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مركز تبيين للبحوث والتدريب

من نحن؟
النفســية  باألمــور  تعنــى  هــو مؤسســة مســتقلة  والتدريــب  للبحــوث  تبييــن  مركــز 
واألســرية واالجتماعيــة العامــة وتتخــذ مــن دـبـي مقــراً لهــا. يرمــي المركــز إـلـى إجــراء 
أبحاث معمقة يطرح من خاللها أفكاراً جديدة لحل المشاكل النفسية واالجتماعية 

التــي تواجــه أفــراد المجتمــع علــى األصعــدة الشــخصية واألســرية واالجتماعيــة.

تاريخنا
الدكتــورة  يــد  عـلـى  2007م،  العــام  ـفـي  والتدريــب  للبحــوث  تبييــن  مركــز  تأســس 
النفســية  القضايــا  بتحليــل  ُتعنــى  خاصــة  مؤسســة  أول  وهــو  عثمــان،  ســلطانه 
واألســرية واالجتماعيــة عـلـى المســتوى الوطنــي، ومــن ثٓــّم وضــع الحلــول العمليــة 
لألفــراد الذيــن يعانــون مــن المشــاكل المترتبــة علــى ذلــك مــن خــالل تقديــم برامــج 

التطبيقــي. العمـلـي  والتدريــب  اإلرشــاد 

قوتنا
نحــن نــدرك أن التنــوع الــذي يمّيــز خلفيــات فريــق عملنــا ووجهــات نظرهــم وخبراتهــم 
هــو نقطــة القــوة التــي تخــّول المركــز تقديــم أبحــاٍث علميــة واستشــارات وتحليــالت 
برامــج  تقديــم  وـفـي  والمهنيــة،  واالجتماعيــة  النفســية  الشــؤون  ـفـي  الجــودة  عاليــة 

التدريــب التطبيقيــة عاليــة المهنيــة.

رؤيتنا
رائــداً لألبحــاث النفســية واالجتماعيــة والمهنيــة  إقليميــاً وشــريكاً  أن نكــون مركــزاً 

التطبيقــي. العمـلـي  وللتدريــب 

رسالتنا  
تزويــد أعضــاء المجتمــع بأفضــل تدريــب نفســي واجتماعــي ومهنــي، وتقديــم أفضــل 

برامــج التطويــر المســتمر إلكســابهم المعرفــة الحديثــة والمهــارات ذات الصلــة.

شركاؤنا
فــي مجتمــع اليــوم، وفــي عالــم األعمــال ومــع التطــور التكنولوجــي الســريع، أصبحــت 
كات االستراتيجية  كثر تعقيًدا وأصبحت الشرا احتياجات المنظمات والمؤسسات أ
ضروريــة لتحقيــق االســتدامة واألهــداف طويلــة المــدى. ونحــن فــي مركــز تبييــن يعتمــد 
نجاحنــا بشــكل أساســي علــى التعــاون الوثيــق مــع شــركائنا الذيــن نعتبرهــم امتــداداً 
طبيعيــاً لمواردنــا البشــرية، فريقهــم فريقنــا ونجاحهــم نجاحنــا، ومعهــم نقــدم برامــج 
العمليــة  خــالل  إرشــادك  لخبرائنــا  ويمكــن  لــكل عمالئنــا،  المهنيــة  عاليــة  تدريبيــة 

التدريبيــة المهنيــة بأكملهــا مــن الفكــرة إلــى التنفيــذ.
كات طوعيــة علــى المســتويات  نحــن فــي مركــز تبييــن للبحــوث والتدريــب نقيــم شــرا
المحليــة واإلقليميــة والدوليــة، لــذا إذا كنــت تريــد أن تصبــح شــريكنا، يرجــى االتصــال 

بنــا بثقــة.
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قيمنا
األخالق، الثقة، االحترافية، االبتكار .



ما يفعله أعضاء المجلس االستشاري العلمي
* يطــورون فهــم اتجاهــات الحيــاة االجتماعيــة والنفســية ألفــراد المجتمــع وتوجهــات 

األعمــال والســوق والصناعــة.

المدربــون أو  التــي تثيرهــا اإلدارة  بـــالمشورة الحكيمــة حــول القضايــا   * يزودوننــا 
 أو المتدربون.

ـفـي  ثالثــة )ال تشــارك  نظــر  غيــر متحيــزة مــن وجهــة  لنــا رؤًى وأفــكاراً  * يقدمــون 
المركــز(.  تشــغيل 

* يشجعون ويدعمون استكشاف أفكار إبداعية جديدة. 
* يعملون كمصدر استشاري للمديرين التنفيذيين في المركز.

