
ALWAYS	REMEMBER	|	BE	YOU	BE	MOTIVATED	
 ن كــــونوا أنــــــــتم وكـــونوا محـفزي, تـــــــذكروا دائـما 



Emirati	Institute	seeks	to	refine	capacities	
and	develop	skills	through	a	wide	range	of	
training	 programs	 in	 various	 fields	 that	
serve	 the	 community	 and	 the	 education	
environment	and	the	labor	market.

The Institute was established under the license 
of the Department of Economic Development 
of the Government of Dubai No. 739410 and 
the permit to provide educational services No. 
62953

ة يسعى لصقل الطاقات و تنميمعهد إماراتي 
برامج  المهارات من خالل مجموعة واسعة من ال

ــاالت ال ــة فــي كافــة المج ــة المتنوع تــي التدريبي
.مل تخدم المجتمع و بيئة التعليم و سوق الع

 التنمية دائرة ترخيص  بموجب المعهد تأسس
 والحصول 739410   رقم دبي لحكومة االقتصادية

62953 رقم التعليمية الخدمات تقديم تصريح على

SAIF MOHAMMAD TRAINING  معــــهد ســيف محمد
للتــدريب



يـــق نـــتم األشـــخاص اللـــذين ستســـاعدون أنفســـكم للوصـــول و تحقأ
؟ ألنكـــم أنـــتم فقـــط مـــن لمـــاذا . المتطلبـــات و األهـــداف و األحـــالم

, يقدر على ذلك و ألن هــذا ســيعينكم علــى مســاعدة مــن حــولكم 
 ى رأســتطيع أن أ. بعضنا الــبعضعيش الحياة  هو مساعدة  ألن سر 

ــه حتــــى  ــد أن ال يعــــيش حياتــ ــود يريــ ــد شــــخص علــــى الوجــ ــه ال يوجــ انــ
لـــذلك، بإمكاننـــا هنـــا فـــي . النهايـــة بكـــل مـــا أوتـــي مـــن قـــوة و رغبـــة

مـــا يفقـــد لكـــي يعـــيش المعهـــد أن نســـاعد الجميـــع علـــى اكتشـــاف 
نريــد، مــا نقتــرب مأن التضحيات تجلعنا  ؤمنن. بشكل مميز و بسيط

ــذلك ف ــلــ ــة مــــن أجــ ــاة اليوميــ ــة فــــي الحيــ ــياء العاديــ ــحية باألشــ ل التضــ
ــدريب ــوير  التــ ــر  و التطــ ــيولد الكثيــ ــداث ســ ــور و األحــ  التــــيمــــن األمــ

حن هنا  ن. حاضره و مستقبله يستطيع اإلنسان اإلستمتاع بها في 
حــون منكم إليكم ومستعدون  لمســاعتكم  للوصــول لكــل مــا تطم

 .إليه في حياتكم 

في  ال تترددوا في التواصل معنا وبإذن الله سوف نكون السبب
 أن تكونو ا النسخة األفضل من  أنفسكم 

 كونوا أنتم وكونوا محفزين , تذكروا دائما 

You are the one to help yourself reach your tasks, goals,
and dreams. Why would I say this before meeting you it
is because I believe in the human ability and purpose. I
can tell that no one wants to live a boring life with
negative surroundings and everyone want to bring out
the best of their lives. Therefore, there are simple ways
of understanding self and these simple ways we teach in
SMT Institute. Make sure that you dedicate some of your
life to understanding yourself if you really want to live
your life to the fullest because not a lot of people live
their lives that way. Hence, whatever you do in your life
depends on how much dedication you put for yourself in
order to help others. That’s why, we are here to help one
another and in order to do so we need to understand
self, and then help others understand themselves.

ALWAYS	REMEMBER	|	BE	YOU	BE	MOTIVATED	   الفالسي  محمد سيف

 ي الـــــــــمؤسس و الـــــــــمدير التــنفيذ
SAIF MOHAMMAD 

Founder	& Executive	Director

CEO OF SMT INSTITUTE | WORDS  مؤسس المعهد | كلمة



كافــــة افــــراد المجتمــــع فــــي مجــــاالت تمكــــين 
جاح بطرق مبت, القيادة  كرة و تحقيق عوامل الن
تدريبي , و حديثة  اليب بأسو ايصال المحتوى ال

 غيـــر تقليديـــة بعيـــدة عـــن الجمـــود و الـــروتين و
.األفراد كسر الجواجز بين 

قيق تدريب و تأهيل المنتسبيـــن و تح
األهـــــــداف المرجوة و العــــــــمل على 

ذلك توفــــــــير الــــــــبيئة الــــــمناســـــبة ل

جيـــــــل واع قادر على االرتقاء بسواعد 
.الشـــباب في كافة المجاالت الحياتية 
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OUR VISION

OUR OBJECTIVES 
To	allow	broad	participation	among	
youth	from	diverse	backgrounds	to	
develop	leadership	skills	and	be	
successful	using	unconventional	

learning	methods.	

