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 :التعريف بـمجموعة العمل
والتي  األكاديمتتق بةامام المتك فهد لتجتمول والماادن()تأستت تتر مجم مةم مم مق امتدادا لالستتترتتاريتق لت اتم المات ما   

مق شتمكم الامل لتت اتم ونم  المات ما  ودار اسستااد  المك نم مةم مم الامل ( تأست تر1991) 1412بدأ  أممالها مام 

  مةاالمدة . وتامل دار اسسااد لالسترارا  في *اسسااد لتتدريب )اسسااد لالسترارا  والتدريب( لالسترارا  وممكز

اسداريم  ( واالسترارا 35( واالسترارا  الصاامتم )تمختص رق  14االتصاال  وت اتم المات ما  )تمختص رق   وماها

 مصاع بتر الغطاءمع )( وتركل هذه األطماف 152( واالسترارا  التمب يم والتاتتمتم )تمختص رق  854)تمختص رق  

www.plasticap.sa)  مةم مم الاملGroup of Work المةم مم متى االنتمنر ه  وم قع: 

www.GW.sa 
 

شتتتتمكم نم  في  100في ماتدى التااف تتتتتم أتتتتمق أستتتتم   ( بتكميمها2009) 1430وقد ترتتتتمفر مةم مم الامل في مام 

 الممتكم الامبتم ال ا ديم في أول مااف م ت  تامتمها في هذا الصدد بالممتكم الامبتم ال ا ديم.
 

 هامااستتتترتتتاريم وتدريجتم متا مم وفي مةاال  متاددة و ت اتم وفاتم خدما خالل األم ام الماأتتتتم مةم مم الامل  قدمر

التامتمتم وإمادة الهتكتم وتامتم الم ارد الجرتتتتميم  ترتتتتغتل مماكز ت اتم المات ما  وت فتم الخدما  الم تتتتاندة والدراستتتتا 

أدائها  مق تط يم الخاص ال طا الحك متم و األجهزةلتمكتق  وبمامج تازيز ال درا  االنتماء ال ظتفي وتط يم كفاءة الامل

 30في ت دي  خدماتها متى خجما  تمتد إلى أكثم مق  وت تتتتتاد المةم مم. ا  الحديثمباستتتتتخدام األنممم واألستتتتالتب والت ات

لنخبة من اسدارة والتامت  وت اتم المات ما . كما أن مةم مم الامل ت تتتتتتتفتد مق الخجما  المتماكمم   ماماً في مةاال

فم خدما  وأممال بأرقي م تتتتتتت ى وبأقل تكتالذيق يتف  ن ماها في رؤيتها بت دي   العالميين والوطنيينالحلفاء والشررررررر اء 

 متى الامالء وبتافتذ أممالها بكفاءة وج دة ماتمدة متى ت فتق هللا ث  المثابمة والحزم والح   في ال فاء بالا  د.
 

 :الخبرات واألعمالنماذج من 
 

 القطاع العام: 
 ( 1414و 1412 يمام بتقجهم حك متم  18دراسم ما قا  استتااب ت اتم المات ما  بال طا  الحك مي ) 

 (1417) م اندة ودم  الت ساا  الصاامتم وال كاتمو إمادة الهتكتم وتط يم األممالالهتئم المتكتم لتةجتل وياجع:  

 (1425متى وأع الةزء الخاص بال طا  الحك مي في الخطم ال طاتم لت اتم المات ما  واالتصاال  ) اسشماف 

 (1426) المؤس م الاامم لتتاتت  الفاي والتدريب المهاي: تدريب قطا  التأمتق ودراسم مخمجا  التاتت  

 (1427ماادن: تخطتط استماتتةي ) وشمكمالمادنتم وزارة الجتمول والثموة  

 (1429الادل: مرمو  هتكتم ال زارة ووأع اسجماءا  واألنممم الالزمم ) وزارة  

الهتئم الاامم لتغذاء والدواء: دراستتتتم م ارنم لامام الم ارد الجرتتتتميم واألنممم المالتم واسداريم واسشتتتتماف متى  

إدارة مرتتتتمو  إستتتتااد بمنامج و إمداد وتافتذ الهتكل التامتمي الةديد والخطم االستتتتتماتتةتم لةنممم واسجماءا 