* يوفــرون منصــة التواصــل االجتماعــي للمركــز للوصــول إـلـى فئــات مختلفــة مــن 
النــاس ـفـي المجتمــع.

* يشجعون على تطوير إطار حوكمة يسمح بالنمو المستدام للمركز. 
* يراقبون جودة ورش العمل والبرامج التدريبية التي يقدمها المركز وأدائنا. 

* يقترحــون علــى اإلدارة وفريــق العمــل فــي المركــز بعــض التحديــات التــي تمكنهــم 
مــن تحســين أدائهــم .

مبادراتنا
ــاً منــا باإلمكانيــات الكبيــرة التــي يتمتــع بهــا اإلنســان العربــي، وبقدرتــه علــى أن  إيمان
يكــون فــرداً مبتكــراً، التــزم مركــز تبييــن للبحــوث والتدريــب بالعمــل عـلـى تمكيــن 
المــرأة والرجــل وتنميتهمــا، ومعالجــة المشــكالت التــي يمــرون بهــا بشــكل مباشــر.

كنــا العميــق بالتحديــات التــي تواجههمــا فــي األســرة والتعليــم والعمــل  ونتيجــة إلدرا
والمجتمــع والحصــول علــى المــوارد، أطلــق مركــز تبييــن للبحــوث والتدريــب مبــادرات 
التــي  الالزمــة،  والمهــارات  المعرفــة  العرـبـي  اإلنســان  منــح  إـلـى  تهــدف  متنوعــة، 
ستســاعده علــى تجــاوز كافــة المعّوقــات، ليصبــح مواطنــاً فاعــالً وقــادراً علــى صنــع 

مســتقبٍل مشــرٍق مليــٍئ بالنجــاح لــه ولوطنــه. 

ومــن أهــم المبــادرات التــي تــم إطالقهــا ســابقاً كانــت مبــادرة » صيــادوا الســعادة« 
وذلــك عــام 2012م، وكانــت موجهــة للســيدات تحديــداً إلكســابهن الثقــة بالنفــس 
مــن خــالل ممارســة أعمــاٍل جديــدة لــم يقمــن بهــا مــن قبــل، وخــوض تجربــٍة جديــدة 
المعرفــة والتدريــب. وقــد الـقـى  أمــام تحديــات يتغلبــن عليهــا مــن خــالل  تضعهــن 

البرنامــج استحســان الســيدات الالـتـي شــاركن فيهــا.

وألن اإلنســان هــو محــور اهتمــام مركــز تبيــن للبحــوث والتدريــب، فقــد قمنــا بتطويــر 
مبادرتنــا المجتمعيــة وتحســينه بحيــث يســتوعب النســاء والرجــال دون تمييــز أو 
انحيــازٍ لجنــٍس دون آخــر، فالمجتمــع اإلنســاني يقــوم بنســائه وبرجالــه، ولذلــك كانــت 

مبــادرة »برنامــج ٓمٓهــرٓة«، التــي أطلقــت فــي شــهر مايــو 2018م.   

مجلسنا االستشاري العلمي
الباحثيــن  مــن  مجموعــة  مــن   )SAB( العلمــي  االستشــاري  المجلــس  يتألــف 
واالجتماعيــة  والنفســية  اإلنســانية  العلــوم  مجــال  ـفـي  والباحثيــن  األكاديمييــن 
والمتخصصيــن ـفـي مجــال االســتثمار والتكنولوجيــا الذيــن يشــاركون إدارة المركــز 

وجــه. كمــل  أ عـلـى  األهــداف  تحقيــق  أجــل  مــن  الالزمــة  والتوجيهــات  بــاآلراء 
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برنامج ٓمٓهرٓة
َمَهــَرة :  جمــع ماهــر وهــو إســم مذكّــر، والجمــع ماِهــرون و َمَهــَرة ، وللمؤنــث ُيقــال 
ــر. وهــو يعنــي حــاذق، أي َمــن ُيتقــن عمَلــه ببراعــة  ماهــرة ، و الجمــع ماهــرات و ُمهَّ

ويتفــوَّق فيــه. وأصــل اســم مهــرة عرـبـي.

