مقدمة
يقــدم «مركــز اإلمــارات للمعرفــة الحكوميــة» التابــع لكليــة محمــد بــن راشــد لــإدارة الحكوميــة برنامــج «المستشــار اإلداري الداخلــي»
وهــو أول برنامــج وطنــي يهــدف إىل بنــاء قــدرات أصحــاب الخبــرة مــن موظفــي الجهــات الحكوميــة لتقديــم الخدمــات اإلستشــارية
لجهاتهــم وفــق أفضــل المعاييــر والممارســات المهنيــة وذلــك مــن خــال تزويدهــم بقواعــد وأساســيات المهنــة واألدوات والتطبيقــات
يف مجــال اإلستشــارات اإلدار يــة.
يخضــع المنتســبون للبرنامــج إىل التأهيــل مــن خــال حضــور ورش عمــل مكثفــة لمــدة خمــس أ يــام ،يتــم خاللهــا اإلســتفادة مــن الخبــراء
يف اإلستشــارات اإلدار يــة للتعــرف علــى قواعــد وأساســيات المهنــةواألدوات والتطبيقــات .وضمــن هــذا البرنامــج يقــوم مركــز اإلمــارات
للمعرفــة الحكوميــة بمنــح شــهادات «المستشــار اإلداري الداخلــي » للمتدربيــن الذيــن اجتــازوا مرحلــة تقييــم منهجيــات ومخرجــات
المهــام االستشــارية .
يقوم مركز اإلمارات للمعرفة الحكومية بمنح شهادات «المستشار اإلداري الداخلي » للمتدربين الذين اجتازوا مرحلة التقييم.

أهداف البرنامج
تمكين المشاركين بالمعرفة المهنية والمهارات الالزمة والمتعلقة بمهنة االستشارات اإلدارية الداخلية

تعريف المشاركين بأخالقيات مهنة االستشارات اإلدارية العالمية

صقل مهارات المشاركين بتشخيص المشكالت وتحليلها وحلها من خالل منهجية االستشارات اإلدارية

تزويد المشاركين ببعدي العملية االستشارية (الفنية واإلنسانية)

إعطاء المشاركين فرصة هامة للتعلم والفهم والتقييم وتحسين المخرجات بشكل مستمر

تعريف الفرق بين االستشارات اإلدارية الداخلية والخارجية

تطبيق المعارف المكتبية من خالل الحاالت العملية التطبيقية مع المشاركين

المحاضرين
الدكتور أحمد تهلك
الدكتــور أحمــد تهلــك هــو خبيــر أعمــال إمــارايت متخصــص يف تنفيــذ المشــاريع الوطنيــة كمــا أنــه مستشــار
خدمــة عمــاء ومبيعــات وتســويق .يمتلــك خبــرة قوامهــا أ كثــر مــن  25عام ـا ً يف مجــال االستشــارات
والتدر يــب واإلدارة االســتراتيجية وإدارة عالقــات العمــاء ،ومجــاالت القيــادة وإدارة وتأســيس مرا كــز
االتصــال ،والتخطيــط االســتراتيجي ،وبرامــج التطو يــر وتميــز األداء المؤسســي والتميــز يف خدمــة العمــاء
وتطو يــر الــذات .ومــدرب محتــرف قــام بتدر يــب آالف الكــوادر الوطنيــة واألجنبيــة داخــل الدولــة وخارجهــا يف
جميــع المســتويات اإلدار يــة .ومحاضــر بــارز يف المؤتمــرات المحليــة واإلقليميــة والعالميــة المتخصصــة
يف عالــم األعمــال  ،كمــا يحظــى بخبــرات مهنيــة متميــزة ،مــع كبر يــات الشــركات المتخصصــة.
يحمــل الدكتــور أحمــد تهلــك شــهادة الدكتــوراة يف إســتراتيجيات خدمــة العمــاء وتطبيقاتهــا و شــهادة
الماجســتير يف التســويق  ،كمــا أنــه حاصــل علــى شــهادة البكلر يــوس يف إدارة األعمــال ونظــم المعلومــات مــن جامعــة أريزونــا الواليــات
المتحــدة األمريكيــة.
يتميــز بشــخصية قياديــة تتمتــع بخبــرات عالميــة أهلتــه لحصــد الجوائــز المحليــة واإلقليميــة والعالميــة .حصــل علــى جائــزة مديــر
مركــز االتصــال العالمــي  2001م و 2002م مــن منظمــة ( )ICCMيف الواليــات المتحــدة األمريكيــة ،والتــي تعــد أ كبــر منظمــات مرا كــز
االتصــال يف العالــم .تــوج برجــل أعمــال العــام  2004م مــن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة
رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب .نــال جائــزة خدمــات األعمــال واالستشــارة  2004م مــن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد
آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب.

