






تفخر بالدنا أشّد الفخر بكوادرها الوطنّية المؤّهلة، والتي تتسم بالقّوة والّصالبة واإلخالص، 
وتخدم وطنها ومجتمعها في القطاعات المختلفة بصورة مشرقة ومشّرفة.

خادم الحرمين الّشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود



 إّن رؤية المملكة العربّية السعوديّة ٢٠٣٠ تهتّم بتأهيل وتدريب الكوادر الوطنّية المتخّصصة 
والتي تدعم التحّول الرقمّي واالقتصاد المعرفي واالبتكار.

ولّي العهد صاحب السمّو الملكّي

األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود



إن توجهات قيادتنا الرشيدة من أجل المساهمة في بناء األجيال القادمة من شباب الوطن 
الواعد وتزويد سوق العمل بمخرجات نوعية تواكب احتياجات كافة قطاعات المملكة العربية 

السعودية وفق رؤية ٢٠٣٠ 

صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل
مستشار خادم الحرمين الشرفين وأمير منطقة مكة المكرمة



معالي الّدكتور حمد بن محمد آل الشيخ
وزير التعليم

إن نظام الجامعات الجديد يدعم تفعيل واستثمار الموارد الذاتية والبشرية و إليجاد فرص 
استثمارية من خالل الخدمات االستشارية المختلفة. 



من قلب مّكة المكّرمة.. من جامعة أّم القرى نسعى إلى تسخير طاقاتنا البشريّة واألكاديمّية 
للّسمّو بالخدمات االستشارية في المملكة العربّية الّسعوديّة بما يحّقق تّطلعات قيادتنا الّرشيدة. 

معالي األستاذ الّدكتور عبد اهلل بن عمر بافيل
رئيس جامعة أّم القرى



إّن االستثمار المعرفّي يبدأ بتأهيل الكوادر البشريّة المهنّية واألكاديمّية المتخّصصة ، وتقديم الخدمات 
والّدراسات االستشاريّة بما يحّقق احتياجات القطاعات العاّمة والخاّصة وغير الّربحّية ؛ لذلك أهتم 

معهد البحوث والّدراسات االستشاريّة بجامعة أّم القرى بتأهيل الكوادر البشريّة المتخّصصة في سوق 
االستشارات وذلك منذ عام ٢٠١٦م ، مستعينًا في ذلك بالخبرات والمراكز العالمّية المتخّصصة ؛ بما يعود 

بالمنفعة ويحّقق األهداف ويرضي الّطموحات ويسهم في تحقيق مؤّشرات برامج الرؤية الوطنية. 

د. علي بن محّمد الّشاعرّي
عميد معهد البحوث والّدراسات االستشارّية
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خارطة تأهيل معهد البحوث والّدراسات االستشارّية

مؤّشرات عمل البرنامج 

قائمة المستشارين

آراء المستشارين المستفيدين من البرنامج

صور من شهادات االجتياز واالعتماد

الّتطّلعات المستقبلّية

تواصل معنا
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     تهتــّم المملكــة العربّيــة الســّعودّية بتغذيــة قطاعاتهــا مــن خــال الخبــرات 
المحّلــّي  المحتــوى  تعزيــز  شــأنها  مــن  التــي  المتخّصصــة،  االستشــارّية 
وتحقيــق الّريــادة المعرفيــّة واالقتصــاد المعرفــّي، ومــن هنــا صــدر نظــام 
الّذاتّيــة  المــوارد  مصــادر  مــن  مجموعــة  يحــّدد  واّلــذي  الجديــد  الجامعــات 
للجامعــات معتبــًرا مــن ضمنهــا تغذيــة القطاعــات العاّمــة والخاّصــة وغيــر 
علــى  واســتثمارها  واالستشــارّية  والبحثّيــة  العلمّيــة  بالخدمــات  الرّبحّيــة 
الوجــه األمثــل. وبــدأ اهتمــام جامعــة أم القــرى ممّثلــة فــي معهــد البحــوث 
والّدراســات االستشــارّية فــي عــام ٢٠١٦م بتأهيــل المستشــارين األكفــاء 
والمؤّهليــن لتقديــم الخدمــات االستشــارّية وفًقــا لاحتيــاج والّتخّصــص فــي 
القطاعــات المختلفــة. وقــد بــدأت رحلــة الّتأهيــل مــن خــال الحصــول علــى 
مســتويات معرفّيــة وســلوكّية ومهاريــّة احترافيــّة تــّم تقديمهــا مــن خــال 
برنامــج المستشــار المحتــرف، وتلّقاهــا مجموعــة مــن أعضــاء هيئــة الّتدريــس 
هــذا  ويشــمل  مختلفــة.  علمّيــة  لتخّصصــات  والمنتســبين  الجامعــة  فــي 