 (  1441-1428)وجها  حك متم أخمى الغذاء الم ت رد بالهتئم الاامم لتغذاء والدواء 

 ( 1430تط يم الامام الممكزي لالختجارا  ب زارة التمبتم والتاتت  ) 

 ( 1430إدارة مرمو  التط يم االستماتتةي لدي ان الممال  ) 
 (1431تخصصتم ) لةان ودم  فاتم دراسم: اتموالت  لتات م مجدالازيز المتك مديام 

 ( 1435-1432إدارة مرمو  اسسااد الفاي والت اي لجمنامج الصحم االلكتمونتم ب زارة الصحم ) 

 ( 1432ت فتم الخدما  االستراريم واسداريم لتمةتس األمتى لت ضاء )و دراسا  تامتمتم وهتكتم 

الخدما  االستراريم واسداريم لتجاك ال ا دي لالدخار والت تتف ت فتم تط يم الهتكل التامتمي وتح تق األداء و 

(1432-1437) 

وتحكتمه  التامتمي الهتكل ومماجام ت  ي  متخصصم؛ استرارا (: نزاهم) الف اد لمكافحم ال طاتم الهتئم 

(1433) 

 ووأع ست  رواتب هتئم الهالل األحمم ال ا دي: مماجام الخطم االستماتتةتم وبمنامج تط يم الم ارد الجرميم 

 (1434-1433وح افز لتاامتتق في المتدان وإمداد الت ائح والض ابط الالزمم )

                                                           
بسبب غشاوة الغمة على األمة وجائحة كورونا فقد تم شطب سجل شركة العمل ونقل ملكية سجل مدرسة نخبة الخبر العالمية وإلغاء ترخيص  *

 وتمثيل الجامعات العالمية.وإدارة المشاريع والتركيز على االستشارات  مركز التدريب

http://www.gw.sa/
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  وإجماءا وق امد الجرميم الم ارد وأنممم ول ائح تامتمي هتكل إمداد(: الختميم تكافل مؤس م) التاتت  وزارة 

 (1438-1435) الامل

راريم لمرمو  الدم  واسسااد اسداري والفاي لمديام المتك مجدهللا لتطاقم الذريم والمتةددة  ست -1435) خدما  ا

1440) 

وغتمها مق الةها   مدد مق المرموما  الصغتمة والمت سطم بالحمس ال طاي وحمس الحدودإأافم إلى  

 الحك متم

 القطاع الخاص: 
 ( 1408دراسم م ت ى خدما  المات ما  في ال طا  الصاامي ال ا دي )مام  

 ملرمكم االتصاال  ال ا ديالم اهمم في التخطتط االستماتتةي واسشماف متى بمنامج التح يل وإمادة الهتكتم  

(1419-1427) 

 (1440 -1428تط يم وصتانم نم  ال ج ل والت ةتل لكتتم بق ستااء لتات م الطجتم بةدة ) 

تط يم األنممم المالتم واألكاديمتم وشتتتتتتؤون الم ظفتق لكتتا  الغد لتات م الصتتتتتتحتم واألكاديمتا  الدولتم لتات م  

 ( 1432-1429مق م اقاها ) والتأستس واالشماف متى ترغتل كثتمالصحتم، وتط يم الجاتم الت اتم التحتتم 

 (1439 -1432الكهمباء بمابغ )تط يم وصتانم ب ابم ال ج ل لتماهد الاالي لت اتا  المتاه و 

 (1440 -1432تط يم وصتانم ب ابم ال ج ل لتماهد ال ا دي الت اي لتتاديق باممم ) 

 ةجتلال لمديام والاممانتم الاامم االستتتتتماتتةتم لخطما ت فتم استتتتترتتتتارا  م تتتتاندة لرتتتتمكم بكتل الاالمتم ل أتتتتع 

 (1431) الصاامتم

 (1433)المتط رة  لتصااما  ال ا ديم ترمكمل الجرميم الم ارد تط يم وبمامج الداختتم األنممم مماجام 

 (1434) الات ي مةم مم وتط يم هتكتم دراسم 

 (1435) ال ابضم الاتتان رمكمل جرميمال م اردفي تط يم ال م اندةال 

 (1427) الاالمتم وهامتت ن ألق ب زلفم  ال ا ديم لرمكم  الجرميم في تط يم الم ارد الم اندة 

