
المركز الدولي 
للتدريب و الدراسات 

"حياة يصحبها علم"

• دورات تدريبية
• استشارات

• دراسات



المستشار د. 
فهد السبهان

رئيس مجلس اإلدارة 

العلم نبراس الشعوب وسلم تطورها واملمارسات العملية آلية العلم وإيقاعه 
العملي ،عندما أسست املركز الدولي للتدريب والدراسات عام 2003 كان 
حلمي أن أنقل املعرفة إلي وطني وأن ننتقل إلي املعرفة فى عقر دارها حيث 
كانت ،ومن هنا إنطلقنا حيث اآلفاق األوسع واألرحب ،لنضع صفرنا أمام 
الرقم واحد ليكون الصفر ما بعد املليار وليس خلف الرقم واحد ،إنتقلنا من 
دور التلقي إلي امللقي وامللقن لنخلق لوطننا فقها وريادة وزعامة فكرية ،ومن 
الصفر بدءنا وباهلل أستعنا لنساهم من خالل القطاع الخاص ومن املجال 

التدريبي إلى العاملية ولنترك اثر لنا بني النجوم.

"فى األثر قيل ومازال المرء عالمًا حتى 

إذا قال أنني قد علمت فقد جهل"













أوًال :

ثانيا :

التدريب والتطوير وتنمية رأس المال البشري.

مجاالت اإلستشارات والدراسات.

• املؤتمرات والندوات وامللتقيات.
• القيادة واإلدارة واملوارد البشرية.
• اإلعالم وخدمة العمالء والتسويق.

• املالية واملخازن والقانونية.
• التطوير الهندسي والفني وتقنية املعلومات.

• التطوير األمني.
• الدبلومات التدريبية.

• إستشارات ودراسات تطوير املؤسسات والشركات واألفراد.
• إستشارات ودراسات الجدوي.

• إستشارات ودراسات املوارد البشرية.
• اإلستشارات والدراسات التربوية.

• اإلستشارات والدراسات االجتماعية.
• اإلستشارات والدراسات االسرية والزوجية.

• إستشارات ودراسات إدارة املشاريع الهندسية.
• االستشارات املهنية.

• إستشارات ودراسات تطوير املؤسسات والشركات واألفراد.
• إستشارات ودراسات الجدوي.

• إستشارات ودراسات املوارد البشرية.
• اإلستشارات والدراسات التربوية.

• اإلستشارات والدراسات االجتماعية.
• اإلستشارات والدراسات االسرية والزوجية.

• إستشارات ودراسات إدارة املشاريع الهندسية.
• االستشارات املهنية.

• املؤتمرات والندوات وامللتقيات.
• القيادة واإلدارة واملوارد البشرية.
• اإلعالم وخدمة العمالء والتسويق.

• املالية واملخازن والقانونية.
• التطوير الهندسي والفني وتقنية املعلومات.

• التطوير األمني.
• الدبلومات التدريبية.



ثالثا :
النشر.

يسهم املركز في نشر الدراسات واألبحاث عبر دار السبهان للنشر والتوزيع.

نبذة عن اصدارات المركز 
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