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ز  ناشيونالماستر ةبيوتأهممنواحدة(CMI)لالستشاراتانتر صةالخبر يالمتخصِّ  
 
دعمف

يوالهيئاتالمؤسسات  
 
.واإلداريةالقانونيةالمؤسسيةقدراتهايتعزيزيف

كةتأسست ي2009عامالشر  
 
يإمارةف يأبوظبر   

 
هاأعمالطاقنالتساعونظًراي،المتحدةالعربيةاالماراتدولةف

يالتوّجهتمفقديمطرديبشكل اتيجر  اللتواجدياالسبر يايودوليًّيإقليميًّ اكاتعبر اتيجيةإسشر .بر

زيتقوم ناشيونالماسبر ريبدوري(CMI)لالستشاراتانبر
ّ
المؤث يوفعَّ  

 
وميةالحكوالهيئاتالمؤسساتدعمف

ي امخاللمنالحكوميةوغب  يبأعىلااللبر  ّ يواإلتقانالجودةمعايب  يوالتمب   
 
والتحكيملوساطةاوآلياتحلولف

يعيةالقانونيةاالستشاراتوتقديمالمنازعاتوتسوية جمةوالتشر والتطويرييةوالفوريالقانونيةوالبر
ي يالمالرأسوتمكي  يوتأهيلالمؤسس  يالدعمخدماتتقديمويالبشر .المساندالمؤسس 
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ز / الرئيس التنفيذي الدكتور عماد الدين حسي 

يمستشاري•  
يقانون   

 
.(ADR)البديلةبالطرقالمنازعاتتسويةوآلياتالعقوديوإدارةوالوساطةالتفاوضف

ي• يومقّرهاي(EFQM)الجودةإلدارةاألوروبيةالمؤسسةمنمعتمديمقّيمي  يورئيسخبب   
 
بلجيكا-بروكسلف

EFQM)معتمدمدرب• Licensed Trainer, Belgium)يمعتمديمدرب  
 
CKMالمعرفةإدارةف Instructor KMI, USA)).

يبتدريبقام• يالعملقادةمن12,000منأكب  يالحكوم   
قمنطقةف  يالخليجودولاألوسطالشر يالعرنر   

يالوالتمب  يوالقيادةوالوساطةالتحكيمف  .مؤسس 

يإصداراتولهومجتمعية،وأدبيةقانونيةاهتماماتولهكاتب•  
يوالتطويريوالتمب  ي((ADRالبديلةبالطرقالمنازعاتتسويةوسائلف  .الرحالتوأدبالمؤسس 

يمقالكاتب• يأسبوع   
 
ي(2021-2018)اإلماراتيةالرؤيةجريدةف  

 
.(2018-2015)اإلماراتيةاالتحاديجريدةوف

8

يالمجمعزميل• يالملك   
يطان  لندن-((FCIArbالمعتمدينللمحكمي  يالبر

(CEDRللمنازعاتالفعالةالتسويةمركزيمنمعتمديوسيط• (Accredited Mediator))-لندن

ياألعمالقانونمعهديعضوي• باريس-الدول 

يتجاريمحكم• يايمحكمًيوكذلكالتحكيملهيئاتايرئيًسيتسميتهوتمممارسدول 
ً
يايفرد  

.والتجاريةالمدنيةالمنازعاتمنالعديديف 

يبمركزيوممارسمعتمديمحكم• يومركزي(ADCCAC)التجاريوالتحكيمللتوفيقأبوظبر  يالتجاريللتحكيمدنر  ومركزي(DIAC)الدول 
يبسوقالتحكيم يأبوظبر  ايالمؤسسيةالمراكزيمنوالعديدي((SCCAالتجاريللتحكيمالسعوديوالمركزي(ADGMAC)العالم  إقليميًّ
ا .وعالميًّ

يممارسمحكم•  
باريس-(ICC)الدوليةالتجارةغرفة-التحكيمهيئاتف 

يوممارسمعتمديمحكم•  
يالقاهرةمركزيف  يالتجاريللتحكيماإلقليم  القاهرة-(CRCIC)الدول 