A	young	generation	that	is	capable	of	
raising	their	skills	in	all	areas	of	life.

Train,	develop	and	qualify	the	
participants	to	achieve	their	goals	

and	work	to	provide	the	appropriate	
environment	for	that.

 SAIF MOHAMMAD TRAININGمعــــهد ســيف محمد للتــدريب



Community	Service Positivity	 InnovationTransparencySelf confidenceExcellence

OUR VALUESقيمنا 

 التميز  الثقة بالنفس الشفافية ابتكار  ايجابية خدمة المجتمع 



OUR PROGRAMSبرامجنا 

 رخيصــــت/تمادــــــــاعدورات 

 

 
CREDIT / LICENSING COURSESTRAINING, QUALIFICATION,  

CONSULTATION PROGRAMS

 تعليمية وترفيهيةبرامج 

EDUCATIONAL & RECREATIONAL 
PROGRAMS

 برامج أخرى 

OTHER PROGRAMS

 مدربينالتدريب  •

• Train the trainers

)لجميع الفئات العمرية (فرصة عطني •

)ةلجميع الفئات العمري(القيادة والتغيير معسكر •

)جماعي وفردي بعدة لغات(حياة تدريب •

 دوبامين•

• Give me a chance (for all ages)

• Leadership and Change Camp

(for all ages)

• Life coaching 
(group & individual in several languages)

• Dopamine

• Looking For The Treasure

• The Room

• -Sports Tournaments (Football, 
Basketball, Etc. ...)

• Specialized Programs

• Charity / Voluntary Programs

• Carnival
• Online Courses

 البحث عن الكنز•

 الغرفة•

 ...)قدم، سلة، الخ(بطوالت رياضية •

 برامج تخصصية    •

تطوعية/برامج خيرية•

 الكرنفال•

 Onlineدورات •

 تدريب بـــــــــرامـــــــــــــــــــــــــج 
و تأهيــــــل و استــــشارة 



  ABOUT OUR PROGRAMMERS نبذة عن برامجنا 

إعداد المــــدرب المـــحترف   
 مـــن يحلـــم أن يكـــون مـــدربا وأن يكـــون قـــادرًا علـــى إيصـــال المعلومـــة بأفضـــللكـــل 

ا الــدورة هــي األنســب ألن المشــارك مــن خاللهــهذه  مجتمعهوأيسر صورة ليفيد 
اعــداد المــواد والحقائــب منهــا ;يكتسب مهارات عديــدة تمكنــه مــن أن يكــون مــؤثرا 

 .التطبيقوطرق التحدث والتفاعل مع المتدربين وغيرها الكثير عند 

TRAINING	OF	TRAINERS
For those who dream of being a coach and be able to deliver the
information in the best and easiest way to benefit the community, this
course is the most appropriate because the participant will acquire many
skills that enable him to be influential, including the preparation of
materials and bag and ways to talk and interact with trainees and many
more when applying.

CREDIT / LICENSING COURSES ترخيص / برامج اعتماد 

 األهداف
Goals



      LEADERSHIP & CHANGE CAMP 
                 (FOR	ALL	AGES)

We	 seek	 to	 instill	 a	 culture	 of	 change	 in	 the	 hearts	 of	 the	
participants	 and	 take	 their	hands	 to	 know	 themselves	 right	 to	
know	which	 enables	 them	 to	 identify	 the	 change	 and	 control	
themselves,	and	we	highlight	through	this	camp	on	how	to	lead	
and	tame	the	self	and	the	most	successful	means	and	methods	
of	leadership	

 ر القيادة والتغييمعسكر      
 

خــذ نســعى مــن خاللــه الــى زرع ثقافــة التغييــر فــي نفــوس المشــاركين ونأمعســكر 
بأيــديهم لمعرفــة أنفســهم حــق المعرفــة ممــا يمكــنهم مــن التعــرف علــى مــواطن 