الّتقريــر ملّخًصــا عــن البرنامــج ومخرجاتــه واحصائّياتــه. 

تمهيد
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الّنهوض ببرامج الّتحّول لجامعة 
أّم القرى؛ لتكون جامعة ريادّية 

من الّطراز العالمّي.

الرسالة

أن يكون المعهد مؤّسسة 
ريادّية ُتعنى بإنتاج ونقل 

وتوطين المعارف والّتقنيات؛ 
لتحقيق أهداف الّتنمية 

المستدامة في المملكة.

الرؤية
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1. العمل الجماعّي بروح الفريق الواحد.

2. الّشفافّية والعدالة اإلدارّية واألمانة المالّية والعلمّية.

3. االلتزام بمساعدة العمالء في تحقيق أهدافهم.

4. تحّمل مسؤولّية األعمال، وتعزيز الّتفّوق.

5. قبــول الحلــول والمنهجّيــات المتعــّددة ، ورعايــة األفــكار 

اإلبداعّيــة؛ للحصــول علــى أفضــل الّنتائــج.

ــة  ــة واالحترافّي ــة العلمّي ــر الّدّق ــا لمعايي ــاز العقــود طبًق 6. إنج

ــودة. ــدارة ؛ لضمــان الج والج

7. تسخير الّطاقة؛ لخدمة المجتمع والعمالء.

القيم
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ــة  ــة العربّي ــة المملك ــق أهــداف رؤي ــرى فــي تحقي ــة أّم الق ــز دور جامع تعزي
ــّي متطــّور،  ــاء اقتصــاد مزدهــر، ومجتمــع معرف ــعودّية 2030  فــي بن الّس

وقــادر علــى االّطــالع بمهّماتــه والمنافســة العالمّيــة.
قيادة وإدارة مبادرات، وأنشــطة إنتاج، ونقل وتوطين المعارف والّتقنيات، 
والمســاهمة فــي برامــج الّتحــّول الّريــادّي لجامعــة أّم القــرى مــن أجــل بنــاء 

وتطويــر جامعــة ريادّيــة مــن الّطــراز العالمــّي.
تكويــن وتطويــر مراكــز ووحــدات متخّصصــة بالّشــراكة مــع كّلّيــات وأقســام 
ومعاهــد الجامعــة؛ لتشــّكل مرجعّيــة وطنّيــة ذات ســمعة عالمّيــة، وتعــّزز دور 

جامعــة أّم القــرى فــي المهّمــة الّثالثــة للجامعــات الّســعودّية.
تطويــر وتقديــم الّدراســات والخدمــات االستشــارّية، والمســاهمة فــي 
جهــود البحــث والّتطويــر الهــادف للّتنميــة االقتصادّيــة واالجتماعّيــة ، وبنــاء 
وتطويــر منظومــة متكاملــة فــي الجامعــة للّتعليــم والّتدريــب المهنــّي 

للقطــاع العــاّم والخــاّص والمجتمــع.