المستشار /م .وسام ضبيط
مستشار – مركز اإلمارات للمعرفة الحكومية
مستشــار إداري معتمــد مــن معهــد المستشــارين يف بريطانيــا  ، CMI – UKويشــغل حاليــا منصــب
مستشــار يف مركــز اإلمــارات للمعرفــة الحكوميــة حيــث يقــوم بــإدارة وتنفيــذ مشــاريع الحوكمــة والتنظيــم
اإلداري ،واالســتراتيجية واألداء المؤسســي لعمــاء المركــز مــن الجهــات الحكوميــة المختلفــة.
يمتلــك وســام أ كثــر عــن  17ســنة خبــرة يف مجــال االستشــارات يف القطاعيــن الحكومــي والخــاص ،ولديــه
معرفــة عميقــة يف مجــاالت الحوكمــة والتطو يــر التنظيمــي ،المــوارد البشــرية ،إدارة التغييــر ،االســتراتيجية
واألداء المؤسســي .وقــام بــإدارة وتنفيــذ مشــاريع عديــدة يف كل مــن اإلمــارات ،الســعودية ،والبحر يــن
واألردن لمؤسســات القطــاع العــام والخــاص يحمــل وســام درجــة الماجســتير يف إدارة األعمــال مــن
جامعــة نيو يــورك ،وبكالوريوسهندســة الكتروميكانيــك مــن جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا األردنيــة.
خــال وظيفتــه الســابقة كاستشــاري يف إدارة الحوكمــة يف المجلــس التنفيــذي لحكومــة ديب لمــدة  5ســنوات شــارك يف إعــداد خطــة
ديب  2021وقــام بتأليــف الدليــل اإلرشــادي لتصميــم وتطويــر الهيــاكل التنظيميــة لحكومــة ديب الــذي يعتبــر أداة إرشــادية لكافــة
الجهــات الحكوميــة يف مجــال التطــور
المؤسسي والحوكمة.
« كمــا وتــم منحــه جائــزة  Leadership Growth Awardمــن قبــل شــركة ديلو يــت  Deloitteالعالميــة لمســاهمته الفر يــدة يف
تنميــة الخدمــات المقدمــة يف قطــاع تنميــة المــوارد البشــرية ولإلنجــازات التــي حققهــا يف الشــرق األوســط خــال فتــرة عملــه كمديــر
الستشــارات المــوارد البشــرية فيهــا لمــدة  6ســنوات.
هــذا وقــدم وســام العديــد مــن الــدورات التدريبيــة والــورش العمليــة يف مجــاالت إدار يــة مختلفــة .باالضافــة اىل حضــوره العديــد مــن
الــدورات والمؤتمــرات الداخليــة والخارجيــة مثــل التخطيــط االســتراتيجي ،التطويــر التنظيمــي ،الحوكمــة ،إعــداد السياســات ،إدارة
التغييــر ،الــذكاء العاطفــي للقــادة .وقــد حضــر مؤخــر ا برنامــج تدريبــي عــن تخطيــط الســناريوهات واستشــراف المســتقبل يف جامعــة
أ كســفورد يف بريطانيــا.