يفيــة التغيير والتحكم بأنفسهم، كما نسلط الضوء من خالل هذا المعسكر علــى ك
القيادةقيادة وترويض النفس وأنجح وسائل وطرق 

)العمرية لجميع الفئات  )  

TRAINING, QUALIFICATION رة و استشا لتأهيبرامج تدريب و    & CONSULTATION PROGRAMS

 األهداف
Goals



DOPAMINE
Is	a	unique	program	developed	by	young	people	seeking	to	spread	the	
culture	 of	 change	 in	 their	 society	 through	 the	 development	 of	 youth	
skills	 using	 practical	 teaching	 methods	 Dopamine	 is	 the	 hormone	 of	
pleasure	 and	 happiness.	 We	 aim	 to	 achieve	 happiness	 for	 the	
participants	 by	 helping	 them	 to	 explore	 their	 dreams	 and	 aspirations	
and	 to	 help	 them	 to	 reach	 them	 and	 to	 identify	 the	 points	 of	
improvement	 in	 their	 personalities	 to	 improve	 their	 skills.	 Which	 will	
inevitably	 make	 them	 happy	 and	 enjoy	 the	 journey	 of	 innovative	
change.

LIFE COACHING  
(GROUP	AND	INDIVIDUAL	IN	SEVERAL	LANGUAGES)	

Individual	or	group	sessions	offered	by	a	number	of	life	coaches	at	the	
Institute	will	help	the	participants	in	making	better	plans	for	their	lives	
and	living	them	in	the	best	possible	way.

 

ناميـــدوب
ر فــي هو برنامج فريد من نوعه طور بأياد شابة تســعى إلــى نشــر ثقافــة التغييــ

م مجتمعهـــا مـــن خـــالل تنميـــة مهـــارات الشـــباب وذلـــك باســـتخدام أســـاليب تعلـــي
عملية مميزة

ق إن الدوبامين هو هرمون المتعة و السعادة وإننا نهدف من دوراتنا إلى تحقيــ
ن السعادة للمشاركين وذلــك مــن خــالل مســاعدتهم علــى التنقيــب بــداخلهم عــ

احالمهـــم و طموحـــاتهم و نعيـــنهم علـــى الوصـــول إليهـــا و التعـــرف علـــى نقـــاط 
م األمــر الــذي حتمــًا ســيجعله. التحسين في شخصياتهم علــى صــقل مهــاراتهم 

.سعداء و مستمتعين برحلة التغيير المبتكرة
 

 تدريب حياة 
)جماعي وفردي بعدة لغات(

ا جلسات فردية أو جماعية يقدمها عدد من مدربي الحياة في المعهد من شــأنه
 مســـاعدة المنتســـبين فـــي رســـم خطـــط أفضـــل لحيـــاتهم وعيشـــها بأحســـن وجـــه

ممكن 

 

استشارة و تـأهيلبرامـج تدريب و 

TRAINING, QUALIFICATION رة برامج تدريب و تأهيل و استشا   & CONSULTATION PROGRAMS

 األهداف
Goals



 ةــي فرصـطنـع           
  

ــامج  ــاركين برنــ ــبابي نســــعى مــــن خاللــــه الــــى زرع الثقــــة فــــي نفــــوس المشــ شــ
ن خــالل الحالمين بالتحدث أمام الجمهور، نأخذ بأيديهم ليكونوا مؤثرين وذلك م

مـــرورهم فـــي ورش مختلفـــة تعيـــنهم علـــى الوقـــوف بكـــل ثقـــة والتـــأثير فـــي 
الفرصةالمتلقين، فهذه هي 

GIVE ME A CHANCE  
     (FOR	ALL	AGES)	  

Youth	 program	 through	 which	 we	 seek	 to	 instill	 confidence	 in	 the	
hearts	of	participants	who	dream	to	speak	to	the	public,	we	take	their	
hands	to	be	influential	and	by	passing	through	different	workshops	that	
help	them	to	stand	with	confidence	and	influence	the	recipients,	this	is	
the	opportunity	

)العمرية لجميع الفئات  )  

TRAINING, QUALIFICATION رة و استشا لبرامج تدريب و تأهي   & CONSULTATION PROGRAMS

 األهداف
Goals



    LOOKING FOR THE TREASURE 
An	 educational	 game	 filled	 with	 movement,	 activity	 and	 a	 spirit	 of	
challenge.	The	aim	is	to	enhance	team	spirit	and	increase	the	strength	
of	 speed	and	 intelligence	of	 the	participants.	The	game	 is	designed	 in	
the	form	of	multiple	stages	carrying	a	kind	of	information.	