 (1433) ال ابضم الممتكم رمكمل الجرميم في تط يم الم ارد الم اندة 

لمكتب  متخصتتتصتتتمال دراستتتا مةم مم مق الوواستتتت طاب الكفاءا   جرتتتميمال م اردال تامتمبمامج الم تتتاهمم في  

 (1434) االستراريم الاالمتم ماكازي شمكمال ا ديم في 

 (1435) وشمكاه متترل رمكمال ا ديم للمكتب  إداريم قتادا  وت ظتف اختتار وت تت الم اهمم في  

 تسقت ومتتادا بتل صتتتتادو لح تتتتاب  بالممتكم الامبتم ال تتتتا ديم تاميفتم وبمامج دراستتتتا  إمداد في المرتتتتاركم 

 (1436) األمميكتم المتحدة بال اليا  الختمي

-1427الف زان )تأستتتتس وإدارة مرتتتمو  الرتتتهادة ال طاتم لمهارا  الجتع بالتةزئم لصتتتالح اك تتتتما ومةم مم  

1434) 

ورئاسم مةتس األمااء له ماذ   www.MELI.edu.sa الم اهمم في تأستس ماهد الرم  األوسط لت ج تتا   

 (.2019-2009تأست ه )

ماا  المصافم في المماتب األولى أمق الم ايتس أحد الةا)وهي    www.ie.edu  األسجانتم ieتمثتل جامام  

. المزيد مق التفاصتتتتل في المتحق المدر . الاالمتم( في الممتكم الامبتم ال تتتا ديم وت دي  جمتع الخدما  الم تتتاندة

  (تاريخه-1437)

مةم مم شمكا  الف زان ومةم مم شمكا  المةدومي لمدد مق المرموما  الصغتمة والمت سطم إأافم إلى  

 سابك وشمكم صاف ال وشمكم ماادن وشمكم شتفمون وشمكم
 

 

 

 

 

 

 الخدمات:

http://www.meli.edu.sa/
http://www.ie.edu/
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 ترمل خدماتاا التالي:

 

 الك ادر ت ظتف مق بدء. الت ستع أو التط يم أو التأستس ممحتم في س اء محددة لجمامج المراريع إدارة 

 التدريب أو المقمتم المام ما  لتط يم وص ال واألنممم األجهزة ت ريد إلى األجاجتم الخجما  أو ال طاتم

 .ل ائدا باألست ب م ارنم التكالتف في كجتما وفما تُاطي وبأسالتب طم  بادة الجرميم الم ارد وتط يم
 .الت تتديم والصتانم الترغتل بمامج مجم المتخصصم الفاتم الك ادر ت فتم 
 .الحاجم ح ب االستراريم الخجما  ت فتم 
 االستراريم وم تمحا  التط يم.مماجام وتدقتق الدراسا   
 .الحك متم لإلدارا  الم اندة الجمامج مراريع إدارة 
 .األخمى الم اندة والخدما  المتخصصم الجرميم الم ارد ت فتم 
 مع وربطها اسجماءا  أتمتم متطتجا  مع يتالءم بما وتج تطها الامل ستم وخمائط اسجمائتم األدلم إمداد 

 .اسلكتمونتم لتحك مم األخمى والتطجت ا  اسلكتمونتم الحك مم متطتجا 
 .الرامتم الة دة نم  تط يم 

 Business Process Reengineering اسجماءا  هادسم إمادة أو الهادرة 
 افواألوص االتصال وقا ا  والصالحتا  الم ئ لتا  ومصف فم واالختصاصا  التامتمتم الهتاكل إمداد 

 .إدارة لكل الم ظفتق ال ظتفتم ومدد الم مرا  وتحديد وح اب ال ظتفتم
 .اسداريم والام  الت ائح ومماجام الجرميم الم ارد أنممم إمداد 

 ال تاديمو اسداريم وقدراته  مهارته  لمفع الم ظفتق وتأهتل تدريب المتخصــصم التدريجتم الجمامج تافتذ 

 األداء  تت وت وظتفم لكل والتدريجي ال ظتفي  ارالم ورس  التدريجتم االحتتاجا  تحديد خالل مق واسشماقتم

