


بذكـاء ... نبنـي خبـراتـك
Building Smart Experiences



المقدمة
الخبرات الذكية للتعليم والتدريب �سعت منذ تاأ�سي�سها في 2007 ,اإلى اأن تكون النموذج 
المجال  في  التدريبية  والبرامج  النوعية  والم�ساريع  اال�ست�سارات  تقديم  في  االأف�سل 
التعليمي, االجتماعي والقيادي, ولذلك ا�ستحقت اأن تكون االختيار االأول لكثير من المنظمات 
الفعال  بالدور  الذكية  الخبرات  �سركة  في  ونوؤمن  القطاعات.  مختلف  في  والموؤ�س�سات 
لمنظمات االأعمال, لذلك ن�سعى لمواكبة كل جديد لتطويرها حتى توؤدي دورها كما ينبغي, 
فنحن نقدم دائما الحلول االأنجع واالأن�سب لهم وي�سعرنا ذلك باالعتزاز الأننا نقوم بر�سالتنا 

االأ�سا�سية في التنمية.

روؤيتها  من  المنبثقة  لمنهجيتها  وفقا  الم�ساريع  وتنفيذ  ت�سميم  على  ال�سركة  تعمل 
, وال تكتف بتنفيذ الم�ساريع بل نعمل على �سمان جودة  العميقة الحتياجات المجتمع 
االأثر الذي تخرجه تلك الم�ساريع ون�سعى اإلى اإ�سعاد عمالئنا والم�ستفيدين من م�ساريعنا 
المختلفة. خالل الع�سر ال�سنوات من عمر ال�سركة قدمنا الكثير من اال�ست�سارات والم�ساريع 
ال�سوق  لنقود  رائدا  والقيادي,و�سنعنا توجها  التعليمي, االجتماعي  المجال  والتدريب  في 
في  العالية  والجودة  النوعي  التخ�س�ص  على  ركزنا  االأثر,  وعظيمة  الذكاء  عالية  بقدرات 

التنفيذ.



Introduction
Since its establishment in 2007, the Smart Expertise Company for Education and 
Training has led the way in providing high-quality consultancy services, project 
development, and training programmes in the fields of education, society and 
leadership. We have become the first choice solution provider for organisations and 
institutions in a wide range of sectors.
We strongly believe in the effective role of business organisations in education 
and society and strive to keep pace with new developments, enabling us to assist 
clients in playing their role most effectively. We seek to offer the most effective and 
appropriate solutions, and are proud of our mission to enhance the educational and 
leadership potential of the individuals and organisations with whom we work
The company designs and implements projects in accordance with a methodology 
that we have developed based on a deep understanding of the needs of the community. 
When delivering projects, we carefully monitor and evaluate our progress, enabling 
us to continuously improve our solutions and delight our clients and beneficiaries of 
our work.
In the more than ten years since the company was founded, we have delivered a 
wide range of projects and have, through our pioneering approach focussed on 
specialisation and high- quality implementation, established a world- class reputation 
for intelligence, impact and innovation.



      



      

اأدائه�ا, فمن�ذ  النوع�ي ف�ي  بالتخ�س��ص  والتدري�ب  للتعلي�م  الذكي�ة  الخب�رات  توؤم�ن �س�ركة 
عل�ى  والقيادي�ة  االجتماعي�ة  التعليمي�ة,  بم�س�اريعها  ال�س�وق  قي�ادة  م�ن  �س�نوات  ع�س�ر 
ا�س�تفاد منه�ا  الت�ي  االإنج�ازات  الكثي�ر م�ن  ال�س�عودية حقق�ت  العربي�ة  المملك�ة  م�س�توى 

واالأف�راد.  الموؤ�س�س�ات  م�ن  العدي�د 
خلال  ملن  النوعيلة  البراملج  تقلدم  والتدريلب  للتعليلم  الذكيلة  الخبلرات  �شلركة 

التاليلة: المجلاالت  فلي  والنوعلي  المتخ�ش�لص  واال�شت�شلاري  االإداري  كادرهلا 
1.  ابتكار الم�ساريع النوعية في المجال التعليمي االجتماعي والقيادي.

