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سكرتاريا مجلس األمناء و األعضاء

تنفيذي تدريب

مشرف تدريب

تنفيذي التسويق 1

تنفيذي التسويق 2

تنفيذي التسويق إلكتروني

رئيس مجلس اإلدارة
سمو الشيخ زايد بن محمد آل نهيان

المدير العام

الهيكل التنظيمي للمركز

 مدير التدريب و تطوير
األعمال

مدير التسويق

ماستر كوتش  د. ندى جميل البدري



لبناء مكين من أساس متين

نعمل في مركز أساسكو على االهتمام بالفرد واألسرة والمؤسسات ألنهم أساس المجتمع فنساهم باالرتقاء 
بهم وصقل مهاراتهم وقدراتهم من خالل إثرائهم ببرامج تدريبية احترافية، تقدم لهم بمنهجية علمية 

وجودة عالية وإتقان.

قمنا بإنشاء مركز أساسكو للتدريب والتنمية ش.ذ.م.م في اإلمارات العربية المتحدة بدبي في بداية عام 
2015 ، كمؤسسة وطنية ريادية  حيث تعود ملكيته للشيخ زايد بن محمد آل نهيان - حفظه اهللا- وقد أسس 
هذا المركز كي نساهم في بناء األفراد والمؤسسات وتلبية احتياجاتهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم وصقلها 

وفق أحدث وأرقى المعايير العالمية من خالل تقديم الدورات التدريبية المتخصصة وخدمات االستشارات 
وتنفيذ الملتقيات والمؤتمرات ، سعيًا للوصول إلى التميز في األداء الفردي والمؤسسي.

رسالة تعريفية عن المركز :

من نحن :

رؤيتنـــا :

رسالتنـا :



الشفافية
المرونة

القيم والمبادئ
العمل بروح الفريق

االنتماء والوالء المؤسسي
اإليمان برسالة التدريب وأثرها على المجتمع

قيمنــا :

 يسعى مركز أساسكو للتدريب والتنمية إلى تحقيق األهداف التالية:أهدافنا :
إعداد قيادات مدربة تساهم في بناء الفرد والمجتمع.

االهتمام بتنمية مهارات وملكات الطفل باعتباره األساس في بناء المستقبل.
تحقيق الجودة الشاملة في مختلف المجاالت على صعيد الفرد واألسرة والمؤسسات.

تمكين اإلنسان من أن يكون فاعًال "مبدعًا" من خالل تدريبه وفق أسس علمية متطورة.
المساهمة في تعزيز دور المرأة بطريقة تتناسب مع ثقافة وعادات المجتمع الذي تعيش فيه.



مايميزنا :

دورات تدريبية عامة ومتخصصة و ورش عمل تطبيقيةأنشطتنا :
دورات وجلسات كوتشينج.

أمسيات تدريبية هادفة.
رحالت دولية علمية ومعرفية

تحديد االحتياجات التدريبية للمؤسسات 
خدمات االستشارات بمختلف المجاالت

الشهادات للدورات والدبلومات االحترافية من جهات محلية وعالمية
مؤتمرات وملتقيات وندوات داخلية وخارجية مع استضافة  متحدثين عالميين 

تحديد االحتياجات التدريبية
الزيارات الميدانية لتعزيز وترسيخ المهارات

نمتلك  نخبة من أهم المستشارين والمطورين
طرق تدريبية معاصرة تواكب متطلبات التدريب والتطوير الحديثة

بناء شراكات محلية وعالمية مع شركات عالمية للمساهمة  لمواكبة تطورات عالم التدريب
اعتماد أسلوب التدريب التطبيقي ( تمارين وتطبيقات عملية ، التدريب التفاعلي ، ورش عمل جماعية )

االهتمام بأدوات تقييم الدورات من خالل قياس أثر العائد من التدريب باستخدام العديد من الطرق العالمية



برنامج تشكيل
 لألطفال

اللغات
(العربية-االنجليزية-التركية

- الفرنسية )

أمن نظم المعلومات

الجودة الشاملة
المالية والمحاسبة

 والتدقيق

إدارة المشاريع الصغيرة
 والمتوسطة

القانون والعقود 
والمناقصات

الصحة واألمن والسالمة

شؤون األسرة
 وتنمية المجتمع

الحكومة الذكية

إدارة وتنمية
 الموارد البشرية

الجودة والتميز 
المؤسسي

بناء الذات
( باالنس _ يو )

اإلدارة والقيادة
G4  

االبتكار وتطوير الذات

إدارة المشتريات
 والمخازن

الكوتشنج 
بأنواعه

التسويق والمبيعات

علوم الحاسوب والذكاء
 االصطناعي

التعليم واإلدارة 
المدرسية

السكرتاريا وإدارة 
المكاتب

إدارة الذات 
والتطوير الوظيفي

الصحة والسالمة العامة

مهارات الفنون
 والحرف اليدوية

الموارد البشرية

ريادة األعمال

المسؤولية المجتمعية
 واالستدامة

العالقات العامة وخدمة
 العمالء

الحوكمة االلكترونية

مجاالت التدريب واإلستشارات

تطوير مهارات األطفال

العالقات العامة
 واإلعالم

 يقدم مركز أساسكو للتدريب والتنمية الدورات التدريبة وخدمات اإلستشارات ومواضيع الملتقيات والمؤتمرات  بالمجاالت التالية



اإلنجازات 

خبرتنا

 سنوات
7 +

برامجنا المقدمة

برنامج تدريبي
400 +

دربنا

مشاريعنا

مشاريع

متدرب
6000 +

10 +

عمالؤنا

عميل
50 +

مدرب

مدربينا

5 + المؤتمرات والملتقيات+ 500

مؤتمر وملتقى 



الشراكات االستراتيجية



عمالؤنا 

GENERAL DIRECTORATE OF RESIDENCY AND FOREIGNERS AFFAIRS - DUBAI



عمالؤنا 
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Abdullah Kaled Abu-Al Rous
Training Manger
    T:  +9714 34 22 010 
    M: +97150 4312166  
    E:  Abdullah@asasco.ae                   www.asasco.ae
    Loc : Al-Mamzar Dubai - Mohmmed Bin Rashid Al Maktoum 
    Humanitarian & Charity Est - O�ce Num O-11A

Abdullah@asasco.ae www.asasco.ae
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شكرا لكم 