 .المارأة في اسداريم الم ت يا  لمختتف المتا مم التدريجتم الدورا  وم د
  

 رسالة ورؤية مجموعة العمل:
 : نامل في مةم مم الامل لت فتم الخدمم األفضل لامالئاا بم ايتس مالمتم لامقى جمتاا. المسالم

 والخدما  الت اتم واالستراريم والتدريجتم الم اندة. سدارة المراريعفي الممتكم الامبتم ال ا ديم  مصدر م ث  : المؤيم

 

 :عمالئنا من
 الف زان شمكا  مةم مم

www.alfozan.com 

 

 ال ا ديم شتفمون
www.sachevron.com 

 

 صاف ال مةم مم
www.savola.com 

 
 سارة شمكا  مةم مم

www.sara.com.sa 
 

  والدواء لتغذاء الاامم الهتئم
www.sfda.gov.sa 

 

 الممال  دي ان
www.bog.gov.sa 

 
 لت ضاء األمتى المةتس

www.scj.gov.sa 
 

 

   الصحم وزارة
www.moh.gov.sa 

  

 الرم  ل ج تتا  ماهد

 األوسط
www.MELI.edu.sa 

 

 ماادن شمكم

www.maaden.com.sa 
 

 شمكم) نتان أب  مةم مم

 (باور أك ا

www.acwapower.com 

 
  

 األهتتم ستاا ابق كتتم

 الطجتم لتدراسا 

www.ibnsina.edu.sa  

 :التزاماتاا
تافتذ األممال األساستم في مةال ممتاا واالستاانم بالةها  المتخصصم المتمتزة فتما يمكق أداؤه بركل أفضل مق طميق 

تى م ت يا  المصاحجم بأمتتك الةها  مع اسشماف متى تافتذ األممال الم اندة وتافتذ جمتع األممال المطت بم وت دي  ال ثائق 

 االحتمافتم والمهاتم.

 

http://www.alfozan.com/
http://www.sachevron.com/
http://www.savola.com/
http://www.sara.com.sa/
http://www.sfda.gov.sa/
http://www.ibnsina.edu.sa/
https://www.bog.gov.sa/wps/port
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 متحق

 
 

 في المملكة العربية السعودية IEمكتب جامعة 
 :مقدمة

يمكن للطالب الوصول إلى  المكاتب،في جميع أنحاء العالم. في هذه  دولًيا،مكتًبا  30أكثر من  IEتمتلك جامعة  
تشارك هذه المكاتب في تحليل ملف تعريف  ذلك،. باإلضافة إلى IEمعلومات متعمقة حول شهادات وبرامج جامعة 

خريجين الويكون على اتصال ب من المكتب ؛ يتلقى دعًما إضافًياIEبمجرد تخرج الطالب من و . IEالمرشح قبل قبوله في 
 من نفس البلد.

 :IE جامعة لمكتباألنشطة الرئيسية  
 دراسة احتياجات السوق واالتجاهات المحلية•  
 للعمالء المهتمينالمطلوبة  المعلومات توفير•  
  IEللمرشحين للقبول في برامج  تقييم الملف الشخصي•  
 اجتماعات استشارية لمساعدة المرشحين على اتخاذ القرار بشأن البرنامج المناسب• 
 الشراكة مع الجهات المحلية والدولية الموجودة في المملكة العربية السعودية•  
  IEخريجي  في التواصل بين مشاركةال•  
في المملكة العربية السعودية نمًوا هائاًل في توظيف  IEحققت وقد  IEلبرامج تصميم وتنفيذ مبادرات التسويق والترويج • 

علما  من المواطنين السعوديين من إجمالي عدد المسجلين.  ٪ 70المزيد من الطالب في العامين الماضيين مع أكثر من 
 IEاختاروا والذين  (34 - 30لين من الفئة العمرية )من الطالب السعوديين المسجلين هم من المهنيين العام ٪43 بأن

 إضافة لبرامج بأعلى االهتمام IE Business Schoolتحظى برامج  حيث كواحدة من أفضل الجامعات في العالم
ناًء على تغيير في سلوك المستهلك ب ومعل التنفيذية وغيرها. ، ماجستير في إدارة األعمااجستير في إدارة األعمال الدوليةم

