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مقدمة إلى برنامج مستشار تطوير إداري داخلي
يقــدم «مركــز اإلمــارات للمعرفــة واالستشــارات» ،الــذراع االستشــاري لكليــة محمــد بــن راشــد لــإدارة الحكوميــة،

النســخة السادســة مــن برنامــج «المستشــار اإلداري الداخلــي» بحلتــه الجديــدة تحــت عنــوان «مستشــار تطويــر
إداري داخلــي» ،الــذي يهــدف إلــى بنــاء قــدرات أصحــاب الخبــرة مــن موظفــي الجهــات الحكوميــة وشــبه الحكوميــة

لتقديــم الخدمــات االستشــارية لجهاتهــم وفــق أفضــل المعاييــر والممارســات المهنيــة.

المحدثــة مــن البرنامــج بصقــل مهــارات المنتســبين فــي التطويــر اإلداري الــذي يشــمل الحوكمــة
وتتميــز النســخة
ّ

والتنظيــم اإلداري واالســتراتيجية واألداء المؤسســي وإدارة المــوارد البشــرية ،إلــى جانــب تمكينهــم بالمهــارات
والكفــاءات االستشــارية والتعــرف علــى قواعــد وأساســيات مهنــة االستشــارات اإلداريــة واألدوات والتطبيقــات
العلميــة والعمليــة .يخضــع المتدربــون لبرنامــج تمكيــن متكامــل مــن خــال حضــور برنامــج مكثــف لمــدة خمــس

أيــام يليهــا تنفيــذ مهــام استشــارية فــي جهاتهــم الحكوميــة بمــدة زمنيــة تتــراوح بيــن  4إلــى  8أســابيع ،يتــم خاللهــا
االســتفادة مــن الخبــراء فــي االستشــارات اإلداريــة والتطبيــق العملــي لمهــام استشــارية تحــت اشــرافهم.

يقــوم المركــز بمنــح شــهادات «مستشــار تطويــر إداري داخلــي» للمتدربيــن الذيــن اجتــازوا مرحلــة تقييــم منهجيــات
ومخرجــات المهــام االستشــارية .
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أهداف البرنامج
1.تمكيــن المتدربيــن بالمعرفــة المتخصصــة باالستشــارات اإلداريــة والمهــارات والكفــاءات الســلوكية
والتخصصيــة المتعلقــة بالمهنــة.

2.صقــل معــارف المتدربيــن فــي التطويــر اإلداري ويشــمل الحوكمــة والتنظيــم اإلداري ،واالســتراتيجية واألداء
المؤسســي ،وإدارة المــوارد البشــرية.

3.تعريف المتدربين بأخالقيات مهنة االستشارات اإلدارية والممارسات العالمية.
4.تقديم فرصة للتعلم وتبادل الخبرات والعلوم والمعارف بين الخبراء والمتدربين.
5.تطبيق حاالت عملية لمشاريع استشارية تحت إشراف الخبراء في االستشارات اإلدارية.

متطلبات القبول
•حائــز علــى مؤهــات علميــة ال تقــل عــن شــهادة البكالوريــوس ،فــي مجــال اإلدارة العامــة أو المجــاالت
المرتبطــة.

•لديــه خبــرة فــي العمــل اإلداري ال تقــل عــن ثــاث ســنوات فــي المجــاالت اإلداريــة مــن بينهــا الحوكمــة
والتنظيــم االداري ،االســتراتيجية واألداء المؤسســي ،إدارة المــوارد البشــرية ،إدارة المعرفــة ،إدارة االبتــكار أو
أي مــن المجــاالت المرتبطــة.

•لديــه رصيــد علمــي مــن المشــاركة فــي عــدد مــن الــدورات التدريبيــة والمؤتمــرات وورش العمــل فــي مجــال
التخصــص اإلداري.