األهداف االستراتيجية

1

2

3

4
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هيكل الخدمات االستشارّية:
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ــادرة لتأهيــل مستشــاري واحــة أّم القــرى لاستشــارات،       برنامــج المستشــار المحتــرف هــو مب
ويعتبــر البرنامــج أحــد المشــاريع االســتراتيجّية الّطموحــة لجامعــة أّم القــرى، الــذي يســهم فــي 
ــر كادر استشــارّي محتــرف  ــة توطيــن الخدمــات االستشــارّية فــي المملكــة؛ مــن خــال تطوي مهّم
مــن أعضــاء هيئــة     الّتدريــس بجامعــة أّم القــرى، يمتلــك القــدرات والمهــارات الازمــة فــي تقديــم 
الخدمــات االستشــارّية بجــودة واحترافّيــة وموثوقّيــة عاليــة وفــق المواصفــات العالمّيــة فــي 
المجــاالت الّتخّصصّيــة ونطاقــات العمــل للوحــدات والمراكــز الّتابعــة لواحــة أّم القــرى لاستشــارات.

مقدمة عن برنامج المستشار المحترف:
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أهداف 
البرنامج

تطوير كادر استشارّي محترف قادر على 
واحترافّية  بجودة  االستشارات  تقديم 
عالمّية  بمواصفات  عالية  وموثوقّية 

في مجاالت تخّصصّية محّددة.

تحقيــق الّتنميــة المســتدامة فــي قطــاع 
فــي ظــّل  بالمملكــة  االستشــــــــــارات 

رؤيــة 2030.

خدمــة القطاعــات المختلفة 
مــن خــالل تأهيــل الكــوادر 
مجـــال  فــي  المتخصصــة 

االستشــارات.

فــي  المســــــــــــــــــــــاهمة 
ــد البحــوث  ــول معه حصــــــ
االستشــارّية  والّدراســات 
ــة  علــى االعتمــادات الّدولّي
فــي قطــاع االستشــارات. 
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شروط االلتحاق بالبرنامج: 
       

تّم فتح باب الّتقديم ألعضاء هيئة الّتدريس في جامعة أّم القرى على أن تتوّفر فيهم الّشروط 
الّتالية: 

أّواًل: شروط الفئة المستهدفة: 

-   الفئة األولى: قيادات الجامعة من عمداء ووكالء ومستشارين. 
بون الفّعالون، مشرفو الوحدات االستشارية.  -   الفئة الّثانية: أصحاب مكاتب الخبرة الّنشطة، الُمدرِّ

-   الفئة الّثالثة: أصحاب مكاتب الخبرة المستحدثة، وحاملي الدكتوراه حديثًا.
 

ثانيًا: الّشروط الفّنّية: 

-   إكمال كاّفة متطّلبات البرنامج. 
-   إكمال الّتسجيل في البرنامج. 

-   إثبات حضور البرنامج كاماًل وبنسبة ٪90.
-   إكمال كاّفة المهام والواجبات الفردّية المطلوبة من مقدم البرنامج. 

-   إكمال كافة المهام والواجبات الجماعّية. 
-   إكمال دفع الّرسوم المطلوبة لالختبارات والعضوّية. 
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آلية تقديم البرنامج: 
تم تقديم البرنامج في ثالث مستويات مختلفة: 

1-المستوى المبتدئ: حيث تقدم فيه ألية العمل االستشاري ومهاراته ومكوناته. 

3-المســتوى المتقــدم:  يركــز هــذا المســتوى علــى بنــاء شــخصية المستشــار وبنــاء 
مهاراتــه االســتراتيجية لحــل جميــع انــواع المشــاكل بطريقــة احترافيــة. 

بعــد انتهــاء هــذ ا المســتوى  يقــدم المستشــار مشــروعًا متكامــاًل عــن توظيفــه 
لــأدوات االستشــارية المقدمــة فــي المســتوى المبتــدئ والمتوســط. فــي 
حــال اجتــاز المشــروع متطلبــات شــهادة المســتوى الســابع التــي تــوازي الدبلــوم 

العالــي فــي التعليــم الســعودي ينتقــل بعدهــا للمســتوى المتقــدم.

يقــدم  المستشــار برنامجــًا استشــاريًا متكامــاًل، وفــي حــال تــم قبولــه يحصــل 
التعليــم  فــي  الماجســتير  يعــادل  الــذي  الســابع  المســتوى  دبلــوم  علــي 

الســعودي. 

