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NUBER Kingdom of Bahrain 

هيئة تلفزيون البحرين 1

االقتصادية وزارة التنمية 2

وزارة الشؤون المالية 3

Ewaوزارة الكهرباء و الماء  4

الجهاز المركزي للمعلومات 5

معهد اإلدارة العامة 6

تمكين 7

الكلية الملكية للشرطة 8

وزارة الداخلية9

السفارة الماليزية 10

مركز الفاتح  11

وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية 12

وزارة األشغال 13

جهاز المساحة و التسجيل العقاري 14

15Kingdom Properties 

16AMK Contracting

17Al Marmara 

18YQ Arts 

جامعة البحرين 19

المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان 20

21Bahrain polytechnic university
22Saar mall 
23KFH بيت التمويل الكويتي 

24Durrat Al Bahrain 

25Bokhowa Group

26Enjaz Al Bahrain 

وزارة العمل 27

ريادات البحرين 28



NUBER United Arab Emirates - UAE 

دبي –وزارة الموارد البشرية و التوطين 29

دبي –وزارة شؤون الهجرة و الجوازات 30

دبي –وزارة الكهرباء و الماء ديوا 31

رأس الخيمة –الدائرة التنمية  اإلقتصادية 32

ابوظبي –وزارة الموارد البشرية و التوطين 33

ابو ظبي –قناة ابو ظبي 34

دبي –دائرة التنمية اإلقتصادية 35

رأس الخيمة –وزارة البيئة 36

رأس الخيمة –دائرة اآلثار و المتاحف 37

الفجيرة –وزارة العمل 38

الشارقة –وزارة العمل 39

رأس الخيمة –بلدية رأس الخيمة 40

الشارقة –شرطة الشارقة 41

دبي –مركز التربويون لإلستشارات 42

الشارقة -المركز األكاديمي لألستشارات43

44Sky News – AD 

45MBC- Dubai 

46Levnbert –Dubai 

47SEMCORB -fujerah

48NAJAHI -AD 



NUBER Kingdom of Saudi Arabia - KSA

.الرياض–المملكة العربية السعودية –جامعة الملك سعود 49

.الرياض–المملكة العربية السعودية –خبراء التربية 50

.الرياض–المملكة العربية السعودية –البريطانية 2000مركز هيلفورد 51

.الرياض–المملكة العربية السعودية –المجموعة االستشارية " 52

.الشرقية/ أبها –المملكة العربية السعودية –مجموعة أبا الخيل 53

.جدة–تبوك –الرياض –المملكة العربية السعودية –الخطوة المحترفة " 54

.الرياض–العربية السعودية 55

الشرقية–شركة منتجات الدولية 56

رياض –قناة السعودية 57

.جدة–المملكة العربية السعودية –جامعة الملك عبدالعزيز 58

NUBER QATAR  

59AL BARWA BANK 

60Qatar Finance and Business Academy

وزارة التعليم و التعليم العالي  61

NUBER KUWAIT   

الهيئة الخيرية العالمية 62

وزراة األوقاف و الشؤون اإلسالمية 63

64Kuwait International Institute For Training and Consulting 

NUBER The United States of America - USA 

65INLPTA - International NLP Trainers Association - USA 

66International Academy for Training and Consulting – USA

67Advanced Behavioral Modeling INC - USA 



To inspire people and organizations towards growth, success, 
harmony, and positivity  

To Inspire, teach, train, coach, mentor face to face and virtual to 
develop people skills, Mindsets start and grow profitable 
businesses

We believe People are great they have the ability to dream, 
innovate, be Positive and productive they can make the world a 
better place through their life, businesses and what they create.

Copy Right by Masters go International    www.Mastersi.net

Company profile 



Our values are described as an compass of our action towards 
how we behave in the world.

Winning: Achieving our dreams
Quality: Focusing on results and the different that makes the 
different  
Leadership: Leading towards a beautiful world 
Passion: Love what we do 
Ethics: Walking the talk and practicing great principles
Victory: Success in our mission 
Collaboration: Working with genius network
Productivity: Being there all the time  
Positive: Smiling and enabling success with joy
Love: Loving people and the world  
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Principles and Values 
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MASTERS  INTERNATIONAL  SERVICE SS  

MASTERS INTERNATIONAL SERVICESS 

• Business development Consultation
• Performance development 
• Business development 
• Trainings and workshops 
• Executive and coaching 
• Designing event concept 
• Conferences and events
• Certifying practitioners, Trainers , coaches and consultants by 

awarding body's.
• Media, marketing and publishing 
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THE SLOGAN

الحياة مهارة فاكتسبها بجدارة 

The slogan 



الحياة مهارة فإكتسبها بجدارة 

MASTER YOUR LIFE 