ً
مرتبطا بأي مؤسسة خاصة تعمل في مجال تقديم االستشارات اإلدارية.
•أن ال يكون
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المحاضرون
الدكتــور أحمــد تهلــك هــو خبيــر أعمــال إماراتــي متخصــص فــي تنفيــذ المشــاريع الوطنيــة

كمــا أنــه مستشــار خدمــة عمــاء ومبيعــات وتســويق .يمتلــك خبــرة قوامهــا أكثــر مــن ٣٠
عامـ ًـا فــي مجــال االستشــارات والتدريــب واإلدارة االســتراتيجية وإدارة عالقــات العمــاء،

ومجــاالت القيــادة وإدارة وتأســيس مراكــز االتصــال ،والتخطيــط االســتراتيجي ،وبرامــج

التطويــر وتميــز األداء المؤسســي والتميــز فــي خدمــة العمــاء وتطويــر الــذات .ومــدرب

محتــرف قــام بتدريــب آالف الكــوادر الوطنيــة واألجنبيــة داخــل الدولــة وخارجهــا فــي جميــع المســتويات اإلداريــة.

ومحاضــر بــارز فــي المؤتمــرات المحليــة واإلقليميــة والعالميــة المتخصصــة فــي عالــم األعمــال  ،كمــا يحظــى
بخبــرات مهنيــة متميــزة ،مــع كبريــات الشــركات المتخصصــة .عضــو مجلــس إدارة ورئيــس لجنــة اعتمــاد المدربيــن

فــي جمعيــة اإلمــارات للمستشــارين والمدربيــن اإلدارييــن وهــي جمعيــة حكوميــة تابعــة لــوزارة تنميــة المجتمــع.
يحمــل الدكتــور أحمــد تهلــك شــهادة الدكتــوراه فــي اســتراتيجيات خدمــة العمــاء وتطبيقاتها و شــهادة الماجســتير

فــي التســويق  ،كمــا أنــه حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال ونظــم المعلومــات مــن جامعــة
أريزونــا الواليــات المتحــدة األمريكيــة.

يتميــز بشــخصية قياديــة تتمتــع بخبــرات عالميــة أهلتــه لحصــد الجوائــز المحليــة واإلقليميــة والعالميــة .هــو
أول مواطــن يحصــل علــى جائــزة مديــر مركــز االتصــال العالمــي  2001م و 2002م مــن منظمــة ( )ICCMفــي

الواليــات المتحــدة األمريكيــة ،والتــي تعــد أكبــر منظمــات مراكــز االتصــال فــي العالــم .تــوج برجــل أعمــال العــام

 2004م مــن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء
حاكــم دبــي .نــال جائــزة خدمــات األعمــال واالستشــارة  2004م مــن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل
مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي.

المستشــار  /م .وســام ضبيــط  MBA, CMC, CBPمستشــار إداري معتمــد مــن معهــد
ً
حاليــا منصــب مستشــار إداري فــي
المستشــارين فــي بريطانيــا  ،CMI – UKويشــغل

مركــز اإلمــارات للمعرفــة واالستشــارات حيــث يقــوم بــإدارة وتنفيــذ مشــاريع الحوكمــة
والتنظيــم اإلداري ،واالســتراتيجية واألداء المؤسســي لعمــاء المركــز مــن الجهــات

الحكوميــة المختلفــة .يمتلــك وســام أكثــر عــن  18ســنة خبــرة فــي مجــال االستشــارات فــي القطاعيــن الحكومــي

والخــاص ،ولديــه معرفــة عميقــة فــي مجــاالت الحوكمــة والتطويــر التنظيمــي ،المــوارد البشــرية ،إدارة التغييــر،

االســتراتيجية واألداء المؤسســي .وقــام بــإدارة وتنفيــذ مشــاريع عديــدة فــي كل مــن اإلمــارات ،الســعودية،
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والبحريــن واألردن لمؤسســات القطــاع العــام والخــاص
يحمــل وســام درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة نيويــورك ،وبكالوريــوس هندســة الكتروميكانيــك
مــن جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا األردنيــة.