المستشار /أماين محمود زيدان
إستشاري أول  -مركز اإلمارات للمعرفة الحكومية
مستشــارة إدار يــة معتمــدة ( )Certified Management Consultantمــن معهــد المستشــارين يف
بريطانيا  . CMIتمتلك أ كثر من  9سنوات من الخبرات المتجددة والمتنوعة يف مجال الموارد البشرية
والتميــز المؤسســي والتخطيــط االســتراتيجي ،إنســانة شــغوفة وتواقــة للعمــل بطــرق إبداعيــة ومبتكــرة،
صاحبــة طاقــة ايجابيــة وقــدرة عاليــة علــى التحكــم بالــذات والعمــل تحــت الضغــط .تمتلــك ســجل مــن
االنجــازات يف مجــاالت العمــل ،وقــدرة علــى اتخــاذ القــرار والنظــر اىل األمــور العمليــة بشــمولية مؤسســية.
تحمــل أمــاين درجــة الماجســتير يف إدارة األعمــال مــن جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا يف لبنــان وعملــت يف بدا يــة مســيرتها المهنيــة
كعضــو يف مشــروع بنــاء القــدرات للشــباب الفلســطيني يف لبنــان مــع منظمــة األيفــوا ضمــن برنامــج االتحــاد األورويب لبنــاء قــدرات
الالجئيــن الفلســطينيين يف لبنــان مــن فئــة الشــباب ،ومــن ثــم تــم اســتقطابها للعمــل كمديــر إلدارة المــوارد البشــرية واإلدارة يف شــركة
نافكــو يف اإلمــارات العربيــة المتحــدة .كمــا وانضمــت الحــق ا اىل كليــة اإلمــارات للتكنولوجيــا كنائــب مديــر إدارة المــوارد البشــرية
ومحاضــر يف برنامــج المــوارد البشــرية واالدارة.
انتقلــت بعدهــا للعمــل يف المجــال االستشــاري حيــث عملــت علــى مشــاريع متعــددة منهــا :مشــروع إعــداد االســتراتيجية الخاصــة
بهيئــة االمــارات للهويــة مشــروع تخطيــط القــوى العاملــة لــوزارة المــوارد البشــرية والتوطيــن ،مشــروع إعــادة الهيكلــة وتطويــر المــوارد
البشــرية لدائــرة أعمــال رئيــس الدولــة ،مشــروع إدارة التدر يــب والتطو يــر لهيئــة اإلمــارات للهويــة ،مشــروع حصــر المســميات الوظيفيــة
وتقييمهــا وربطهــا باألوصــاف الوظيفيــة ،إعــداد دراســات المــوارد البشــرية ودليــل الجــدارات.
هــذا وشــاركت أمــاين كعضــو فعــال يف العديــد مــن الفــرق واللجــان يف الجهــات العاملــة فيهــا ومــن ضمنهــا فر يــق جائــزة الشــيخ خليفــة
للتميــز الحكوميــة ،وجائــزة ديب للتنميــة البشــرية ،كمــا وســاهمت بشــكل رئيســي يف معيــار المــوارد البشــرية وحصــول الجهــة العاملــة
فيهــا علــى جائــزة التميــز .وقــد حضــرت مؤخــر ا برنامــج تدريبــي عــن تخطيــط الســناريوهات واستشــراف المســتقبل يف جامعــة
أ كســفورد يف بريطانيــا.

أرقام وحقائق البرنامج منذ اطالقه

 4دفعات

بنسبة سعادة تفوق 95%

 55مستشار
إداري غير مقيم لدى المركز

 49جهة

حكومية ،محلية ،إتحادية وخليجية مشاركة

 130متدرب
حتى اآلن

آراء المنتسبين بالبرنامج

“

اســتطعت مــن خــال البرنامــج التعــرف علــى مفهــوم االستشــارة اإلدار يــة ،وأهميتــه يف تصليــح وتطو يــر أي مســار إداري
يف هيئاتنــا الحكوميــة .وفهــم أهميــة وجــود مستشــار إداري داخلــي يف مؤسســاتنا الحكوميــة .كمــا أننــي تعلمــت الجوانــب
اإلدار يــة لتحليــل أســباب العوائــق األساســية والفرعيــة التــي يقــف عليهــا أداء الموظــف يف مؤسســاتنا والتسلســل يف
عمليــة انجــاز أي مهمــة إدار يــة ،وعــدم التســرع يف اتخــاذ القــرار وتحليــل النتائــج قبــل دراســتها.
وفاء آل علي
رئيس قسم التخطيط والتصميم يف هيئة الصحة بديب