2. التطوير االإداري والتنموي للموؤ�س�سات واالأفراد.
3. اإعداد المناهج والبحوث والدرا�سات .

4. قيادة البرامج التدريبية والتطويرية وور�ص العمل.
5. تنظيم للموؤتمرات والملتقيات .

من نحن

The Smart Expertise Company for Education and Training has over ten years of experience 
developing market-leading educational, social and leadership projects throughout the 
Kingdom of Saudi Arabia. We are widely recognised for our excellence and performance, 
and for our track record of delivering high-quality services to both individuals and 
institutions.
Our team of specialist managers, expert advisors and project developers are able to 
offer a wide range of solutions in the following key areas:

. 1 Creating and delivering bespoke projects in the fields of education, society and 
leadership

. 2 Administering and monitoring the development and progression of individuals and 
institutions

. 3 Preparing curricula, research and studies

. 4 Leading training and development programs and workshops

. 5 Organising conferences and forums

Who are we?





الرؤية
االختي��ار االأول ف�ي تقديم الحل���ول االإ�ستراتيجي��ة لتنمي��ة االأف���راد والمنظم���ات.

الرسالة
ت�سع��ى �سرك���ة الخبرات الذكي��ة لرف�ع الكف�اءة الذاتي�ة والموؤ�س�سي�ة ل�دى االأف�راد والمنظم�ات من خ�الل تقديم 

برامج نوعية في المجال التعليمي, االجتماعي والقيادي بمهنية عالية وخبرات عالمية متخ�س�سة.

األهداف
تعزي�ز كف��اءة الموؤ�س�س����ات والمنظم����ات والكي�ان�ات غير الربحي��ة وبن��اء قدراته�ا الداخلية.. 1
تكيي��ف الخ��برات الع��المي��ة المم�يزة على البيئات المحلية وتوظيفها في �سياق فعال وموؤثر.. 2
قي����ادة ال�س�����وق وت�سمي����م منتج������ات علمي�����ة وتق����ديم خدم�����ات مناف�س���ة ونوعية.. 3
تج�ويد الممار�س��ات )التعليمي��ة والقيادية( لالأفراد والموؤ�س�س�ات واالرتقاء ب�سلوكهم المهني. . 4

Our Vision
To be the first-choice provider of strategic solutions for the development of individuals and organisations.

Our Message
We seek to improve the self- and institutional efficiency of individuals and organisations by using 
our specialist and international expertise to provide high- quality programs in the fields of education, 
society and leadership.

 • Our Goals
 • Reinforcing the efficiency of non-profit institutions, organisations and entities and enhancing their 
internal capabilities

 • Applying world-class expertise to local environments to deliver influential and effective solutions
 • Designing market-leading scientific products and providing high-quality competitive services
 • Enhancing the educational and leadership abilities of individuals and institutions and promoting 
professionalism in the workplace and beyond





نبتكر الم�ساريع النوعية واالحترافية في المجال التعليمي - االجتماعي والقيادي. •

نقدم برامج تطويرية في المجال االإداري والتنموي للموؤ�س�سات واالأفراد. •

نعد مناهج وبحوث ودرا�سات متخ�س�سة ومهنية. •

نقدم البرامج التدريبية والتطويرية وور�ص العمل المتخ�س�سة. •

تنظيم للموؤتمرات والملتقيات وت�سميم المناهج التربوية والتعليمية وفق اأحدث النظريات واالتجاهات العالمية. •

تنظيم ور�ص العمل والفعاليات التدريبية في المجاالت )القيادية والتعليمية واالجتماعية(. •

ابتكار الم�ساريع التطويرية التي ت�ستهدف تطوير االداء وتعزيز الفعالية والكفاءة لالأفراد والموؤ�س�سات. •

الخدمات التي نقدمها

Our services

 • Developing and delivering high-quality, professional projects in the fields of education, society and 
leadership.

 • Offering administrative and development programs for institutions and individuals.
 • Preparing specialised, professional curricula,* research and studies.
 • Organising training and development programs and specialised workshops.
 • Organising conferences and fora, designing educational and pedagogical curricula according to 

the latest theories and global trends.
 • Organising workshops and training events in the fields of leadership, educational and social affairs.
 • Developing innovative projects aimed at improving the performance and enhancing the efficiency 

of individuals and organisations.