خــال وظيفتــه الســابقة كاستشــاري فــي إدارة الحوكمــة فــي المجلــس التنفيــذي لحكومــة دبــي لمــدة  5ســنوات

شــارك فــي إعــداد خطــة دبــي  2021وقــام بتأليــف الدليــل اإلرشــادي لتصميــم وتطويــر الهيــاكل التنظيميــة

لحكومــة دبــي الــذي يعتبــر أداة إرشــادية لكافــة الجهــات الحكوميــة فــي مجــال التطــور المؤسســي والحوكمــة.

كمــا وتــم منحــه جائــزة « »Leadership Growth Awardمــن قبــل شــركة ديلويــت Deloitteالعالميــة لمســاهمته
الفريــدة فــي تنميــة الخدمــات المقدمــة فــي قطــاع تنميــة المــوارد البشــرية ولإلنجــازات التــي حققهــا فــي الشــرق

األوســط خــال فتــرة عملــه كمديــر الستشــارات المــوارد البشــرية فيهــا لمــدة  6ســنوات.

هــذا وقــدم وســام العديــد مــن الــدورات التدريبيــة والــورش العمليــة فــي مجــاالت إداريــة مختلفــة مثــل التطويــر

التنظيمــي والحوكمــة المؤسســية ،واالستشــارات اإلداريــة ،والتخطيــط االســتراتيجي واإلدارة الحكوميــة وإدارة
المــوارد البشــرية وإدارة التغييــر .باالضافــة الــى حضــوره العديــد مــن الــدورات والمؤتمــرات الداخليــة والخارجيــة.
وقــد حضــر مؤخـ ً
ـرا برنامــج تدريبــي عــن تخطيــط الســناريوهات واستشــراف المســتقبل فــي جامعــة أكســفورد فــي

بريطانيــا ،ودورة تخصصيــة فــي تصميــم بطاقــة األداء المتــوازن المعتمــدة مــن جامعــة جــورج واشــنطن فــي

الواليــات المتحــدة األمريكيــة.

المستشـ�ار  /أمانـ�ي محمـ�ود زيـ�دنان  MBA, CMC, CBPمستشــار إداري معتمــد (�Certi

 )fied Management Consultantمــن معهــد المستشــارين فــي بريطانيــا، CMI – UK
وتشــغل منصــب إستشــاري أول فــي مركــز اإلمــارات للمعرفــة واالستشــارات التابــع لكليــة

محمــد بــن راشــد لــإدارة الحكوميــة .تمتلــك أكثــر مــن  12ســنة مــن الخبــرات المتجــددة

والمتنوعــة فــي مجــال المــوارد البشــرية والتميز المؤسســي ،والحوكمــة والتنظيم اإلداري ،واالســتراتيجية واألداء

المؤسســي ،وهــي مقيــم معتمــد لنمــوذج التميــز األوروبــي  ،EFQMحصلــت أمانــي علــى درجــة الماجســتير فــي
إدارة األعمــال مــن جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا فــي لبنــان.

عــام  2006بــدأت أمانــي مســيرتها المهنيــة كعضــو فــي مشــروع بنــاء القــدرات للشــباب الفلســطيني فــي لبنــان

مــع منظمــة األيفــوا ضمــن برنامــج االتحــاد األوروبــي علــى مــدى  3ســنوات ،ومــن ثــم عملــت كمديــر إلدارة
المــوارد البشــرية والشــؤون اإلداريــة فــي شــركة نافكــو فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة .لتنضــم الحقـ ًـا إلــى كليــة

اإلمــارات للتكنولوجيــا كنائــب مديــر إدارة المــوارد البشــرية ومحاضــر فــي برنامــج المــوارد البشــرية واإلدارة.