يمعتمديوسيط•  
القاهرة-(IDSC)المستثمرينمنازعاتتسويةمركزيف 

ز / الدكتور عماد الدين حسي 
emadkna@gmail.com

www.dremadhussein.com
UAE: +971 50 266 4646
U.K: +44 7 4444 5555 6



لرئيسيةمراكزأربعة(CMI)تضم❖
ِّ
مث
ُ
ز مراكز ت ّ صةتمت  :متخصِّ

ناشيونال لالستشارا ز انتر (CMI)ت نبذة تعريفية عن ماستر

مالوساطة والتحكيمركز 

Mediation And 
Arbitration Center

M A A C

ز مركز االستشارات  والبحوث والتمت 

Consultancy, Research
and Excellence Center

C O R E

فمركز تطوير المواهب والمهارات والمعار 

Talent, Skills & Knowledge 
Development Center

T A S K

جمة والتحرير واإلعال  ممركز التر

Translation, Editing
And Media Center

T E A M
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(MAAC)مركز الوساطة والتحكيم نبذة تعريفية عن 

زيتسىع ناشيونالماسبر إل(MAAC)والتحكيمالوساطةمركزيخاللمنلالستشاراتانبر
ي ي(ADR)البديلةالوسائلخاللمنوالمدنيةالتجاريةالمنازعاتتسويةثقافةنشر عبر

ةالوساطة الةالوسائلباعتبارهايوالتحكيم،االستشاريةوالخبر يالفعَّ  
يتسهمالبر  

 
تسويةف

ىلعيحافظوبمايوقتوأشعتكلفةبأقلمستدامةحلولالوالتوصلالمنازعات
.العالقات

يالدولية،الممارساتأفضلوفقالخدماتمنظومةتقديميتم اكاتوعبر وتبادللةفاعشر
ات، اءبأفضلواالستعانةللخبر والمراكزيالمؤسساتمختلفمنواالستشاريي  يالخبر
يالدولية  
 
ةالوساطةمجالف 11.والتحكيماالستشاريةوالخبر



نبذة تعريفية عن مركز الوساطة والتحكيم

كةمراكزيأهممنوالتحكيمالوساطةمركزيُيعدي يالمتخصصةالشر  
 
ةساطةوالويالتفاوضحلولخدماتتقديمف والخبر

يوذلكالبديلةبالطرقالمنازعاتتسويةومنظومةوالتحكيماالستشارية ةعبر :يةالتالالخدماتمنصَّ

M A A C

12

استشاراتيصياغةي
العقوديواالتفاقيات
طيتسويةي وشر
.اعالمنازعاتيقبليالب  ي

نياالستشاراتيبشأ
ويةيأفضليبدائليتس

المنازعاتيبعدي
اع .نشوءيالب  

جيإعداديوتقديميبرام
يمج  

 
اليتدريبيةييف

ميالوساطةيوالتحكي
ي كاءيبالتعاونيمعيالشر
.الدوليي  ي

خدماتيواستشاراتيي
بناءيوتطويريالقدرات
المؤسسيةيلمؤسسات
ومراكزيالوساطةي
والتحكيميوتسويةي

.المنازعات

1234
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جمة والتحرير واإلعالم نبذة تعريفية عن مركز التر

جمة يالمهنمنالبر  
بالبر

َّ
ايقدًرايتتطل ً نوالوالمهنيةالحرفيةمنكبب 

ّ
اللغويتمك

ي يوالتعبب   
جمالنصمعللتعاملوالبنان  اي.وإليهمنهالمبر

ً
يمنوإدراك لهذه(CMI)كةشر

جمةمركزيتأسيسجاءفقدياألهمية افيةبرؤية(TEAM)واإلعالموالتحريريالبر استشر
جمةلمجال منتميلغويةونافذةنابضةرئةالمركزوليكون،واإلعالموالتحريرالبر
يالنصوصمختلفوتعريبوصياغةومراجعةوتحريريترجمةخاللهاي  