الموؤ�س�سات الحكومية
موؤ�س�سات القطاع الخا�ص 
موؤ�س�سات القطاع الثالث 

االفراد الراغبين بتطوير قدراتهم

الفئات المستهدفة
1.الكفاءة 
2. النوعية 
3. االبتكار 

4. مالم�سة االحتياج 
5. التخ�س�سية 

6. المنهجية

 القيم الجوهرية 

ما الذي يميزنا؟
اأنن�ا نمتل�ك خب�رة تزي�د ع�ن ع�س�ر �س�نوات ف�ي قي�ادة �س�وق ت�سمي�م وابت�كار البرام�ج  غي�ر 
التعليمي�ة والتدريبي�ة ف�ي مج�ال ال�س�باب والعم�ل التنم�وي االجتماع�ي وف�ي مج�ال العم�ل 
عل�ى  م�س�اريع  تنفي�ذ  ف�ي  ج�دا  كبي�ر  ر�سي�د  ولن�ا  المناه�ج  وت�سمي�م  واالإداري  القي�ادي 

ال�س�عودية. العربي�ة  المملك�ة  م�س�توى 
تتميز ال�شركة بعدة ميزات تجعلها ت�شتحق اأن تكون االختيار االأول للعماء في �شوق العمل الخليجي,وهي: 

1.  نمكن القطاعات والمنظمات من احتراف العمل الموؤ�س�سي ونوطن الخبرة لديهم.
2.  نبتكر ون�سمم منتجات وخدمات تلبي حاجة العميل وتحقق اأهدافه وطموحاته.

3. نحترف اإعداد المناهج التعليمية وتنفيذالبرامج التدريبية.
4. نفخر باعتمادنا من جهات تعليمية وتدريبية عالمية.



1. Efficiency
2. Quality
3.Innovation

4. Responsiveness
5. Specialism
6. Methodology

Our core values
Government departments
Private sector companies
Third sector organisations
Individuals seeking to develop new skills

Targeted groups

What sets us apart?
We have more than ten years of experience in the design of market-leading, innovative educational 
and training programs in the fields of youth development work, leadership and administration and 
curriculum design. We have a strong track-record of delivering and implementing projects throughout 
the Kingdom of Saudi Arabia. We are the first choice for customers in the GCC labour market because 
we:

. 1 Empower sectors and organisations to master their area of activity and enhance their institutional 
expertise

. 2 Innovate and design bespoke products and services tailored to the needs and ambitions of each 
customer

. 3 Prepare professional curricula and implement high-quality training programs

. 4 Are accredited by a range of prestigious international educational and training institutions



 من مشاريعنا الحالية
OUR PROJECTS



 بناء الخطط االإ�ستراتيجية للمنظمات 
والجهات

تعديل ال�سلوك المبني على المهارات 
الحياتية

Constructing strategic plans project for 
associations and organizations

Life Skills Modification

Creating modules to educate and 
qualify poor people in Al bir charities  تاأ�سي�ص وحدات لتوعيه وتاأهيل الفقير

رائد الإعداد القائد الموؤثر

الرخ�سة الدولية لقيادة البرامج 
ال�سبابية

Preparing effective leaders
(pilot project)

 International Youth Leadership Licence.

حوكمة الجمعيات الخيرية

نادي الحي ال�سبابي

 ت�سميم حقيبة قي التخطيط المالي 
لالأ�سرة والتدريب عليها 

تاأ�سي�ص الوحدات ال�سبابية

 تدريب ماأذوني االأنكحة

Charity governance

Charity governance

Designing a Family Financial Planning 
training portfolio

Establishing youth units in private 
associations

Training justices of the peace
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الخطوات الخم�ص ل�سراكة مجتمعية 
ناجحة 

اإعداد منهج الأم االأيتام 

Five steps for a successful community 
partnership

Drafting a curriculum for mothers of 
orphans

Training and qualifying orphan girls to 
work in nurseries  تدريب وتاأهيل الفتيات اليتيمات للعمل 