العمــل  إلدارة  االســتراتيجي  التحليــل  فيــه  يقــدم  حيــث  المتوســط:  2-المســتوى 
فــي  االستشــاري  العمــل  ونظــام  المتقدمــة،  االستشــارية  والفنيــات  االستشــاري، 

المختلفــة.  القطاعــات 
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جدول المستويات للبرنـامج: 

)IC( ٍّعضوّية معهد االستشارات البريطاني

المستوى السابع

المستوى المتوسط

تم اجتيازهم للمستوى المبتدئ والمتوسط والسابع والحصول على عضوية المعهد االستشارات البريطاني.

المستوى المبتدئ
2016/8/23-2119

48

59

42

34

67
2019/3/28-26

2019/10/30

 2 0 1 9 /3 /3 0
حتــى 2019/4/1

2019/12/5
(up to 12 months)

عدد التاريخالمستوى
المستشارين
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مخرجات البرنامج:
بنهاية هذا البرنامج يحقق المشاركون مجموعة من المخرجات التي تعكس جودة عملهم 

االستشاري وهي على النحو التالي: 

التميــــــــــــــــــــز واالحتـراف 
المعرفي بطبيعية العمل 
االستشـاري ومكــــــــوناته 

وأركانه. 

المهارى  واالحتـراف  التميز 
بطبيعة العمل االستشــاري 

وأساليبه وفنياته.

تقديم  على  الـــــقدرة 
مخطط متكـــامل لمشروع 
على  مبنى  استشاري 
مراحـــــل احترافية عالمية. 

الحصول علي عضوية 
معهد االستشارات 

.IC البريطاني

الحصـــول على درجة الدبلـوم 
في االستشـارات بعد إكمـــــال 
المطلوبة  المستويات  كافة 
بشهادة  وذلك  البرنامج  في 
البحــوث  معهد  من  معتمدة 
االستشارية  والدراســـــــــــــات 
االحتـــــــرافية  اإلدارة  ومعهـد 
معهد  مع  بالتنسيـــــــــــــــــــــق 

االستشارات البريطاني.



22

خارطة الجهات االستشارية 
واالعتماد الدولي للمستشار 

والجهة االستشاري :
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ــا مــن 48 عضــًوا مــن المعاهــد االستشــارّية قائمــة علــى أســاس تمثيــل  • يتأّلــف المجلــس حاليًّ
48 بلــًدا ، وتمتلــك العضوّيــة فــي معهــد االستشــارات االحترافّيــة.

• يشــّكل المجلــس منّظمــة دولّيــة وشــبكة عالمّيــة مــن معاهــد االستشــارات فــي جميــع أنحــاء 
العالــم، التــي لهــا غــرض مشــترك وقيــم وأهــداف مشــتركة.

• تأّســس المجلــس  عــام 1987؛ حيــث اجتمــع اثنــان وثالثــون مستشــاًرا مــن عشــرة بلــدان فــي 
باريــس ؛ الستكشــاف األرضّيــة المشــتركة بيــن المعاهــد االستشــارّية التــي كانــت معروفــة 

بمأسســة وتوثيــق العمــل االستشــارّي.
• جــاءت مبــادرة هــذا االجتمــاع مــن جــون روثــل ، رئيــس معهــد االستشــارات اإلدارّيــة فــي 

الواليــات المّتحــدة، وكانــت كّل مــن كنــدا والمملكــة المّتحــدة أّول مــن دعــم المبــادرة.
• أســفر االجتمــاع عــن اقتــراح مشــترك لتشــكيل المجلــس الّدولــّي للمعاهــد االستشــارّية ؛ 

لتحســين عمــل االستشــارّيين فــي مجــال إدارة االستشــارات فــي جميــع أنحــاء العالــم.
• شــّكل المجلــس مــن ســبعة بلــدان )أســتراليا والّنمســا وكنــدا والّدنمــارك وجنــوب أفريقيــا 
ــد. ــة( األعضــاء المؤّسســين للمجلــس الجدي ــات المّتحــدة األمريكّي ــة المّتحــدة والوالي والمملك

المجلس الدولي للمعاهد 
االستشارية

International Council of Management Consulting 
Institutes (ICMCI)
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• يشّكل المعهد مؤّسسة مهنّية معتمدة لإلدارة، مقّرها في المملكة المّتحدة.
• تتمّثل رؤية المعهد في مؤّسسات عالمّية؛ تقاد وتدار بشكل أفضل.