عــام  2011انتقلــت أمانــي للعمــل فــي المجــال االستشــاري حيــث عملــت علــى مشــاريع حكوميــة متعــددة
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منهــا :مشــروع تخطيــط القــوى العاملــة لــوزارة المــوارد البشــرية والتوطيــن ،مشــروع إعــادة الهيكلــة وتطويــر
المــوارد البشــرية لدائــرة أعمــال رئيــس الدولــة ،مشــروع إدارة التدريــب والتطويــر لهيئــة اإلمــارات للهويــة ،مشــروع

المســتثمرون فــي المــوارد البشــرية ،ومشــاريع أخــرى متعــددة .كمــا وعملــت أمانــي كمديــر مشــاريع فــي هيئــة
اإلمــارات للهويــة فــي قطــاع الخدمــات المســاندة ،حيــث قامــت بــإدارة مشــاريع تطويريــة عديــدة وشــاركت كعضــو

فعــال فــي العديــد مــن الفــرق واللجــان.

فــي عــام  2016انضمــت أمانــي الــى مركــز اإلمــارات للمعرفــة واالستشــارات كاستشــاري أول وعملــت علــى
مشــاريع عــدة مــن بينهــا مشــروع تطويــر أعمــال المعهــد الدولــي للتســامح ،ومشــروع إعــداد االســتراتيجية

والهيــكل التنظيمــي لألمانــة العامــة للجنــة دبــي للمــوارد البشــرية العســكرية ،ومشــروع تطويــر أعمــال مؤسســة

حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم لــأداء التعليمــي المتميــز ،باإلضافــة الــى مشــاريع أخــرى .كمــا وقدمــت أمانــي
ً
عــددا مــن البرامــج التدريبيــة المتخصصــة فــي االستشــارات اإلداريــة وفــي إدارة المــوارد البشــرية ،باإلضافــة

الــى حضورهــا العديــد مــن الــدورات والمؤتمــرات الداخليــة والخارجيــة .وقــد حضــرت مؤخـ ً
ـرا برنامــج تدريبــي عــن
تخطيــط الســناريوهات واستشــراف المســتقبل فــي جامعــة أكســفورد فــي بريطانيــا ،ودورة تخصصيــة فــي

تصميــم بطاقــة األداء المتــوازن المعتمــدة مــن جامعــة جــورج واشــنطن فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة.

أرقام وحقائق البرنامج منذ انطالقه
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آراء المنتسبين للبرنامج
نجالء النهدي

مدير إدارة الموارد البشرية في وزراة االقتصاد
برنامــج رائــع يســتحق أن يتكــرر باســتمرار ،ليصــل لجميــع الفئــات لزيــادة االســتفادة.

أنــا ســعيدة جـ ً
ـدا لحضــوري لهــذا البرنامــج حيــث بــدأت فــي حصــاد نتائجــه .فريــق عمــل
البرنامــج ذو خبــرات واســعة ســاهمت فــي إضافــة الكثيــر مــن المعلومــات وتبــادل

الخبــرات وصقــل المهــارات للجميــع  ،ممــا ادرى الــى انعكاســه علــى المســتوى
الشــخصي والمهنــي ،شـ ً
ـكرا لجميــع المســاهمين فــي تقديــم هــذا البرنامــج المتميــز
وأتتمنــى لكــم التوفيــق.

فيصل الشمري
إن تجربتــي فــي المشــاركة ببرنامــج المستشــار اإلداري الداخلــي لــم تســهم فقــط فــي
تطــور منظــور التطويــر المؤسســي وحســب ،بــل واســهمت فــي مشــاركتي مــع نخبــة
مــن الخبــراء والمستشــارين ذوي الكفــاءة واالقتــدار وتواصلــي معاهــم ضمــن منصــة

معرفيــة متميــزة عــززت مــن قدراتــي وضاعفــت الخبــرات المتراكمــة الــي تســهم فــي

تطويــر مخرجــات العمــل وتســهل تبــادل المعرفــة وأفضــل الممارســات.

