
Unleash your idea…  
 

Develop breakthroughs… 
 
 
 

 

 

 

 

 

Ask us how we can help you! 

DeveNova 
 

Halifax, Nova Scotia 
Canada 

Phone: +1 902.402.0004 
info@DeveNova.com 

http://www.DeveNova.com / 

Training Specialist  

 خدماتنا

. تطوير المنتجات والخدمات-    

. ا2بداع في نظم ا*دارة-   

. إدارة المشاريع-   

. تطوير بيئة العمل-   

 إدخال العوامل ا2نسانية - 
.في التصاميم  

.    التجسير الثقافي-   

 

 

 

 حلول شاملة

 تدريب
 وساطة

DeveNova Consulting  

يبتخصص في التدر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متخصصة دڤي نوڤا

في إيجاد التدريب 

المناسب لOحتياجات 

.المؤسسية و الفردية  

 

  شركة دڤي نوڤا الكندية ل�ستشارات

 

  



 

 

:التجسير الثقافي  
. عمل وصل بين الثقافات لتسھيل التجارة-  
 

:القيادة  
. طرق القيادة-  
. كيفية اتخاذ القرارت-  
 

:فريق العمل  
. بناء فريق عمل-  
. التنسيق و التعاون-  
. ا*ستفادة-  
 

:المھارات  
. طرق الحوار و التفاوض-  
. كيفية عرض العمل-  
. ا2جتماعات و كيفية عمل شبكات تجارية-  
 

:التحفيز  
. كيفية تحفيز الموظفين-  
. عمل برامج تحفيزية-  
 

:ا`بداع  
. اXسس-  
. اXساليب-  
. الطرق-  
 

Exclusive for you!                                                                                                                                تخصص في التدريب 

خدمات تقدم شركة دڤي نوڤا 
. واسعة للسوق المحلي و العالمي 

كما تفتخر دڤي نوڤا بوجود فريق عمل 
محترف ذو خبرة عالية و متخصص 

:ًدوليا في المجا*ت التالية  

 

 اiبحاث  –عليم  الت- الھندسة 
  التخطيط – التدريب –التجارة 

 

إن من شروط نجاح أي مشروع 
:الوصول إلى توافق بين متطلبات  

 

  المجال- التكلفة- الجودة-الوقت

 

 دڤي نوڤا التركيز على إيجاد مھمة
حلول و عمل استراتيجيات لتطوير 

ًأعمال الشركات و المؤسسات سواء 
.كانت حكومية أو خاصة   

ي نوڤا تقديم ا*ستشارات  دڤرؤية
و  التدريب و الكاملة و الشاملة 

.الوساطة بجودة عالية   

 البرامج التدريبية

:إدارة المشاريع  

. الخطوات-  
. اXدوات و المھارات-  
. اXسس-  
 

:تطوير المنتجات  
. الخطوات-  
. اXدوات-  
. المبادئ-  
. اXفكار-  
 

:بيئة العمل  
. نشر الوعي-  
.العمل تطوير بيئة -  
. العوامل الصحية-  
 إدخال عوامل بيئة العمل في -

.التصاميم المكتبية و الھندسية  
 

:إدارة اiفكار  
. أساليب التفكير-  
. طرق الوصول إلى الفكرة المناسبة-  
. تنظيم اXفكار-  
. رسم خارطة اXفكار-  
. 

We customize the training according to your needs. For further information, our website gives more details on what we can offer you. Drop us an email and we will be pleased to reply 

back. 
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