لمحة عامة
برنامــج َمَهــرٓة هــو مبــادرة مجتمعيــة مــن مركــز تبييــن للبحــوث والتدريــب لدعــم 
اإلنســان ـفـي اإلمــارات ـفـي تنفيــذ خطــة التنميــة المســتدامة والتــي تبناهــا المجتمــع 
 الدوـلـي ـفـي اجتماعــه المنعقــد ـفـي هيئــة األمــم المتحــدة ـفـي 25 ســبتمبر 2015 م 
والتــي كانــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة قــد ســجلت حضورهــا وتأييدهــا لهــذه 

الخطــة التنمويــة المســتدامة. 
وكان تركيزنــا عـلـى تمكيــن أفــراد المجتمــع مــن التطــور والنمــو نفســياً واجتماعيــاً 
ومهنيــاً واقتصاديــاً ســببه أن األفــراد المهــرة ـفـي إدارة حياتهــم وأعمالهــم يشــكلون 
قاعــدًة مجتمعيــة صلبــة لهــا تأثيــر كبيــر وقــوي فــي نمــو أي مجتمــع، وأن المجتمعــات 
الغنيــة هــي تلــك التــي تمتلــك أفــراداً َمٓهــرًٓة ـفـي ِحــرٍَف وصناعــاٍت تعكــس ماضيهــا 

وحاضرهــا ومســتقبلها. 
نحــن فــي مركــز تبييــن للبحــوث والتدريــب نؤمــن بــأن اإلنســان الــذي لــه قيمــةٌ إنتاجيــةٌ 
فــي الحيــاة هــو أبعــد مــا يكــون عــن أي اضطــراٍب نفســي أو عقلــي، فهــو متــوازن فــي 

تفكيــره ومشــاعره وســلوكه، وبالتالــي هــو مفيــٌد لنفســه ومفيــٌد لغيــره.

: لذلك فإنَّ
والعمليــة  الشــخصية  مهاراتــه  تطويــر  ـفـي  يرغــب  إنســاٍن  لــكل  هــو  البرنامــج  هــذا 
القتحــام عالــم التجــارة والصناعــة أو هــو بالفعــل قــد دخــل إلــى هــذا العالــم ويحتــاج 
إلــى التوجيــه واإلرشــاد ليتمكــن مــن المســاهمة بخطــوات واثقــة وبمهــارات متقنــة فــي 

العالــم الــذي اختــاره. 

هــذا البرنامــج يؤســس لمرحلــة جديــدة لنســاٍء ولرجــاٍل ســيكون بإمكانهــم االعتمــاد 
لخلــق  وســيؤهلهم  واالقتصــادي  المهنــي  مســتقبلهم  تخطيــط  ـفـي  أنفســهم  عـلـى 
اقتصاديــٍة مســتدامة  تنميــٍة  أجــل  مــن  ودوليــة  تجاريــة ومهنيــة محليــة  كاٍت  شــرا
مبنيــٍة علــى المهــارة واإلتقــان للعمــل، ومبنيــة علــى الفهــم الصحيــح للــذات وللقــدرات 
واإلمكانيــات الشــخصية التــي يمتلكونهــا، وعلــى تطويــر المفاهيــم النفســية واألســرية 
واالجتماعيــة التــي ســتدعمهم لالســتمتاع بحيــاٍة شــخصية وأســرية وعمليــة متوازنــة 

حتــى لــو قــرروا أن يعملــوا مــن منازلهــم.

كات بيــن أصحــاب المصالــح المتعــددة  هــذا البرنامــج ســيفتح مجــاالت إلقامــة شــرا
أهــداف  لتقاســم المعرفــة والخبــرة والتكنولوجيــا والمــوارد الماليــة لدعــم تحقيــق 

التنميــة المســتدامة لألســرة العربيــة مــن خــالل تمكيــن المــرأة وتمكيــن الرجــل.

رؤيتنا في ٓمٓهرٓة
أن نســاهم ـفـي عمليــة تطويــر اإلنســان نفســياً وســلوكياً ومهنيــاً واقتصاديــاً لينفــع 

نفســه وينفــع غيــره.

رسالتنا في ٓمٓهرٓة
تخريــج جيــٍل معتمــٍد علــى نفســه، يتمتــع بصحــٍة نفســيٍة وعقليــٍة متوازنــة، ماهــرٍ فــي 

عملــه، ومنتــٍج فــي اقتصــاد وطنــه.
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أهدافنا في ٓمٓهرٓة
*  توعيــة المجتمــع بأهميــة العمــل اإلنتاجــي نفســياً واجتماعيــا وثقافيــاً واقتصاديــاً 

ألفــراد المجتمــع.

*  تحسين صورة الممارسة المهنية لدى الناس.
*  تأســيس قاعــدة مــن المهنييــن والمهنيــات الَمَهــَرة وتطويــر قدراتهــم ومهاراتهــم 

كســابهم الخبــرات لتدريــب األجيــال الناشــئة. وإ

*  تشــجيع االســتثمار ـفـي المهــن لزيــادة مســاهمتها ـفـي تحســين دخــل الفــرد وـفـي 
زيــادة الناتــج المحـلـي.

