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ا لبنـــاء الوطـــن ـً معــ



عن معهد وطن األول

الكوادر  الرياض لتكون واجهة لتطوير  2016 ومقرها  للتدريب واإلستشارات تأسست عام  شركة معهد وطن األول 
والكفاءات للقطاعين العام والخاص ، لتدريبهم وتأهيلهم بأفضل التقنيات واإلمكانيات التدريبية واألساليب المبتكرة 

بفكر ورؤية تضع عمالئها في المقدمة دائمًا.

نحــن نعمــل لإلرتقــاء بمفهــوم التدريــب علميًا وعمليًا كما ٌنسخر إمكانياتنا وخبراتنا ألن نكون الحاضن األبرز في مجال 
التدريب واإلستشارات لرفع كفاءة عمالءنا من خالل تقديم حلول نوعية ومبتكرة.

من نحن ؟

@wfilearnwww.watanfirst.com

واحتضان  ورعاية  المعرفة   في  االستثمار  بأن  األول   وطن  في  نؤمن 
لمستقبل  أفضل  عالم  مالمح  صياغة  في  تساعدنا  الواعدة  األفكار 
البشرية جمعاء. ونحن نبحث عن أولئك الذين يرغبون في االستثمار معنا 

هشام آل الشيخ/ المؤسس ورئيس مجلس اإلدارةمن أجل مستقبل أفضل



يتميز معهد وطن األول  بوجود فريق عمل متخصص ومتنوع يتمتع بخلفية ومهارات وخبرات متنوعة في مجال 
التدريب والتطوير.

إمكانيات معهد وطن األول

البحث واإلبتكاراإلعتمادات

الجهات  أفضل  من  معتمد  األول  وطن  معهد 
األول  يعمل معهد وطن  ومازال  والمحلية  الدولية 
على  مميزة  جهات  من  اإلعتمادات  نيل  على 

المستوى الدولي إلضافتها وتقديمها لشركائنا.

تتبع إدارة البحث واإلبتكار  منهجيات معتمدة علميًا 
وتضع  العالمية  الممارسات  أفضل  على  تستند 
للبرامج  التنفيذية  والخطط  والنظم  اإلستراتيجيات 

التدريبية وفقًا ألفضل المعايير الدولية.

أصولنا  توظيف  على  بقدرتنا  نتّميز 
الدعم  توفير  في  المالية  ومواردنا 

والموارد الالزمة للمشاريع التدريبية
بأعلى درجات الجودة لعمالءنا.

إلتزامنا بالجودة القوة المالية

فريق العمل

يعمل المعهد على تحسين نوعية الخدمات المقدمة بالتدريب والتطوير 
المستمر وتوفير الموارد والبيئة المناسبة للعمل، إضافة إلى بناء فريق 
وتحسين  الجودة  أنظمة  فاعلية  لضمان  مؤثرة  بقيادة  يتمتع  إداري 

خدمات المستفيدين وتلبية رغباتهم وتوقعاتهم.
نحن ملتزمون بالجودة  ونحظى باألعتراف ونلتزم بالمحافظة على ريادته 
 ISO) الجودة  إدارة  نظام  تطبيق  عبر  التميز  نحو  واالنطالق  محليًا 

2015-9001 ) بفاعلية، ومراجعته بشكل دوري ومستمر.
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مبدأنا بالعمل قائــم علــى عطــاء يتجــدد ونمــاء يتمــدد و أولويتنــا 
إهتماماتنــا  هــرم  أعلــى  فــي  العميــل  تضــع  رؤيــة  رســم  هــي 
لإلبتــكار  انفســنا  لتحدي  جاهدين  نســعى  كمــا  مخرجاتنا  وتحســين 
والتقدم والعمل وفق أفضل الممارسات الدولية في عالم التدريب 

واإلستشارات.
 



