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الصحة والسالمة ' البيئة
العـــــــــــمـــــل اجلــــمـــــاعي
حتــــــــــــقـــــــيق ا9هــــــــداف
مهـــــــــــــــــــــــارات ا?تــصال

القــــــــــيادة
الــــتخـطيط
إدارة الوقت
اخلــــــــلــــوة

متكني الذات خلدمات التدريب



املقدمة

متكني الذات هي أول مؤسسة عمانية تعنى بالتدريب ' الهواء الطلق للبيئة العمــــــانية املتميزة 
بجبالها الشماء وصحاريها الفاتنة وسهولها الغناء وفق أهداف _ددة وسامية. 

وُتعد دورات متكني الذات دورات استثنائية وجتربة متميزة وفريدة من نوعـــها ' التـــــــدريب من حيث 
الفكرة وا9سلوب ومكان التنفيذ واحملـــتوى التدريبي وتتيح للمشارك الفرصة ?ستخراج الـــــطاقات 
الكامنة من ذاته وتساهم ' صقله عن طريق املمــــارسة واكتشاف ا9خـــطاء وتصحيحها إضافة 
إ� تنمية القدرات اجلماعية والفردية، وجتمع الدورة بني ال|فيه وبني اكتســـاب املعارف واملهارات 

ا9ساسية والضرورية للنجاح والتميز . 
إن �موعــــــة ال�امـــــج التي تقدمها متــــــكني الذات  ُتخرج املتدربني من نطاق القاعات املغلقة 

املسيجة بـــروتني الطابع النظــــــري إ� فضاءات رحبة ومساحات واسعة بعيدا عن صخب 
وضوضاء املدن فاجلانب النظري اليتجاوز ٢٠٪من برنامـــج الدورة أما النسبة املتبقية وهي ٨٠٪

فهي تطبيق عملي وممارسات فعلية للمحاور وا9هداف . 

تسعى متـــكني الذات إ� بناء عالقـــــة قوية مع الـــــــمجتمع وذلك بإشراكهم ' برا�ها اخملتلفة 
حيث أنها تتيح عروض خاصة لذوي الدخل املــــــــحدود وا9سر املـــــعسرة واجلـــمعيات اخل�ية من 
املشاركة ' دوراتها اخملتلفة وذلك إميـــانا منها بأهمية تنمية الذات وتطويرها أمال ' النهوض 

والرقي باجملتمع. 



الرؤية

القيم

أن نكون املؤسسة الرائدة للتدريب ' الهواء الطلق.  

الرسالة
رواد التدريب ' الهواء الطلق للمهارات الشخصية والقيادية وفق 

أقصى معاي� ا9من والسالمة واحلفاظ على البيئة وخدمة اجملتمع. 

تدريب عا� اجلودة.
ا?رتقاء بالتعليم والتدريب إ� أعلى املستويات.

نؤمن بأن إدارة اخملاطر هي ا9ساس الذي يبنى عليه القرار اجليد استنادا إ� 
اخل�ة والتدريب واملعرفة.

التكيف والتأقلم مع تطور التقنيات وتنوع ا9ساليب واختالف الظروف.
اح|ام البيئة و احملافظة عليها.

الرؤية



من نحن؟
مؤسسة عمانية من ضمن املؤسسات الصغ�ة واملتوسطة.

لدينا شهادة ترخيص من وزارة القوى العاملة مبزاولة أعمال التدريب.  
برا�نا معتمدة ومصدقة من وزارة القوى العاملة.

احملتوى التدريبي : سيناريو تدريب مبتكر (خاص بتمكني الذات) يربط ا9هداف 
بالتطبيق العملي ويحاكي واقع احلياة العملية والشخصية. 

نفذنا العديد من الدورات خملتلف املؤسسات منها: وزارة ال|بية والتعليم، 
جامعة السطان قابوس، وزارة اخلدمة املدنية، مكتب _افظ مسقط، 

شركة املها لتسويق املنتجات النفطية الشركة العمانية ل¥تصاالت وغ�ها 
من مؤسسات القطاع العام واخلاص.

نهتم بالقيمة احمللية املضافةحيث توفر متكني الذات الفرص االستثمارية
للمجتمع احمللي ' املناطق التي تقام فيها الدورات وذلك بإسناد جزء من

املهام لهم كالدعم اللوجستي.



أنواع الدورات

اAساليب التدريبية

دورة تنمية املهارات الشخصية

دورة بناء الفرق الفعالة

دورة تبادل اخل�ات القيادية

أنشطة تعليمية
مسابقات علمية 

_اضرات
النقاش و احلوار

حتديد املهام وتوزيع ا9دوار 
ا?ستكشاف 

التحليل و العصف الذهني 
قيادة فريق  

حتديات ومواقف حقيقية 
التخييم واستخدام ا9دوات واملعدات



Available Courses

Training Methodologies

Leadership Experience Exchange Program
Soft Skills Development
Effective Team Building

Learning Activities
Lectures
Discussions
Expedition and experiential learning
Brainstorming
Leading teams
Challenges
Camp crafts



Who is Self Empowerment?
Established SME organization.
Ministry of Manpower approved training office.
Omani Trainers approved from Ministry of Manpower.
Ministry of Manpower certified Training Certificates will be 
issued to Participants.
Diversity of Clients:
                           Sultan Qaboos University
                           Ministry of Education
                           Ministry of Civil Services
                           Oman Telecommunication Company
                           Al Maha Petroleum Products Marketing

Special course fees will be applicable to any participant from 
limited income families in order to give opportunities to raise 
their abilities for the purpose of developing the society.



Vision

Values

To be a leading establishment for outdoor training

Outdoor Training Pioneer for soft and leadership skills with outmost 
standards of Health, Safety, Environment and Community Service.

High quality training.
Promoting Learning and Training to highest level.
Believe in Risk Management as a base that decisions are built
upon in consideration of experience, knowledge and training.
Evolve and adopt new technology improvements, diverse
methodologies and changing conditions.
Respect and preserve the environment.

Mission



Introduction
Self-empowerment is the first Omani establishment dedicated to outdoor 
training in the unique environment of Oman which distinct by its beautiful 
mountains, dazzling deserts and glamorous plains according to specific goals.

Self Empowerment courses are considered distinct and unique in its idea, 
methodology and place of execution. The courses give participants 
opportunities to extract their potential and contribute to refine team and 
individual soft skills development. The training programs blend entertainment 
and knowledge acquisition of basic and necessary success and excel skills.

The program is intended to reside the participants in the wilderness away from
 the disturbance, noise and regular city life stress that we daily live in. 
The theoretical of the aspect does not exceed 20% of the course program 
and the remaining 80% is practical and exploration.

Self Empowerment is seeking to build a strong bond with the society by 
providing opportunities such as offering special course fees to participants 
from limited income families in order to give opportunities to raise their skills 
and abilities. Furthermore, Self Empowerment provides investment 
opportunities to the local community in operation areas by assigning part 
of the logistical tasks.
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Heath, Safety & Environment
Time Management
Achieving Goals
Communication

SELF EMPOWERMENT TRAINING SERVICES 

Leadership
Team Work
Planning
Solitude