ترجمةطلبتتالبر
ي،معتمدةقانونيةتحريرية  

 
جمةخدماتتقديمنفسهالوقتوف ييةالفوريالبر  

 
فعالياتف

جمي  يخاللمنالجوائزيتقييموزيارات،العملوورش،والندوات،المؤتمرات
مبر

صي  ي
يمتخصِّ  

 
جمةمجاالتيكافةف .والفوريةالتحريريةالبر

T E A M
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C O R E

ز ال مؤسس  نبذة تعريفية عن مركز االستشارات والبحوث والتمت 

ي
ّ
يوالتمب  يوالبحوثاالستشاراتمركزييعد كةاالستشاريةالذراع(CORE)المؤسس  زيلشر ناشيماسبر ونالانبر

يتدعممتكاملةاستشاريةخدماتالمركزييقدمحيث،(CMI)لالستشارات يالعمالءسىع   
 
القطاعمنكلف

ي يبمايالمؤسسيةأهدافهمتحقيقنحويوالخاصالحكوم   
ّ
.عنّيةالماألطرافتوقعاتويتجاوزييلبر

اًما كةالمؤسسيةبالقيمالبر  زيلشر ناشيونالماسبر االستشاراتكزيمرييقوم(CMI)لالستشاراتانبر
يوالبحوث كاءمعبالعمل(CORE)والتمب   اففعىلوالعمالءالشر يريةالتطويالحلولوتقديماستشر
يالنقلمعالدوليةالممارساتافضلوفقالمؤسسية  

 
يالمالرأسوتمكي  يالمعرف صي  يويالبشر

المتخصِّ
يمضافةقيمةوتحقيق اكاتعبر اتيجيةشر كاءالعمالءكافةمعاسبر .والشر
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نبذة تعريفية عن مركز المواهب والمهارات والمعارف

زيتسىع ناشيونالماسبر زيزيلتعمضافةتدريبيةقيمةتحقيقإل(TASK)مركزهاخاللمنلالستشاراتانبر
ياالستثماري  

 
ي،المالرأسف لتواكبدريبالتوآليةالمحتوىبشأنمستحدثةآلياتتعتمديولهذايالبشر

يوالتطويريالحضاريةالنقلة يالرصيديمنواالستفادةالمؤسس  اكم  اتالبر كةلخبر .والتكامليةخصصيةالتالشر

ةتدريبيبرامجبتقديم(TASK)مركزيقوم❖
دة
ِّ
يمتعد بي  يوتوفب 

اءمدرِّ امجصي  يمتخّصيوخبر لبر
يوالتطويريالتدريب .المؤسس 

ييتم❖ هاتالجأبرزيمنمعتَمدةدوراتتوفب 
ايالدولية

ً
.الممارساتألفضلوفق

T A S K

يالتطوراتأحدث(TASK)مركزيواكب❖  
 
ف

بيقتطخاللمنالعالممستوىعىلالتدريبمجال
يالحديثةالتدريبآليات  

 
صاتالتخصمنالعديديف

يالمالرأستطويريفيهايبماي ُ ي،البشر يوالتمب  المؤسس 
.الشخصيةالمهاراتتطويروي

18



بعض برامج مراكز المواهب والمهارات والمعارف
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J2E
برنامج 

ز  ّ رحلة التمت 

Journey to 
Excellence

L4E

برنامج قادة 
ز  ّ التمت 

مستوى أول

Leaders for 
Excellence

L4E

برنامج قادة 
ز  ّ التمت 

  
مستوى ثانز

Leaders for 
Excellence

IAT

م برنامج مقيّ 
دداخل  معتم

Internal 
Assessor 
Training

برامج 
التخطيط 
اتيج    االستر

ومهارات إعداد 
اتيجي اتاالستر

برامج رأس 
ي المال البشر

-االستقطاب)
-اإلدارة 
(التطوير

برامج 
الجودة

ISO - 18001 
14001 - 9001

مدقق داخل  
(Internal Auditor)

مدقق رئيس  
(Lead Auditor)

برامج 
التدريب 
اإلداري

برامج 
التدريب 
الطبية

برامج 
التدريب 
  
األمنز

برامج 
المالية، 
يات المشتر
والعقود 
والتفاوض

برامج 
  
ز
التدريب ف
مجال 
الصحة 
والسالمة

ة برامج تقني
وأمن 

المعلومات

امج  الت 
التخصصية
والفنية

ISO



كاء قائمة أهم المشاريــــع االستشارية والشر
دولة اإلمارات العربية المتحدة

يك/اسم الجهة  الشر اســـــــم المشــــــــروع

ز 
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أ

ز 
رك
 م
ل
قب
ن 
 م
ذة
نف
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ع ا
ريــــ
شا
لم
ا