ي ذلك ف االتجاهات الدولية والتوقعات االقتصادية. ُيظهر المرشحون من السعودية اهتماًما أكبر بالبرامج األخرى بما
عمالء وبرامج كلية بة ال، وماجستير تجر ي التحول الرقمي وقيادة االبتكار، والماجستير التنفيذي فماجستير البيانات الضخمة

 التصميم والهندسة المعمارية. 
 :في المملكة العربية السعودية IE وأعمال سابقة لجامعة مشاركات 
تقود أرامكو هذه المبادرة مع شركاء مؤسسين متعددين )شركات دولية مثل حيث : أكاديمية التميز للتمويل والمحاسبة• 

HSBC  وEY)  تم ترشيح وقدIE كشريك تعليمي 
جامعة الملك عبد  وهم من خبرة شركائه SCIEFيستفيد  المركز السعودي األسباني لالقتصاد والتمويل اإلسالمي:•  

بهدف أن يكون مركًزا للبحث  2009تم إطالق المركز في عام  ؛ حيث، والبنك اإلسالمي للتنمية IEجامعة العزيز،
ات وقادة لدولية والحكوموالتدريس وتطبيق وتعزيز االقتصاد والتمويل اإلسالمي بين الشركات اإلسبانية والسعودية وا

 المستقبل
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تعرض الحالة المشكالت التي واجهها قسم قطع  دراسة حالة الوسائط المتعددة مع شركة القاضي للتجارة والصناعة:•  
دارة المخزون.  //:ie.edu/en/aliepublishinghttps.-غيار الشاحنات والمقطورات في القاضي فيما يتعلق بعملياته وا 

1-industry-commerce-kadi  
مع  GMCبرنامج ماجستير إدارة األعمال المخصص لـ  ر إدارة األعمال للشركات مع شركة الخليج الطبية:ماجستي• 

 والتسويقالتركيز النهائي على المبيعات 
برنامج ماجستير في إدارة األعمال مخصص لبنك  ماجستير إدارة األعمال للشركات مع البنك اإلسالمي للتنمية:•  

 ركيز على التمويل والمصارف التنمية اإلسالمي مع الت
: برنامج ماجستير في التمويل اإلسالمي وتنمية القيادة تم ماجستير في التمويل اإلسالمي مع البنك اإلسالمي للتنمية• 

نشاءه باالشتراك مع    ()المركز اإلسالمي لتنمية القطاع الخاص ICDتطويره وا 
ورشة عمل لكتابة الحالة مع المعهد اإلسالمي للبحوث  للتنمية:ورشة عمل لكتابة الحاالت مع البنك اإلسالمي •  

 ( IRTIوالتدريب )
 ورشة عمل مكثفة للقيادة في "ثقة"  برنامج القيادة عالية التأثير لـ "ثقة":• 
ول والتح القرارة وصنع الجديد قنيةالت ويشمل البرنامج عدة مواضيع مهمة ومنها: برنامج القيادة التنفيذية لوزارة الصحة:• 

  الرقمي وتحسين العمليات
( لتطوير SREIبرنامج تم إنشاؤه باالشتراك مع المعهد العقاري السعودي ) برنامج التطوير العقاري لوزارة اإلسكان:• 

 كان في المملكة العربية السعوديةقطاع اإلس
غيرة ومتوسطة الحجم( على برنامج شركة ص 30حصل المشاركون )من أكثر من  برنامج تدريب المالك مع منشآت:•  

 تشعار الفرص واإلبداع واالتصاالتيوًما. وشملت الموضوعات االبتكار واس 12تدريبي لمدة 
تم تخصيص هذا البرنامج ألرامكو السعودية باستخدام نموذج و  ماجستير إدارة األعمال في شركة أرامكو السعودية:•  

 ليناسب العميل طفيفةالتعديالت ال ماجستير إدارة األعمال التنفيذية مع بعض
يخدم هذا البرنامج المخصص مبادرة التحول  :في شركة أرامكو السعودية األعمال والبيانات الضخمة تحليلماجستير •  

  .IEالرقمي في أرامكو السعودية باستخدام برنامج الماجستير في البيانات الضخمة في 
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