شيخة الرحومي

مدير إدارة التخطيط االستراتيجي  -دائرة البلديات والنقل بأبوظبي
البرنامــج عبــارة عــن منهجيــة مبتكــرة ومتجــددة فــي مجــال االستشــارات اإلداريــة
تركــز علــى الجانــب العملــي بشــكل كبيــر مــن خــال سلســة مــن األنشــطة التفاعليــة

والمهــام التطبيقيــة ،يســاهم البرنامــج فــي نشــر وتعزيــز المعرفــة التخصيصيــة فــي
مجــال االستشــارات حيــث ان البرنامــج ثــري فــي المحتــوى ممــا يجعلــه قــادر علــى
تمكيــن موظفــي الجهــات الحكوميــة مــن تقديــم االستشــارات اإلداريــة المبنيــة علــى
أفضــل الممارســات.
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عماد الهاشمي

رئيس قسم التدريب  -وزارة الدفاع
برنامــج المستشــار االداري الداخلــي برنامــج رائــع وجميــل ويهــدف إلــى تأهيــل
الموظفيــن كل فــي جهتــه بــأن يكــون مستشــارا داخليـ ًـا فــي مؤسســته ،والبرنامــج
خالصــة لجميــع الــدورات االداريــة مــن خــال المحتــوى وأيضـ ًـا فالبرنامــج ال يكتفــي

باألمــور النظريــة بــل يتــم تعزيــزه بالجانــب العملــي مــن خــال تطبيــق مــا يتــم تعلمــه
عبــر مشــروع استشــاري إداري ،فشــكرا مركــز االمــارات للمعرفــة الحكوميــة.

هيفاء الشمري

مدير إدارة الموارد البشرية والخدمات اإلدارية في شركة اإلتحاد للقطارات
برنامــج المستشــار اإلداري الداخلــي برنامــج متخصــص للكفــاءات البشــرية فــي

تطويــر مهاراتهــم وامكانياتهــم للوصــول ألعلــى مســتويات التمكــن فــي تحليــل
ووضــع خطــط وحلــول واعــادة تقييــم األوضــاع فــي جهــات عملهــم وفــي الجهــات

األخــرى .ممــا يســهم فــي رفــع كفــاءة وجــودة مخرجــات جهاتنــا الحكوميــة وبالتالــي

تنفيــذ الخطــط االســتراتيجية للدولــة.

طالب غلوم
ال يســعني إال أن أتقــدم بالشــكر والتقديــر للقائميــن علــى ادارة مركــز االمــارات

للنعرفــة واالستشــارات الذيــن ســاهموا فــي إعــداد وتصميــم وتفعيــل برنامــج
المستشــار الداخلــي؛ حيــث أتاحــوا لنــا مــن خاللــه فرصــة بنــاء قــدرات ومهــارات
وخبــرات مثــل :قــدرة إنشــاء عالقــات مــع اآلخريــن المتمرســين و تعلــم مهــارات

اإلصغــاء  ،واإلقنــاع واعــداد العــروض لحــل المشــكالت االداريــة  ،كمــا ســاهم فــي
تنميــة مهــارات عــرض المعلومــات الموضوعيــة بهــدف بنــاء شــخص مؤهــل علميـ ًـا

وعمليـ ًـا ،يتمتــع بخبــرات واســعة تســهم فــي مســاعدة وإرشــاد الجهــة التــي يعمــل

بهــا فــي تحديــد وحــل مشــكالت إداريــة بأســاليب علميــة رصينــة.

