
الموارد لتطوير القدرات البشرية 

HRD

اعتمــدت شــركة المــوراد لتطويــر القــدرات البشــرية مركــز جديــد 
ــر مجهــزة  ــب مــا يقــارب 600 مت ــث جهــزت قاعــات تدري لهــا، حي
ــة  ــة الصحي ــى التهوي ــة ال ــة، باالضاف ــائل التدريبي ــدث الوس باح

للقاعــات. 

تتميــز قاعاتنــا بالتجهيــزات الحديثــه حيــث اســتغنينا عــن االلــواح 
الــى  باالضافــة     Smart Board بـــ   واســتبدلناها  التقليديــة 

ــة.  ــر العالمي ــب المعايي ــة حس ــواء التدريبي االج



تاسســت شــركةHRD  عــام 2009 والتزمــت بالتمييــز 
تنفيــذ  مابعــد  وخدمــه  والتنفيــذ  واالداره  بــاالداء 
الخدمــه مــن خــال طاقــم وظيفــي متمــرس ومتميــز 
فــي  التكنلوجيــا  اليــه  ماتوصلــت  اخــر  مســتخدما 

التدريــب والتطويــر والتخطيــط

ــا  ــل اعماله ــى تحوي ــدف ال ــا يه ــا طموح ــركة HRDبرنامج ــت ش تبن
ــة المتعــارف عليهــا حيــث وضعــت المؤسســه  وفقــا لالســس العلمي
ــل  ــه وتاهي ــا الداخلي ــاده هيكليته ــم باع ــه تهت ــتراتيجيات واضح اس
ــه  ــا الداخلي ــين اجراءاته ــه وتحس ــا ومراجع ــن فيه ــر العاملي وتطوي
ودراســه متطلبــات واحتياجــات عمالئهــا مــع ضــروره االســتمرار 
فــي  عمالئهــا  تجــاه  ومســؤلياتها  المؤسســه  بواجبــات  بالقيــام 

المشــاريع الســابقه والحاليــه.

ــات  ــتجابه لمتطلب ــى االس ــل عل ــكل متواص ــل وبش ــركه تعم ان الش
الســوق ومواكبــه التطــورات التقنيــه فــي المجــاالت التخصصيــه 
ــن  ــذي م ــح ال ــق الصحي ــو الطري ــك ه ــا ان ذل ــب اعينه ــه نص واضع
ــم  ــل عال ــي ظ ــه ف ــا خاص ــا وهويته ــركه مكانته ــخ الش ــه ترس خالل

ــات. ــاريع واالحتياج ــه المش ــم في ــر تتعاظ متغي

وايمانــا مــن الشــركه باهميــه عمائهــا وضــروره 
الشــركه  تبنــت  ,فقــد  احتياجاتهــم  تلبيــه 
دعــم  علــى  تعمــل  التــي  سياســه«الريادة« 
ــن  ــك م ــي وذل ــركه التنافس ــف الش ــز موق وتعزي
خــال التمركــز حــول العمــاء فــي كافــه اعمــال 
انعكــس علــى تصميــم  الــذي  الشــركه وهــو 
الهيــكل االداري للشــركه الــذي يتكــون مــن اداره 
ــدة  ــه وع ــدات الوظيفي ــن الوح ــدد م ــركه وع الش
وحــدات اعمــال رئيســيه تتمحــور حــول الشــرائح 

الرئيســيه لعمــاء الشــركه . 