“

البرنامــج أ كثــر مــن رائــع والمعلومــات التــي تضمنهــا وافيــة وكافيــة والدليــل إين اليــوم اســتطيع تقييــم مراحــل المهمــة
اإلستشــارية بشــكل كامــل وهــذا مــا تعلمتــه يف البرنامــج وأمارســه يف عملــي اآلن مــع الشــركة العالميــة التــي أعمــل
معهــا بمشــروع داخلــي للجهــة التــي أعمــل بهــا .كمــا اســتفدت يف النظــر لمجــاالت التحســين وكيفيــة تطويرهــا اىل األفضــل
ودراســة الثقافــة والمخاطــر المحيطــة بالمشــروع وعمــل الخطــط البديلــة لضمــان نجــاح المشــروع وإســتدامته.
شيخة األحبايب
أخصايئ برامج وشؤون مؤسسية يف هيئة الموارد البشرية

“

البرنامــج عبــارة عــن منهجيــة مبتكــرة ومتجــددة يف مجــال االستشــارات اإلدار يــة تركــز علــى الجانــب العملــي بشــكل كبيــر
مــن خــال سلســلة مــن األنشــطة التفاعليــة والمهــام التطبيقيــة ،يســاهم البرنامــج يف نشــر وتعز يــز المعرفــة التخصصيــة يف
مجــال االستشــارات حيــث ان البرنامــج ثــري يف المحتــوى ممــا يجعلــه قــادر علــى تمكيــن موظفــي الجهــات الحكوميــة مــن
تقديــم االستشــارات اإلدار يــة المبنيــة علــى أفضــل الممارســات.
شيخة الرحومي
مستشار التميز يف هيئة الصحة بديب

“

تشــرفت باإللتحــاق ببرنامــج المستشــار اإلداري الداخلــي وهــو مــن البرامــج التــي تهــدف إىل تأهيــل وتمكيــن الملتحقيــن
لتقديم الخدمات االستشــارية ســواء داخليا يف جهة العمل أو خارجها .فمن خالل التحديات التي نواجهها يف جهة العمل
فإننــا قــد أصبحنــا علــى قــدرة ودرا يــة كافيــة بمواجهــة هــذه التحديــات بتقديــم مــا لدينــا مــن خبــرة يف مجــال االستشــارات
والقــدرة علــى بنــاء لغــة التواصــل وتغييــر الواقــع والبحــث عــن التطو يــر المســتمر والحلــول المهنيــة المبنيــة علــى أفضــل
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 ز يــادة اإلحترافيــة يف العمــل ورفــع مســتوى قــدرايت وإمكانيــايت
الوظيفيــة
خولة الطاير
مدير الموارد البشرية باإلنابة  -الهيئة اإلتحادية للهوية والجنسية

رحلة البرنامج

التســجيل مــن خــال الموقــع اإللكتــروين
www.mbrsg.ac.ae

تعبئة نموذج التسجيل
وإرفاق السيرة الذاتية
المحدثة

فرز مبديئ لطلبات
التسجيل

تاكيد القبول

دفع الرسوم

 5ايام
الحصول على شهادة
مشاركة

اطالق البرنامج

تنفيذ مهمة
استشارية

 ٨-٦اسابيع
عرض المهمة
االستشارية

تقييم المنتسبين

الحصول
على شهادة
«مستشارغير
مقيم»
يف حال القبول

االنضمام إىل شبكة
المستشارين غير
المقيمين يف المركز

متطلبات القبول
يشترط يف المتقدمين للبرنامج أن تتوفر لديهم المؤهالت التالية:
حائز على مؤهالت علمية ال تقل عن شهادة البكالوريوس ،يف مجال اإلدارة العامة أو المجاالت المرتبطة

لديــه خبــرة يف العمــل اإلداري ال تقــل عــن خمــس ســنوات يف المجــاالت اإلدار يــة 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 يف عــدد مــن الــدورات التدريبيــة والمؤتمــرات وورش العمــل يف مجــال التخصــص
اإلداري

يجيد اللغتين العربية واإلنجليزية قراءة و كتابة

أن ال يكون مرتبطا ً بأي مؤسسة خاصة تعمل يف مجال تقديم االستشارات اإلدارية

بالمعرفة نرتقي
With knowledge we rise

: يرجى التواصل معنا على،لمزيد من المعلومات
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