-
C
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طة أبوظن   
القيادة العامة لشر التأهيل لتطبيق المواصفة الدولية للرشاقة المؤسسية 1

الهيئة االتحادية للهوية والجنسية   تعزيز القدرات المؤسسية والتنافسية والريادية 
ز
ز المؤسس  ف مجال التمت  2

أبوظن   -صندوق أبوظن   للتنمية االقتصادية    
ز
اتيج   ف ز المؤسس  بناء وتطوير منظومة االطار االستر مجال التمت  3

ز للتوزيــــع  كة العي  ز -شر العي 
ز الساد بحسب معايت  برنامج اإلمارات للخدمة الحك ومية تأهيل مركز خدمة متعاملي 

ة ز المتمت 
4

طة أبوظن   -إدارة المناطق الخارجية
القيادة العامة لشر بناء وتأهيل واعتماد مواصفة ونظام إدارة المسؤولية المجتمعية 5

  والبلديات 
ز
أبوظن   -دائرة التخطيط العمران بناء منظومة مركز تسوية المنازعات العقارية 6

طة أبوظن   
القيادة العامة لشر تقييم فئات جائزة القائد العام 7

 الحكوم  
ز برنامج الشيخ صقر للتمت    وفق نموذج المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة 

 
(EFQM)تنفيذ التقييم النهان 8

  
األرشيف الوطنز ز  ز ومعرفون بالتمت  مون بالتمت  ز

ز وملتر ام بالتمت  ز
التأهيل لشهادة االلتر 9

  لندن•
ز
طية ف مكتب الملحقة الشر

  واشنطن•
ز
طية ف مكتب الملحقة الشر

ز من المؤسسة األوروبية إلدا-التأهيل للحصول عل شهادة  مون بالتمت  ز
رة الجودة ملتر

EFQM (C2E) 
10

طة أب-إدارة تكنولوجيا المعلومات  وظن   القيادة العامة لشر تطبيق أنظمة الجودة المعتمدة 11

طة أبوظن   -إدارة التعليم 
القيادة العامة لشر تطبيق أنظمة الجودة المعتمدة 12

20



يك/اسم الجهة  الشر اســـــــم المشــــــــروع
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-
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طة أبوظن   -إدارة التعليم 
القيادة العامة لشر   المسؤولية المجتمعية

ز
تطبيق أنظمة الجودة المعتمدة ف 13

  لندن
ز
طية ف مكتب الملحقية الشر تطبيق أنظمة الجودة المعتمدة 14

طة أبوظن   -إدارة التدريب 
القيادة العامة لشر تطبيق أنظمة الجودة المعتمدة 15

طة أبوظن   -إدارة الخدمات الطبية 
القيادة العامة لشر ات الفحص والمعايرة   مختت 

ز
تطبيق أنظمة الجودة المعتمدة ف 16

كات األمن الخاصة إدارة شر ز وأصحاب المصلحة والعمالء استطالع آراء الموظفي  17

 الحكوم  
ز برنامج الشيخ صقر للتمت  التقييم التجرين   لتطبيق نموذج المؤسسة األوروبية إلدارة  18

ية • طة أبوظن   -اإلدارة العامة للموارد البشر
القيادة العامة لشر

ية • طة أبوظن   -إدارة تخطيط الموارد البشر
القيادة العامة لشر

  وتحليل الفجوات
ر
التقييم الذان 19

ية • طة أبوظن   -اإلدارة العامة للموارد البشر
القيادة العامة لشر

ية • طة أبوظن   -إدارة تخطيط الموارد البشر
القيادة العامة لشر

ز  التأهيل للحصول عل جائزة التوطي  20

طة أبوظن   -إدارة التدريب 
القيادة العامة لشر

ز األعمال التأهيل للحصول عل جائزة تطوير القيادات ضمن المؤتمر العالم  لتم كي 

نيوزيالندا-
21

طة أبوظن   -إدارة التدريب 
القيادة العامة لشر ز  التأهيل للحصول عل جائزة سمو وزير الداخلية للتمت  22