ا. • تتمّثل رسالة المعهد في زيادة عدد ومستوى المدراء المؤّهلين مهنيًّ
• باإلضافــة إلــى دعــم أعضائهــا ، تشــّجع المنّظمــة الّتطويــر اإلدارّي، وتجــري البحــوث ، وتصــدر 

مجموعــة واســعة مــن المنشــورات فــي المجــاالت  اإلدارّيــة.
• يعمــل المعهــد_ أيًضــا _مــع الحكومــة البريطانّيــة والهيئــات العاّمــة األخــرى فيمــا يتعّلــق 

بــاإلدارة واألعمــال. الخاّصــة بالقضايــا المتعّلقــة  بالّسياســة 

معهد اإلدارة االحترافية
   Chartered Management Institute (CMI)

ــا بوصفــه هيئــة  • تطــّور معهــد االستشــارات البريطانــّي فــي موقعــه واســتراتيجّيته تدريجيًّ
مهنّيــة لمهنــة االستشــارات، تاريخهــا وخلفّيتهــا عبــارة عــن مزيــج مــن العديــد مــن الهيئــات 
.IBA ومعهــد مستشــاري األعمــال  IMC الّســابقة ؛ منهــا معهــد المستشــارين اإلدارّييــن

• خــالل عــام 2005، تــّم الّتواصــل  بيــن IBA  مــع IMC، الــذي أســفر  _الحًقــا_ عــن االندمــاج مــع 
. CMI   معهــد اإلدارة االحترافّيــة

• فــي عــام 2007، تــّم إنشــاء معهــد استشــارات األعمــال  IBC ، وأعيــدت تســميته  عــام 2011 
إلــى معهــد االستشــارات ؛ لتمثيلــه الّنطــاق األوســع لالستشــارّيين، وليكــون تحــت مظّلــة معهد 

. CMI   اإلدارة االحترافّيــة

معهد االستشارات 
البريطاني

Institute of Consulting (IC)
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• تأّسس مركز مهارات اإلدارة المتقّدمة عام 1988 بوصفه إحدى الّشركات البريطانّية الّرائدة 
في مجال تأهيل االستشارّيين والمديرين والممارسين في المجال االستشاري.

• تتمّثل مهّمة المركز في مساعدة العاملين بمجال االستشارات في الوصول إلى 
المستوى االحترافّي؛ من خالل الّتطوير المهنّي على مستوى عالمّي.

• يقوم المركز بتقديم مجموعة متنّوعة من البرامج والّدورات االستشارّية من خالل خبراء 
ممارسين استشارّيين مؤّهلين، ولديهم خبرة واسعة في االستراتيجّية والّتحسين الّتشغيلّي 

واالستشارات العاّمة في القطاعات الخاّصة والعاّمة وغير الهادفة للّربح.
• تشتمل البرامج والّدورات المقّدمة للمركز على : برنامج تطوير االستشارات االحترافّي، 

وبرنامج تطوير االستشارات االستراتيجّية.