توفـر دوراتنـا التدريبيـة اإلدارية طريقة سـريعة وسـهلة للحصول على مهارات محددة بسـرعة.
في عدة مجاالت مختلفة:

الموارد البشرية والتعلم والتطوير

المالية والمصرفية

إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات

إدارة الجودة

اإلدارة االستراتيجية

أمن المعلومات

التسويق

التأمين

تحليل األعمال

إدارة سالسل اإلمداد

التحصيل

خدمات التدريب اإلداري 
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ACCOUNTING AND AUDITING ORGANIZATION
FOR  ISLAMIC  FINANCIAL  INSTITUTIONS

لدى معهد وطن األول  إعتمادات دولية تعكس مستوى األداء المتميز في أعمالنا التدريبية، بحيث تحقق ما يطمح 
إليه كل مشارك في دوراتنا التدريبية بالحصول على أفضل الشهادات العلمية المعتمدة دوليًا.

خدمات التدريب المعتمد دوليا
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تدريبية  حلول  بناء  خالل  من  الفجوات  وملء  العميل  احتياج  دراسة  في  تساعدنا  التي  والقدرات  اإلمكانيات  نمتلك 
مستدامة ومواد يتم تصميمها خصيصًا لعمالئنا من أجل تحقيق أهدافهم المرجوة وفق منهجيتنا للتدريب والتطوير. 

خدمات التدريب المخصص

التحليل
تحليل إحتياجات العميل من المعارف والمهارات الالزمة 

لرفع كفاءة األداء في واقع المنظمة والعمل.

التطوير
ومتنوعة  فعالة  تدريبية  أنشطة  تطوير 
وتحسين  المعلومات  إنتقال  لنضمن 
العملية  التطبيقات  خالل  من  المهارات 

واألنشطة واألساليب التدريبية 
التقييم

ومتابعة  التدريبية  العملية  تقييم 
التقييم  نماذج  خالل  من  المشاركين 
البعدي  والتقييم  الدورة  وأثناء  القبلي 

التنفيذوكذلك تقييم المدرب للمشاركين
تنفيذ التدريب باالعتماد على خبراء و مدربين 
العالم  دول  مختلف  من  عالية  كفاءة  ذوي 
والتطوير  التدريب  جودة  معايير  يضمن  وبما 

الحديثة. 

التصميم
تصميم برامج التدريب بما يتناسب مع نتائج تحليل 

إحتياج العميل لبناء حلول تدريبية فعالة.
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نتميز في وطن األول أننا نمتلك إمكانيات توازي حجم شركات إنتاج إعالمي في مقرنا ولدينا فريق متكامل من كتاب 
سيناريو وخبراء تحرير أفالم ومنتجين ومدربين وطاقم تصوير محترف وفريق عمل متمكن يقوم بتنفيذ خدمات بناء 

وإنتاج الحقائب التدريبية اإللكترونية وفق أعلى المعايير وأحدث المواصفات والممارسات العالمية.

خدمات التعليم اإللكتروني
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عزل للصوت

مرافق فاخرة

طاوالت تدريب مرنة

أدوات عالية التقنية

موقع ُمتميز

ضيافة في المقر
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قاعات التدريب

نمتلك  في معهد وطن األول قاعات تدريبية تتميز بتكامل المرافق 
و  التدريبية  الوسائل  بأحدث  مجهزة  قاعاتنا  الهادئة،  التدريبية  والبيئة 
اإلمكانيات التقنية و القدرة على استيعاب المتدربين بمساحات كافية 



المملكة  في  التدريب  صناعة  في  نوعية  نقلة  نحدث  أن  هدفنا 
العربية السعودية والمنطقة ككل وأن نرتقي بهذه الصناعة ألعلى 
بيئة  بشرية مؤهلة في ظل  كوادر  بناء  أجل  من  العالمية  المعايير 

تدريبية مجهزة بأحدث التقنيات واإلمكانيات.



شركاء النجاح
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دعنا نبني قصة نجاح جديدة مًعا
Success@watanfirst.com
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