21

كاء قائمة أهم المشاريــــع االستشارية والشر
دولة اإلمارات العربية المتحدة



  دول الخليج
ز
كاء ف العرن   قائمة أهم المشاريــــع االستشارية والشر

يك/اسم الجهة  الشر اســـــــم المشــــــــروع

ز 
بر
أ

ز 
رك
 م
ل
قب
ن 
 م
ذة
نف
لم
ع ا
ريــــ
شا
لم
ا

-
C

O
R

E

دية السعو -الرياض -الراجج  مؤسسة سليمان بن عبد العزيز اتيج   لمبادرة رشد التخطيط االستر 1

ية صندوق تنمية الموارد  ة السعودي-الرياض -( هدف)البشر ية  (هدف)تعزيز القدرات المؤسسية لصندوق تنمية الموارد البشر 2

-مكة المكرمة-الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام 

السعودية 
تأهيل الوحدات التنظيمية للحصول عل شهادة الجودة 3

-المدينة المنورة -وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي 

السعودية 
تأهيل الوحدات التنظيمية للحصول عل شهادة الجودة 4

السعودية -القصيم -غرفة القصيم    القصيم 
ز
اتيجية االستثمار ف مراجعة وترجمة استر 5

السعودية-الرياض -األمانة العامة لدول مجلس التعاون  ز المؤسس  عل المستوى التشغيل  وال وع نشر  تعزيز  ثقافة التمت  قياديمشر 6

بية والتعليم  سلطنة عمان -مسقط -وزارة التر وع تحديث إطار  تقييم المدارس الخاصة وتأهيل مقيم  المدارس  مشر 7

22



  أرقــــــام
ز
إنجازاتنـــا ف

دورات إدارية

شهادة كبير مقيمين

ة ورشة لنشر ثقاف

يالتميز املؤسس 

(HSE)مجالي األمن و

برامج التمّيز املؤسس ي
J2E, L4E, EAT  &MAT

برامج أخرى 
برامج الجودة

11,747

511
293

1,818

1,960

636

14 ز  إجمال  عدد المتدربي 

16,979
23



كةحازتهللا؛منبتوفيق يالدولية(CMI)شر  
 
ي18ف 2014ديسمبر

مونشهادةعىل يملبر  Committed)بالتمب   To Excellence - C2E)؛

كةأوللتكون يعربيةشر  
 
طويريةوالتالقانونيةاالستشاراتمجالف

جمة ،االتحاديخارجوالتعريبوالبر يواألولاألورونر   
 
العربيةقةالمنطف

الجودةإلدارةاألوربيةالمؤسسةمنالرفيعةالشهادةهذهعىلتحصل

(EFQM)يضعالنجاحوهذاي،بلجيكاي-بروكسلومقرهاي(CMI)كأول

كة ينالوطمستوىعىلاإلنجازيهذايتصنععربيةاستشاريةشر .العرنر 

ز  ّ مون بالتمت  ز
(C2E)شهادة ملتر

24
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  التميــــــــــــــــــــــــــــــــــــز
ز
شــــــــــركــــاؤنــــا ف

26



  التميــــــــــــــــــــــــــــــــــــز
ز
شــــــــــركــــاؤنــــا ف

27



  التميــــــــــــــــــــــــــــــــــــز
ز
شــــــــــركــــاؤنــــا ف

28



29
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اكات وإنجازات ألبوم شر

30

  )ندوة نقاشية خالل
  العمل القضان 

ز
حدة العربية المتاإلماراتبدولة االتحاديةلرؤساء المحاكم ( االبتكار ف

2015نوفمت  25-عجمان 



اكات وإنجازات ألبوم شر

31

  
ز
  لمدراء العمليف

ر
ز االستباف ّ طيةختام برنامج التمت  ات الشر

2015نوفمت  18-أبوظن   

كاء األول    ختام ملتقر الشر
ز
ز )ف ّ   التمت 

ز
كاء ف ع قادة معهد م( شر

طة أبوظن   
-ظن   أبو -تدريب األسلحة والمتفجرات من شر

2014يونيو 24



اكات وإنجازات ألبوم شر

32

ز المؤسس  لقــــــــــــادة كليــــــــــــة الشر    التمت 
ز
  ختـــــــــام دورة ف

