التدريب
تهدف شركة ميك لإلستشارات والتدريب إلى تحسين المعارف و القدرات المهنية  ،مع األخذ في االعتبار دائما إمكانية
تطبيقها العملي على المستوى الفردي و الشركات فى القطاعين الحكومي والخاص  ,وتحرص شركة ميك لإلستشارات
والتدريب على التنويع والتحديث المستمر بما يوافق احتياج الشركات وسوق العمل .

منهجيتنا فى التدريب

تضمن شركة ميك لعمالئها الكرام الجودة التامة فى تقديم خدماتها التدريبية حيث تعتمد شركة ميك لالستشارات والتدريب
فى تنفيذ برامجها على ثالث محاور أساسية :

المحور األول :إنتقاء الخبراء
تراعي لجنة الجودة لدينا اختيار الخبراء سواء من أساتذة الجامعات أو المدربين الممارسين بما يضمن خليط من القاعدة
النظرية للموضوعات التدريبية وكذلك الممارسة العملية.

المحور الثاني :إعداد المادة التدريبية
تعتمد شركة ميك لالستشارات والتدريب في ذلك على تقديم مادة تدريبية تحقق نوعا من التوازن بين مجموعة المهارات
الخاصة بالمتدرب والتي نسعى أن تتوافق مع معارفه المختلفة لخلق مجموعة من االتجاهات والسلوكيات القادرة على تفعيل
الفائدة التدريبية المرجوة.

المحور الثالث :المتابعة التدريبية ومقياس األثر التدريبي
يقوم المنسق العلمي المشرف على تنفيذ البرنامج بعملية متابعة تقييم أداء العملية التدريبية حيث يستند في ذلك على مجموعة
من اإلستقصاءات القبلية والبعدية باإلضافة إلى مجموعة إستقصاءات أخرى يقوم الخبير القائم بالبرنامج بملئها كتقييم لكل
متدرب وتساعد جملة هذه اإلستقصاءات في الوقوف على األداء الحقيقي للعملية التدريبية قبل وبعد التدريب وتتم مخاطبة
إدارات التدريب بالشركات بنسخ من هذه اإلستقصاءات لمساعدتها في عملية التقييم.

آليات التدريب فى شركة
تعتمد شركة ميك لالستشارات والتدريب في تنفيذ برامجها المختلفة على عدد من األساليب الحديثة في تدريس
المواد العلمية الخاصة بالبرامج حتى تتيح للمشاركين فرصة الممارسة التطبيقية والعملية بما يحقق الكفاءة والفعالية في
تبادل األفكار والمعلومات وتعتمد في ذلك على:

 .3تمثيل األدوار
 .2الحاالت العملية
.1المحاضرات
 .5االستقصاءات  .6المختبرات العملية
والتحاور
 .8ورش العمل
 .9الزيارات الميدانية حسب طبيعة البرنامج
باإلضافة إلى استخدام األجهزة العلمية المساعدة في تحقيق ذلك.

 .4المناقشة
 .7األفالم التدريبية

اهم المجاالت التدريبية فى الشركة
البرامج املالية واملصرفية
برامج املوارد البشرية
والتدريب وادارة شئون
املوظفين

برامج القيادة واإلدارة

برامج العالقات العامة
واإلعالم

البرامج القانونية

برامج إدارة املشتريات
واملخازن

برامج الجودة
والصحة واألمان

مجاالت
التدريب

البرامج املتخصصة
لقطاع النفط والغاز

البرامج الهندسية والفنية

برامج تأهيل املوظفين
الجدد

برامج الشهادات املهنية

برامج السكرتارية وإدارة
املكاتب

برامج إدارة املشاريع
والعقود

تصمم شركة ميك لإلستشارات و التدريب برامج تدريبية تعاقدية أخرى ليست مدرجة بخطة الشركة وذلك بناءا على طلب
الجهات التي ترغب في ذلك  ،ووفقا إلحتياجاتها وفي الزمان والمكان المناسبين لها.