 عن الكنز البحث     
عزيــز الهــدف منهــا هــو ت, عبة تعليميــة مليئــة بالحركــة و النشــاط وروح التحــدي ل

ــادة مـــــن مســـــتوى قـــــوة الســـــرعة و الـــــذكاء لـــــدى  العمـــــل بـــــروح الفريـــــق و الزيـــ
ن المشــاركين ويــتم تصــميم اللعبــة علــى هيئــة مراحــل متعــددة حاملــة نــوع مــ

لمــرح و باختصــار اللعبــة تجمــع بــين ا, المعلومــات المــرات تعليمهــا للمشــاركين 
 التعليم في آن واحد

 الـغــرفة             
 برنـــامج عملـــي هـــو األول مـــن نوعـــه تـــم تصـــميمه ليعـــيش المشـــارك فيـــه تجربـــة

بيــر فريدة من نوعها تحتوي مزيج من االختبارات الشخصــية والعمــل تحــت ضــغط ك
ــا ــية، تجربــــة ممتعــــة يــــتعلم منهــ ــيبرز الجانــــب األشــــد مــــن الشخصــ ــر الــــذي ســ  األمــ

.المتلقي الكثير

 

 

THE ROOM
A	 practical	 program	 is	 the	 first	 of	 its	 kind	 designed	 to	 live	 a	 unique	
experience	that	 includes	a	mixture	of	personal	 tests	and	work	under	great	
pressure,	 which	 will	 highlight	 the	 most	 personal	 aspect,	 a	 pleasant	
experience	from	which	the	participants	learns	a	lot.	

EDUCATIONAL & RECREATIONAL PROGRAMS برامج تعليمية و ترفيهية 

 األهداف
Goals



 

 ريـــــــاضية بطوالت 
ة فــي يقــوم المعهــد بتنظــيم بطــوالت رياضــي, ايمانا منا بأهميــة الجانــب الرياضــي 
مـــا ك, كبطولـــة كـــرة القـــدم و الســـلة و غيرهـــا , رياضـــات مختلفـــة و لفئـــات متنوعـــة 

تلبيــة  يضم عددا من المتخصصين في مجال الرياضة و الصحة العامة يتمكنــون مــن
كافة احتياجاتكم من جداول رياضية وكذلك استشارات صحية توعية 

 

SPORTS TOURNAMENTS
we	 believe	 in	 the	 importance	 of	 sports,	 the	 Institute	 organizes	 sports	
tournaments	 in	 different	 sports	 and	 for	 a	 variety	 of	 categories,	 such	 as	
football,	basketball	and	others.	 It	also	 includes	a	number	of	specialists	 in	
the	field	of	sports	and	public	health,	who	can	meet	all	your	needs	

EDUCATIONAL & RECREATIONAL PROGRAMS برامج تعليمية و ترفيهية 

 األهداف
Goals



 

 

 الكرنفال         
تاع االســـتمممتـــع يعـــد المكـــان األنســـب للعـــائالت و األصـــدقاء للتجمـــع و حـــدث 

بالكثير من الفعاليات التعليمية و الترفيهية في مكان واحد 
 

 CARNIVAL 

An	enjoyable	event	is	the	most	suitable	place	for	families	and	
friends	 to	 gather	 and	 enjoy	 many	 educational	 and	
recreational	activities	in	one	place	

OTHER  PROGRAMS برامج أخرى 

 األهداف
Goals



 تطوعية / برامج تخصصية 

اهم يقوم المعهد برعاية و تنظيم بعض البرامج المجتمعية كما يس
يات في بعض األعمال الخيرية ويشارك أعضاؤه في الكثير من الفعال

التطوعية 
 

 ONLINEدورات 
المعهد في صدد توفير دورات عبر االنترنت في كافة المجاالت 

المشار إليها في هذا الملف 

 SPECIALIZED / VOLUNTARY 
PROGRAMS 

The	Institute	sponsors	and	organizes	some	community	
programs	and	contributes	to	charitable	activities.	Its	
members	participate	in	many	volunteer	activities	

ONLINE COURSES
The	Institute	is	in	the	process	of	providing	online	

courses	in	all	fields	mentioned	in	this	file

EDUCATIONAL & RECREATIONAL PROGRAMS OTHER  PROGRAMS برامج أخرى 



 
  SICCESS | PARTNERS شركاء النجاح 



SMT.UAE
0551159080
WWW.SMTUAE.ORG
INFO@SMTUAE.ORG