برنامج مستشار تطوير إداري داخلي

خولة الطاير

مدير إدارة االستراتيجية والمستقبل  -الهيئة االتحادية للهوية والجنسية
تشــرفت باإللتحــاق ببرنامــج المستشــار اإلداري الداخلــي وهــو مــن البرامــج التــي
تهــدف إلــى تأهيــل وتمكيــن الملتحقيــن لتقديــم الخدمــات االستشــارية ســواء داخليــا

فــي جهــة العمــل أو خارجهــا .فمــن خــال التحديــات التــي نواجههــا فــي جهــة العمــل

فإننــا قــد أصبحنــا علــى قــدرة ودرايــة كافيــة بمواجهــة هــذه التحديــات بتقديــم مــا لدينا
مــن خبــرة فــي مجــال االستشــارات والقــدرة علــى بنــاء لغــة التواصــل وتغييــر الواقــع

والبحــث عــن التطويــر المســتمر والحلــول المهنيــة المبنيــة على أفضل الممارســات..
كمــا أن هــذا البرنامــج يعطــي فرصــة للتقــدم والنمــو الشــخصي وبنــاء شــخصية

قياديــة حيــث مكننــي مــن نشــر هــذه الخبــرة علــى مســتوى الهيئــة وخارجهــا ناهيــك
عــن زيــادة اإلحترافيــة فــي العمــل ورفــع مســتوى قدراتــي وإمكانياتــي الوظيفيــة

د .عدنان جلفار
ســاهم البرنامــج فــي تحقيــق منافــع عديــدة ومنهــا ســد الثغــرات المعرفيــة لــدى

المشــاركين فيما يتعلق بالمعارف والمهارات الالزمة إلدارة المشــاريع االستشــارية،

وتحفيــز المشــاركين علــى إعــادة النظــر فــي مــا بيــن أيديهــم مــن مهــام ومســئوليات
ومحاولــة تحســينها بمنهجيــة معرفيــة متكاملــة .كمــا عــزز الجانــب الســلوكي لــدى

المشــاركين خاصــة فيمــا يتعلــق بالموازنــة بيــن النظــرة النقديــة الموضوعيــة
للمشــروع والعالقــة المتزنــة مــع العمــاء وتعزيــز مهــارات التحليــل والتشــخيص

باســتخدام مختلــف األدوات الممكنــة وترســيخ مبــدأ القيــاس والمتابعــة إلتمــام
المشــروع حتــى أمتــاره األخيــرة.

شيخة األحبابي

رئيس قسم البرامج العامة  -أكاديمية أبوظبي الحكومية
البرنامــج أكثــر مــن رائــع والمعلومــات التــي تضمنتــه وافيــة وكافيــة والدليــل إنــي
اليــوم اســتطيع تقييــم مراحــل المهمــة اإلستشــارية بشــكل كامــل وهــذا مــا تعلمتــه
فــي البرنامــج وأمارســه فــي عملــي اآلن مــع الشــركة العالميــة التــي أعمــل معهــا

بمشــروع داخلــي للجهــة التــي أعمــل بهــا .كمــا اســتفدت فــي النظــر لمجــاالت
التحســين وكيفيــة تطويرهــا الــى األفضــل ودراســة الثقافــة والمخاطــر المحيطــة

بالمشــروع وعمــل الخطــط البديلــة لضمــان نجــاح المشــروع وإســتدامته.
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دكتور /بندر ظافر القرني

باحث  -المملكة العربية السعودية
يعتبــر برنامــج المستشــار االداري الداخلــي أحــد أهــم البرامــج التــي أضافــت لمســيرتي
العمليــة وذلــك بنــاء علــى المنهجيــة العلميــة القائــم عليهــا البرنامــج ناهيــك عــن

المحاضريــن مــن ذوي الخبــرات والكفــاءات المهنيــة العاليــة ممــا سيســاهم بالشــك
فــي تمكيــن الجهــات الحكوميــة مــن االســتفادة مــن منســوبيها فــي حــال التحاقهــم

بمثــل هــذا البرنامــح الناجــح وهنــا اليســعني اال ان اتقــدم بالشــكر الجزيــل لجميــع

القائميــن علــى البرنامــج دون اســتثناء مــع تمنياتــي لهــم بــدوام التوفيــق .

بالمعرفة نرتقي
With knowledge we rise

للمزيد من المعلومات،

يرجى التواصل مع مركز اإلمارات للمعرفة واالستشارات:
ecgk@mbrsg.ac.ae
+97143175510