ويتم تنفيذ البرامج التدريبية طبقا للخيارات التالية:

البرامج التعاقدية:
هى مجموعة برامج تدريبية متميزة متخصصة جماعية يتم تنفيذها لمجموعة من المتدربين من منظمة أو شركة ما وتغطى
تلك البرامج كافة المجاالت اإلدارية والمالية والفنية  ،يتم تصميمها وتنفيذها وفقا ألحدث المناهج واالتجاهات العالمية
الحديثة فى مجاالت التدريب وهو منهج التدريب الموجه باألداء التدريبي
يتم من خاللها تحليل مشكالت األداء الحالى للشركة والمقارنة بينه وبين األداء المعياري للشركة ومن ثم تحديد فجوة
األداء,ثم اقتراح الحلول والمقترحات التدريبية الموجهة لسد فجوة االداء و لحل تلك المشكالت و لتحقيق الوصول الى
األداء المعياري المطلوب.

مزايا البرامج التعاقدية:





زيادة االنتاجية .
تحسين سير العمل.
زيادة االستثمار في الموظفين إلى الحد األقصى.
توفير الوقت والمال.

البرامج الجماهيرية:
لدى الشركة مجموعة من البرامـج الجمـاهيريـة التدريبية ويتم تنفيذ البرامج الجماهيرية وفقا للخطة التدريبية وتتميز بتبادل
الخبرات بين المتدربين نظرا لتنوع المتدربين من شركات وهيئات مختلفة وأفراد.

خدمات ومميزات نقدمها لعمالئنا






إمكانية الترشيح المجاني للمشاركين في برامج أخرى جديدة.
يمكن تنفيذ أي برنامج خارج الخطة يتم االتفاق عليه في حال توفير الحد األدنى لعدد المشاركين (  4أفراد ).
توفر الشركة خدمة التعلم عن بعد ( )onlineللراغبين من المتدربين.
إمكانية التنفيذ لبرامجنا المختلفة داخل وخارج القاهرة.
تقوم الشركة بالتعاون مع العديد من مختلف الهيئات المختلفة التي تخدم تنفيذ البرامج التدريبية بالشركة.








إمكانية تصديق الشهادات من الخارجية في حالة الرغبة في ذلك (باتفاق مسبق).
تسهيل إجراءات الحجز واإلقامة للعرب واألجانب والمغتربين.
تقوم الشركة بتقديم خدمة االستقبال واإلرسال من وإلى المطار والضيافة.
تقوم الشركة بتنظيم رحالت سياحية للمتدربين من خارج الجمهورية وللمصريين
في حالة االتفاق على ذلك.
تقوم الشركة بمساعدة المشاركين األجانب والعرب في التسجيل األكاديمي في الجامعات واألكاديميات والمعاهد
الحكومية المصرية.
توفر الشركة نظام تواصل مستمر مع العمالء عبر اإلنترنت.

أما الخدمات التدريبية فهي تشمل:
 .1حقيبة تدريبية متكاملة تحتوى على:
◊ أدوات مكتبية.
◊ نسخة ورقية من المادة العلمية والحاالت العلمية . CD +
 .2وجبات خفيفة  Coffee breakأثناء البرنامج.
 .3شهادة من شركة ميك لالستشارات والتدريب باعتماد دولي من:
◊ االتحاد الدولي لمنظمات التدريب والتنمية ( )IFTDOسويسرا.
◊ مؤسسة التدريب والتعلم المهني الدولية ) (ITOLانجلترا.