ز
طـــــــــــــةف

2015مايو 7-أبوظن   

لمساعد الوكيل ا-تكريم سعادة اللواء الركن خليفة حارب الخييل  
(  CMI)لشؤون الجنسية واإلقامة والمنافذ بوزارة الداخلية لمجموعة 

  ختام ورشة 
ز
-( داممفتاح الريادة المست: إدارة االبتكار)الدولية ف

2015نوفمت  23-أبوظن   



-اخلية وزارة الد-لشؤون الجنسية واإلقامة والمنافذ ( مفتاح الريادة المستدام: إدارة االبتكار)خالل ورشة 
2015نوفمت  23-أبوظن   

اكات وإنجازات ألبوم شر

33



اكات وإنجازات ألبوم شر

34

  برنامج مرور 
ز
  ختام ورشة مهارات التقييم التجرين   لقادة المحاور ف

ز
-إدارة المرور والدوريات -نجوم 7ف

ز  2014نوفمت  -العي 



اكات وإنجازات ألبوم شر

35

  ختام دورة 
ز
ز )ف ّ   األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ( رحلة التمت 

ز
ةالمجموع)ف -( ة العاشر

ة من -الرياض  2016يناير 28إل 27خالل الفتر



اكات وإنجازات ألبوم شر

36

ز  المؤسس  لقادة أمانة العاصمة المقدسة  ّ   التمت 
ز
  ختام دورة تدريبية ف

ز
2014ديسمت   03-مكة المكرمة -ف



اكات وإنجازات ألبوم شر

37

افذشهادة شكر وتقدير من شؤون الجنسية واإلقامة والمن
2016يونيو -أبوظن   

شهادة شكر وتقدير من اإلدارة العامة لإلقامة وشؤون األجانب
2016يوليو -أبوظن   



اكات وإنجازات ألبوم شر

38

طة أبوظ ن   شهادة شكر وتقدير من القيادة العامة لشر
2013نوفمت  -أبوظن   

كات األمن الخاصة  شهادة شكر وتقدير من إدارة شر
2013يناير -وزارة الداخلية اإلمارات العربية المتحدة 



اكات وإنجازات ألبوم شر

39

طة أبوظ ن   عن شهادة شكر وتقدير من القيادة العامة لشر
أفضل ممثل مقدم  خدمات

2011نوفمت  -أبوظن   

طة أبوظ ن   شهادة شكر وتقدير من القيادة العامة لشر
ز  يك مثال  متمت 

2012ديسمت  -أبوظن   -كشر



اكات وإنجازات ألبوم شر

40

دمات شهادة شكر وتقدير من دائرة التنمية االقتصادية عن تقديم خ
2013أبريل -أبوظن   -الدعم المساند والتطوير المؤسس  

اديةشهادة شكر وتقدير من دائرة التنمية االقتص
2010يناير -أبوظن   



اكات وإنجازات ألبوم شر

41

جامعة شهادة شكر وتقدير من مركز التعليم المستمر ب
2017سبتمت  -أبوظن   -اإلمارات العربية المتحدة 

جامعة شهادة شكر وتقدير من مركز التعليم المستمر ب
2017نوفمت  -أبوظن   -اإلمارات العربية المتحدة 



اكات وإنجازات ألبوم شر

42

بية والتعليم عن د ورة تقييم شهادة شكر وتقدير من وزارة التر
2018أكتوبر -مسقط -وتصنيف المدارس الخاصة 

  جائزة
ز
طة أبوظن   ف

القائد شهادة شكر وتقدير من شر
ز  2019سبتمت  -أبوظن   -2019العام للتمت 



اكات وإنجازات ألبوم شر

43

نسيةشهادة شكر وتقدير من الهيئة االتحادية للهوية والج
2019ديسمت  -أبوظن   

نسيةشهادة شكر وتقدير من الهيئة االتحادية للهوية والج
2019ديسمت  -أبوظن   



www.cmiexcellence.comwww.dremadhussein.com

:للتواصل
ز / الدكتور الرئيس التنفيذي-عماد الدين حسي 

emadkna@gmail.com
projects@cmiexcellence.com

00971 (50) 2664646

@CMIExcellence