*  دعــم وتشــجيع برامــج المهــن والصناعــات القائمــة ـفـي الوقــت الحاضــر والبنــاء 
عليهــا.

*  االســتفادة القصــوى مــن الخامــات المحليــة وإدخالهــا فــي الصناعــات والمنتجــات 
المهنيــة مــع المحافظــة علــى البيئــة الطبيعيــة.

عـلـى  قــادرة  منتجــات  وتوفيــر  إنتاجهــا،  وأســاليب  المحليــة  المنتجــات  تطويــر    *
وخارجهــا. الدولــة  داخــل  للتســويق  وقابلــة  المنافســة، 

*  تطوير األساليب التسويقية للمنتجات المحلية، ووسائل التسويق التعاوني.
* اســتثمار الطاقــات المهــدورة ـفـي مجــاالٍت ال تســتوعبها وتوجيههــا إـلـى مجــاالت 

واالبتــكار.   اإلنتــاج 

الصناعــات  عـلـى  المحافظــة  ـفـي  لتوظيفهــا  ماهــرة  مهنيــٍة  طاقــات  إيجــاد   *
التراثية.   

*  تنمية وتطوير مهارات الحس التجاري لدى المهنيين.
* إشراك القطاع الخاص وفئات المجتمع المختلفة في تنمية القطاع المهني.

* اســتقطاب الطاقــات والخبــرات لــدى المتقاعديــن وإعادتهــم للمســاهمة فــي تنميــة 
المجتمــع إلــى جانــب الشــباب.

Our Goals for MAHARA

* To aware the community to the importance of productive work 
psychologically, socially, culturally and economically for the members 
of society.

* Improve the image of professional practice among people.

*  Establish a base of skilled professionals and develop their abilities and 
skills and equip them with experiences to train emerging generations.

* Encourage investment in professions to increase their contribution in 
improving per capita income and in increasing domestic output.

* To support and encourage an existing career and industry programs.

* Make the most of local raw materials and introduce them into 
industries and professional products while preserving the natural 
environment.

* The development of local products and their production methods, 
and the provision of competitive and marketable products within and 
outside the country.

* Development of marketing methods for local products and means of 
cooperative marketing.

* Invest in wasted energies in fields that can not absorb it and direct it 
to the fields of production and innovation.

* To create skilled professionals for employment in the preservation of 
heritage industries.

* Developing the skills and the senses of commercial amongst the 
professionals.

* Involve the private sector and different sectors of society in the 
development of the professional sector.

* To attract the energies and experiences of retirees and to return them 
to contribute to the development of the community besides youth. 
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MAHARA  
MAHARA is an Arabic word which means skilled. The word MAHER is 
a masculine name and used to describe a skilled man. The feminine is 
MAHERA and used to describe a skilled woman. MAHARA means to be 
clever, to master the work brilliantly and be excelled in it.

An Overview 
MAHARA is a community initiative of TABYEEN Centre for research 
and training to support people in the UAE in the implementation of 
the Sustainable Development Plan adopted by the United Nation at its 
meeting held on September 25, 2015, in which the UAE has registered 
and supported this sustainable development plan. 
Our focus was on empowering the members of society to develop and 
grow psychologically, socially, professionally and economically because 
skilled individuals in managing their life and work constitute a solid 
community base that has a strong and powerful impact on the growth 
of any society, and also rich communities possess skilled individuals in 
crafts and industries that reflect their past, present and future. 
We are in TABYEEN Centre for Research and Training believe that a 
person who has a productive value in life is far from any psychological 
or mental disorder. He is balanced in his thinking, feelings & behaviour, 
and therefore he is useful to himself and useful to others.

Therefore,
MAHARA is for every person who wishes to develop his personal and 
practical skills to break into the world of commerce and industry or has 
already entered this world and needs guidance and counselling so that 
he can contribute with confident steps and skills in the world he has 
chosen.
MAHARA establishes a new stage for women and men who will be 
able to rely on themselves in planning their professional and economic 
future and will be able to create local and international business and 
professional partnerships for sustainable economic 
development based on skill and workmanship, and based on a correct 
understanding of self and personal abilities and powers , & to develop 
psychological, family and social concepts that will support them to 
enjoy a personal, family and professional balanced life even if they de-
cide to work from home.
MAHARA will open up areas for multi-stakeholder partnerships to 
share knowledge, expertise, technology and financial resources to sup-
port the achievement of the sustainable development goals of the Arab 
family through the empowerment of women and men.