مركز مهارات 
اإلدارة المتقدمة

Advance Management Skills  
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 UQU 

Consultants 

 Foundation 

Course

 Intermediate 

Course
 Certificate Level 7

 Diploma 

Level 7
 Advance 

Course 

خارطة تأهيل المستشارين
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 Code of 

Professional 

Contuct

 Governing 

Council

 International 

Council of 

Management 

Consulting 

Institutes

 Member of 20 

the Institute of 

Consulting

خارطة تأهيل معهد البحوث 
والدراسات االستشارّية
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مؤّشرات عمل البرنامج:

عدد أعضاء هيئة 
الّتدريس المختارين 
لبرنامج المستشار 

المحترف

عدد المستشارين 
الحاصلين على عضوّية 

معهد االستشارات 
)IC( البريطانّي

نسبة المستشارين 
الحاصلين على عضوّية 

معهد االستشارات 
)IC( البريطانّي

عدد المستشارين 
المؤّهلين إلى 
المستوى الّسابع

نسبة المستشارين 
المؤّهلين إلى 
المستوى الّسابع

نسبة اعتماد معهد البحوث 
والّدراسات االستشارّية 
في معهد االستشارات 

)IC( البريطانّي

نسبة اعتماد معهد البحوث 
والّدراسات االستشارّية في 
المجلس الّدولّي للمعاهد 

)ICMCI( االستشارّية

عدد المستشارين 
المؤّهلين الحاصلين 
على عقود استشارّية

عدد العقود االستشارّية 
المنّفذة من قبل 

المستشارين المؤّهلين

 عدد الفيديوهات 
الخاصة ببرنامج 

المستشار المحترف

 عدد المشاهدات 
للفيديوهات

6744٪63

34

٪51٪100٪2026

76286

34
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قائمة المستشارين الحاصلين على 
 :)IC( عضوية معهد االستشارات البريطاني

قائمة المستشارين الحاصلين على 
شهادة المستوى السابع:

د. أيمن جوهرجي

د. أحمد بابلغيث

د. عبدالفتاح نور ولي

د. علي الشاعري

د. إيهاب مليباري

أ.د. هاشم الصمداني

د. عبدالرحمن مجرشي

د. شرف عزت شرف

د. محمود فالته

د. فيصل أسره

د. مازن الشمراني

د. الظاهر األزهر عياد

د. أحمد شمح

د. رامي باشا

د. عمار عبدالله عطار

أد. محمد أسامة خزيم

د. موفق عريجة

د. حسام الحكمي

٤٤

٣٤

د. ذياب المالكيد. خالد الثقفي
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د. أحمد الشهري

د. سمية شرف

د. سعيد البحيري

د. نورة فاروقي

د. علياء  المروعي

د. عبدالله السباعي

د. أنس دبلول

د. أفنان بخاري

د. رانية غازي

د. أحمد محمد عشي

د. عبدالرحمن األهدل

د. سوزان وزان

د. يوسف العتيبيد. تركي الغامديد. عبدالله الذبيانيد. تهاني السبيت

د. أحمد باصالح

د. سهل وهيب

د. منال سميح

د. عوض القحطاني

د. جابر الزهراني

د. نجوى سمرقندي

د. عماد الجحدلي

د. هوازن لمفون
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آراء المستشارين المستفيدين من البرنامج:   

د. سالم عريجة

د. عّمار عطار

د. عبدالفّتاح ولي

د. رانيا زيني

د. سوزان وزان

مكتبة برنامج المستشار المحترف
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 )IC( اعتماد معهد البحوث والّدراسات االستشارّية من معهد االستشارات البريطانّي

صور من شهادات االجتياز و االعتماد:
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شهادات البرنامج
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التطلعات المستقبلّية:

إكمال إجراءات حصول 
معهد البحوث 

والّدراسات االستشارّية 
على االعتماد من 
المجلس الّدولّي 

للمعاهد االستشارّية 
.)ICMCI(

إكمـــــــــــــــــــال إجــراءات 
حصول المستشــارين 
مــن  الّدبلــوم  علــى 
االستشــارات  معهــد 

.)IC( البريطانــّي 

المستشــار  برنامــج  تقديــم 
برنامــج  بوصفــه  المحتــرف 
استشــارّي  مهنــّي  تطويــر 
المملكــة  فــي  احترافــّي 
العربّية الّســعودّية وتقديمه 

المختلفــة.  للقطاعــات 



لبنــاء  ؛  المعرفــة  نقــل  فــي  للّتمّيــز  نســعى 
االقتصــاد المعرفــّي ، وتحقيق الّتنمية المســتدامة

تواصل معنا