الشهادات المهنية
الماجستير المهنى المصغر:










الماجستير المهني المصغر في إدارة األعمال .Mini MBA
الماجستير المهني المصغر في الموارد البشرية .Mini MBA H.R
الماجستير المهني المصغر في اإلدارة المالية .Mini MBA F.M
الماجيستير المهني المصغر في إدارة المشروعات .Mini MBA PMP
الماجستير المهني المصغر في إدارة المستشفيات والعيادات الخارجية .Mini MBA H.O
الماجستير المهني المصغر في اإلدارة الصحية وإدارة المستشفيات .Mini MBA H.H.M
الماجستير المهني المصغر في إدارة التسويق الدولي .Mini MBA I.M
الماجستير المهني المصغر في خدمة العمالء .Mini MBA C.S
الماجستير المهني المصغر في المبيعات .Mini MBA S

















الماجستير المهني المصغر في تدريب المدربين .Mini MBA TOT
الماجستير المهني المصغر في اإلدارة االحترافية .Mini MBA P.M
الماجستير المهني المصغر في التحكيم الدولي.Mini MBA I.C.A
الماجستير المهني المصغر في التخطيط االستراتيجي .Mini MBA S.P
الماجستير المهني المصغر في إدارة اإلنتاج والعمليات الفنية .Mini MBA P.M.T.O
الماجستير المهني المصغر في تطوير االعمال .Mini MBA D
الماجستير المهني المصغر في االبتكارات والمواهب المؤسسي .Mini MBA I.T
الماجستير المهني المصغر في العالقات العامة والبروتوكول .Mini MBA P.R.P
الماجستير المهني المصغر في إدارة األزمات .Mini MBA C.M
الماجستير المهني المصغر فى التنمية البشرية .Mini MBA H.D
الماجستير المهني المصغر فى إدارة الجودة الشاملة .Mini MBA T.Q.M
الماجستير المهني المصغر في المراجعة الداخلية .Mini MBA I.A
الماجستير المهني المصغر في محاسبة التكاليف .Mini MBA C.A
الماجستير المهني المصغر في المحاسبة الضريبية .Mini MBA T.A
الماجستير المهني المصغر في تمويل المشروعات .Mini MBA F.E.P

الدبلومات المهنية :


















دبلوم المحاسب المالي الشامل.
دبلوم تدريب المدربين .TOTD
دبلوم مدير الجودة الشاملة المعتمد.
دبلوم مدير إدارة التطوير المعتمد.
دبلوم مدير إدارة األبحاث والتطوير المعتمد.
دبلوم تطوير األعمال والتغيير التنظيمي.
دبلوم دراسات جدوى المشروعات.
دبلوم التخطيط االستراتيجي باستخدام تقنيات بطاقات األداء المتوازن.
الدبلوم المهني المتكامل في القيادة االحترافية واالدارة االبداعية.
الدبلوم المهني المتكامل في التسويق االحترافي " اإلدارة االستراتيجية للتسويق الحديث".
الدبلوم المتقدم لتأهيل أخصائي الموارد البشرية المعتمد.
الدبلوم المهني المتكامل في التطبيقات المحاسبية.
دبلوم محاسب التكاليف المحترف.
الدبلوم المهني في مهارات فن البيع.
دبلوم تسويق الخدمات البنكية والمالية.
الدبلوم المهني المتقدم في مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب.
دبلوم المسوق المصرفي المحترف.












دبلوم إدارة المستشفيات والمنتجعات العالجية.
الدبلوم المهني في التمويل والصرافة االسالمية.
دبلوم تسويق الخدمات البنكية والمالية.
دبلوم إدارة الجودة الشاملة .TQM
دبلوم التحليل المالي للمنشآت.
دبلوم إدارة السالمة والصحة المهنية.
دبلوم إدارة الصيانة اإلنتاجية الشاملة.
دبلوم األساليب الحديثة للتمويل اإلسالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
الدبلوم المهني في إدارة الجودة الشاملة في المنظمات الصحية.
دبلوم إدارة المشاريع االحترافية.

 دبلوم اعداد الموظف المثالي الكفء.