Our Vision for MAHARA
To contribute to the development of the human psychologically, behav-
iourally, professionally and economically to benefit himself and benefit 
others.

Our Mission for MAHARA
Graduation of a self-reliant generation, with a balanced mental health, a   
skilled mindset, and a producer in the economy of his country.
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What our scientific advisory board members do

*  They develop an understanding of the social and psychological 
lifestyle of the people in the community, the business, market and 
industry trends.

* They provide us with “wise counsel” on issues raised by manage-
ment, trainers or trainees.

* They provide us unbiased insights and ideas from a third point-of-
view )not involved in the operation of the Centre(.

*  They encourage and support the exploration of new creative ideas.

* They act as an advisory resource for executives.

* They provide social networking platform for the Centre to reach 
different  categories of people in the society.

* They encourage the development of a governance framework that 
enable sustainable growth of the Centre.

* They monitor the quality of the workshops and training programs 
provided by the Centre and our performance.

* They impose challenges to the management and the team of the 
Centre that could improve the performance.

Our Initiatives
In our belief in the great potentials of the Arab person and his 
 ability to be an innovative person, TABYEEN  Centre for Research and 
 Training has been committed to empowering and developing women 
and men and addressing the problems they face directly. 
As a result of our deep understanding of the challenges facing them 
in the family, education, work, society and access to resources, 
TABYEEN Centre for Research and Training has launched a varie-
ty of initiatives aimed at providing Arab people with the necessary 
knowledge and skills to help them overcome all obstacles to become 
a successful active citizen capable of creating a bright and successful 
future for themselves and their homeland.
One of the most important initiatives launched in the past 
was the Happiness hunters initiative in 2012, which was aime 
d specifically at women to gain self-confidence by doing new work they had 
 never done before, and embarking on a new experiences that 
 challenges them to overcome it through knowledge and training. The 
program was well received by the women who participated in it. 
And because human is the focus of TABYEEN Centre for Research 
and Training, we have developed and improved our community 
 initiative to accommodate women and men without discrimination or 
gender bias, as we believe that any human community develops by its 
own women and its own men, so the MAHARA Program initiative was 
launched in May 2018 .

Our Scientific Advisory Board
The Scientific Advisory Board )SAB( is composed of a group of 
academic researchers, researchers in the humanities, psychosocial 
sciences, and investment and technology professionals who share the 
views and guidance required by the Centre›s management to achieve 
the objectives to the fullest.
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TABYEEN Centre for Research and Training 
Who are we? 
TABYEEN Centre for Research and Training is an independent 
 institution, based in Dubai, and dealing with psychological, family and 
social issues. The Centre aims to conduct in-depth research, through 
which new ideas are presented to solve the psychological and social 
problems faced by members of society at the personal, family and social 
levels.

Our History
TABYEEN Centre for Research and Training was established in 2007 
by Dr. Sultana Othman, it is the first private institution to analyse 
psychological, family and social issues at the national level, and thus 
to develop practical solutions for individuals with problems in these 
areas through the provision of counselling programs and practical 
 applicable training programs. 

Our Power
We recognise that the diversity that characterises the backgrounds, 
perspectives and experiences of our team is the strength of the Centre 
to provide high-quality counselling, scientific researches and analysis in 
psycho-social affairs, and to offer highly professional applied training 
programs.

Our Vision
To be a regional Centre and a Leading Partner for psychological, social 
and vocational researches and practical applied trainings.

Our Mission
To provide community members with the best psychological, social and 
professional training, and to provide the best continuous development 
programs to equip them with modern knowledge and related skills.

Our Values
Ethics, trust, professionalism, innovation.

Our Partners
In todays society, in the business world and with rapid technological 
development, the needs of organizations and institutions have become 
more complex, and the strategic partnerships are necessary for sus-
tainability and long-term goals.
We at TABYEEN Centre for Research and Training, our success 
 depends mainly on close cooperation with our partners, which we 
consider them to be a natural extension of our human resources, their 
team is our team and their success is our success. With them we offer 
highly professional training programs to all our clients, and our experts 
can guide you through the entire professional training process from 
idea to implementation.
We are in TABYEEN Centre for Research and Training establishing 
 voluntary partnerships at the local, regional and international levels, so 
if you want to become our partner, please contact us with confidence.

32



    drsultanasulaiman 

    Sultana Sulaiman 

   @DrSultanaS

+9 7 1 4 3 3 5 4 0 0 9   

+971561334399   

info@tabyeen.ae 

www.tabyeen .ae  


