

 .اللغة الفرنسية 
 .اللغة الصينية 
  سبانيةاإلاللغة. 
 خرى لغات أ 

 
  :الدبلومات التدريبية 

 ة:في المجاالت التالينقدم مجموعة من الدبلومات التدريبية والمهنية 
 بلومة إدارة األعمـــال:د 
 .الدبلوم التدريبي المتكامل في استشراف المستقبل 
 في األمن الرقمي.هني الدبلوم الم 
 نيميشن.الدبلوم المهني في الجرافيت واإل 
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  ية:ر رتادارة والسكاإل اتدور 
وفن تحد د مسبن الحتياج الجهات الطالبة للتدريب، التدريبية نقدم مجموعة كبيرة من الدورات 

ونصمم الحقائب التدريبية باحترافية لضمان تنفيذ فعال للتدريب  توافن مع األهداف المرسومة، 
 :التالية مجاالتوتشمل الدورات ال

 .اإلدارة 
 رية.مية البشالتن 
 ذيةالتنفي اريةكرتلسا. 
 .القيادة 
 .االقتصاد 
 .المحاسبة 
  كتابة السيرة الذاتية.اجتياز المقابالت و 

 
 :التصميم والمونتاج 

االستجابة السريعة لكافة االحتياجات التدريبية في المجاالت الرقمية، ونقدم مجموعة من نسعى إلى 
 الدورات في مجال التصميم والمونتاج.

 ي.يكات التصميم الجرافدور  -
 تصميم البرامج اإلدارية والمحاسبية. -
 

 

 الختبارات المعتمدة:ا 
 رات الدولية التالية:باتقديم االختالتحضير و دوليا  في  تبر مؤسسة آفاق من المؤسسات الرائدة والمعتمدةتع
 شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب (ICDL) 

 شهادة IELTS  

  شهادةTOFEL 
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 : ات العالميةاالعتماد 
 عبز عالقاتنا مع المؤسسات والمراكبريب، ونالتداإلدارة و ة آفاق وفن أفضل نظم سمؤسفي ل منع

، وقد وفقنا في الحصول على والتراخيص والشهادات الدولية التي تمنح االعتماداتو  والكليات الوطنية
المبيد  بلجلية رجا الخابيب شراكاتنالنا وتعأعم ، ونسعى دائما  لتطويراالعتمادات المهمةهذه مجموعة من 

  ية:عتمادات والتراخيص في الجهات التالتتمثل االمن االعتمادات، و 
  لندن -للتدريب  كامبردجكلية.  
  ابوظبي -مؤسسة استشراف المستقبل. 
  منظمةPrometric  اتر االختبا ألنظمةالعالمية.  
  منظمةAuto Desk تالعالمية لبرامج الجرافي.  
 ليسب اآلللحا دوليةلالرخصة ا ICDL. 
  مركب IDBالختبارات الـ  األستراليIELTS. 

 
 المدربون والمستشارون: 
حملة الشهادات وجميعهم من ، ؤسسة آفاقايمة مضافة وعالمة تميب في م ون والمستشار  ون المدرب عتبري
ـــــة العليـــــا، وأصـــــحاب الخبـــــرة ااأل ة يـــــالتدريب وراتالمجـــــاالت التـــــي يقـــــدمون فيهـــــا الـــــدلمهنيـــــة فـــــي كاديمي

، ونحــرع داخـل االمـارات وخارجهـا صـيد كبيـر مـن الخبـرات مــن خـالل عملهـمر ون رات، ويمتلكـشـاواالست
 مميبة من المدربين واالستشاريين في المجاالت التي نقدم فيها خدماتنا.دائما  على استقطاب الكفاءات ال

 

 :تراخيصنا 
 

 (6رقم )ص ت، ترخيامار المؤسسة مرخصة من وزارة التربية والتعليم في اال
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 شركاؤنا: 
 

نقدم لهم خدماتنا ونحرص على رضاهم هم مصدر اعتزازنا و  كاء الذيمجموعة مميزة من الشر مؤسسة آفاق نا في لدي
 ألق.ويًا مسيرة النجاح والتلنكمل سبهم  شراكتنا وتطوير استمرارب، آملين في ل حوتحقيق متطلباتهم بك

 

 لثقافة واإلعالمهيئة الفجيرة ل 7 القيادة العامة لشرطة الفجيرة 5

 مدارس الديار الدولية  8 أبوظبي –القضاء دائرة  5

 للتعليم الثانوي مدرسة دبا الفجيرة  9 أبوظبي –دائرة المالية  3

 للشباب  لمؤسسة االتحاديةا  50 وزارة الثقافة والشباب 4

 غرفة تجارة وصناعة الفجيرة  55 الفجيرة اة دبـــبلدي 2

 دوق خليفة لتطوير المشاريعصن 55 لتنمية االجتماعيةجمعية االمارات ل 6
 

 

 :معنا تواصل  
 الواتس أب:/ الموبايل 
o 83664229+891+ 

o +971567953704 

o +971509803067 

 ريد اإللكترونيالب :info@aafaqcentre.com 
 لموقع اإللكتروني:ا http://aafaqcentre.com/ 

 النستجراما: @aafaqcentre 
 ر:تيو ــــت aafaqcentre@ 
 :فيس بوك facebook.com/aafaq.centre 

mailto:info@aafaqcentre.com


 قبليالمست للتعليم قاـــآفمؤسسة  

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــ__________________ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*** "لمستقبلارواد إعداد جيل "آفـــاق...  ***ـــــــــــ ــــــــــــــــــــ  _________________ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 :دبا الفجيرة  -جيرة الف –إلمارات العربية المتحدة دولة ا المكان 
 

 

 

 

 

 

 

  المستقبليللتعليم  اقـــآفمؤسسة 

 اإلمارات العربية المتحدة