الشهادات االحترافية :













شهادة خبير الجودة الشاملة المعتمد .CTQM
شهادة خبير التحكيم الدولي المعتمد.
شهادة تأهيل المحاسب اإلداري المعتمد .CMA
شهادة المدير المحترف المعتمد .CPM
شهادة مدير الموارد البشرية المعتمد .CHRM
شهادة خبير الجودة الشاملة في الخدمات الصحية.
شهادة خبير العالقات العامة والبروتوكوالت الدولية المعتمدة.
شهادة خبير التسويق المعتمد.
شهادة أخصائي الموارد البشرية المعتمد.
شهادة مدرب الموارد البشرية المعتمد.
شهادة أخصائي في االعتمادات المستندية المعتمد .CDCS
شهادة المراجع المعتمد طبقا للمواصفات القياسية .ISO 9001

اعتماداتنا :









كلية اكسفورد –لندن.
الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة.
كلية كامبريدج البريطانية.
كلية ولدنبرج الدولية-انجلترا.
االتحاد الدولي لمنظمات التدريب والتنمية  IFTDOسويسرا .
مؤسسة التدريب والتعليم المهني الدولية  ITOLانجلترا.
االكاديمية البريطانية لتطوير الموارد البشرية .HRD
معهد اإلدارة للمستشارين – الواليات المتحدة االمريكية .IMC USA

من عمالئنا
تسعى شركة ميك لالستشارات والتدريب جاهدة للحفاظ على عمالئها من خالل تقديم أعلى وأفضل الخدمات للموظفين
والخدمات للشركات من جميع األحجام والصناعات. ،ويسعدنا أن نقدم إليكم بعض من عمالئنا اللذين تعاملوا معنا ونسعد
بخدمتهم .

فى مصر :
شركة خليج السويس للبترول ( جابكو ) .

شركة فارما مصر .

الشركة القابضة لمصر للطيران .

شركة مصر للطيران .

الشركة القابضة لألمصال واللقاحات واألدوية (فاكسيرا ) .

شركة إنرجايزر مصر .

شركة مصر لأللومنيوم بنجع حمادي .

جولدن جروب – رنين .

الشركة المصرية إلدارة وتشغيل المترو .

البنك األهلي المصري .

الشركة المصرية للغازات الطبيعية" جاسكو " .

شركة الشرقية للدخان .

شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالقاهرة الكبرى .

الشركة العربية الطبية .

شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالجيزة .

الشركة المصرية السورية .

الشركة المصرية للغازات الطبيعية .

شركة ميديا انترناشونال .

العربية لإلستثمارت العقارية ( قرطاج ) .

شركة مصنع لبان سمارة .

شركة إنبي للبترول .

مستشفى الرحمة باإلسكندرية .

شركة البويات والصناعات الكيماوية – باكين.

شركة ( نابكنتراكت للمقاوالت ) .

شركة شقير البحرية للزيت – أوسوكو .

شركة الخدمات البترولية البحرية .

شركة خدمات البترول الجوية .

مستشفى الصفوة الدولي  6 -أكتوبر .

شركة السويس للزيت – سوكو .

شيبسي العالمية للصناعات الغذائية .

شركة جرين الند .

مشروع الصحة اإلنجابية – وزارة الصحة .

فنون للتوزيع وتسويق المصنفات الفنية.

فى الدول العربية :
وزارة المالية – قطر
شركة أسمنت الشرقية  -السعودية
الهيئة العامة للغذاء والدواء – السعودية
مؤسسة أحد للتسجيالت – السعودية
المصرف الليبي الخارجي – ليبيا
مستشفى ودان العام  -ليبيا
شركة المراعي – اليمن
قناة الجزيرة اإلخبارية – قطر
الغرفة التجارية والصناعية  -الرياض
مجموعة حمص للسيراميك – أسبانيا
وزارة التخطيط العمراني – السودان.

شركة اركان – الكويت
مفوضية شمال السودان لنزع السالح والتسريح
وإعادة الدمج – السودان .
شركة االتصاالت السعودية "موبايلي" – السعودية
شركة اإلنماء العالمية لالستثمارات العقارية -ليبيا
شركة ليبيانا للهاتف المحمول – ليبيا
مستشفى الشهيد عطية الكاسح العام  -ليبيا
جمعية قطر الخيرية – قطر
مصنع ( أوري جم ) – السعودية
 IXMلمستحضرات التجميل – إنجلترا
وزارة الشئون اإلنسانية – السودان.