في دور الح�سانة 

تمهين العاملين مع ال�سباب

اإعداد مي�سري ور�ص العمل 

Youth employment

Preparation of workshop facilitators

 تطوير مديري الم�ساريع الخيرية

جائزة 101 طموح لطالب الجامعات

جدارات االأخ�سائي االجتماعي 

م�سحف تدبر

تطوير جمعيات العوق الب�سرية

Developing charity managers

101 prize for ambitious university 
students

Jadarat social worker project

Contemplation of the Holy Quran

Developing associations for those with 
visual disabilities
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 غر�ص قيمة تعظيم القران الكريم

ملتقى توعية وتاأهيل الفقير

Revealing the power of the Holy Quran

Forum to raise awareness of and 
rehabilitate poor people

Intermediary institutions forum
ملتقى الموؤ�س�سات الو�سيطة

مناهج ريا�ص االأطفال

 ملتقى اأف�سل الممار�سات لتعليم 
القران الكريم 

Kindergarten curriculum project

Best-practice forum for the teaching of 
the Holy Quran

 ملتقى غر�ص القيم بالترفيه 

ملتقى برامج وم�ساريع االأطفال

اإعداد الخطة اال�سترايجية لبرنامج دعم 
المتعثرين بال�سداد

Creating value through entertainment 
forum

Children’s programmes and projects 
forum

Preparing a strategic plan to support 
citizens who cannot afford their rent
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8 خطوات عملية من خالها نخطط ون�شمم وننفذ جميع خدماتنا وبرامجنا لعمائنا الذين ن�شعى الأن 
ن�شبق ونفوق توقعاتهم وذلك على النحو التالي :

1-  درا�سة وتحديد احتياجات العميل بدقة  وتحليل الواقع بعمق ور�سم اإطار العمل. 
2-  تحديد �سورة المنتج اأو الخدمة النهائية وتقديم العر�ص الفني والمالي المنا�سب للعميل واعتماده. 

3-  اإعداد االأدوات وتجهيز متطلبات العمل والبدء في بناء وت�سميم المنتج االأولي اأو الخدمة االأولية. 
4- معايرة المنتج اأو الخدمة االأولية مع المعايير والخبرات والتجارب الحديثةوالعالمية.

5- مناق�سة النموذج االأولي للمنتج اأو الخدمة مع العميل واعتمادها. 
6- تقديم المنتج اأو تنفيذ الخدمة النهائية للعميل.

7- تقييم جودة المنتج اأو الخدمة.
8- تطوير المنتج اأو الخدمة.

منهجية العمل في المشروعات والخدمات

Our methodology
To ensure that we meet or exceed our clients’ expectations, we work through an eight stage process when 
designing and implementing our programs.

. 1 We study each client’s needs in detail, analysing the reality in depth and creating a frame of reference

. 2 The image of the final product or service is defined, and we provide the client with a breakdown 
of the technical and financial commitments necessary to adopt it.

. 3 We prepare tools, define work requirements, and begin to design the initial product or service

. 4 Our initial design is calibrated with relevant external standards, theories, and modern global 
experiences.

. 5 We discuss the prototype of the product with the client and make any adjustments necessary to 
secure their approval

. 6 The product or service is implemented or delivered to the client.

. 7 The quality of the product or service is formally evaluated.

. 8 Any necessary improvements are made.





من عمالئنا 
Our Partners





من خال خبرتنا في المجاالت التعليمية واالجتماعية والقيادية فاإننا نعمد على تحقيق 
االأثر على البيئة التي  , ولذلك نجد  اأعلى معايير الجودة في ت�شميم وتنفيذ م�شاريعنا 

نعمل فيها, ونجد اال�شتفادة التي يح�شل عليها عماءنا. 

معايير جودة عالية في اختيار فريق العمل اال�ست�ساري والمدربين •

معايير جودة عالية في اختيار فريق العمل االإداري والتنفيذين •

معايير جودة اأداء عالية في تنفيذ الم�ساريع وتحقيق االأثر المطلوب  •

معايير جودة عالية في التقييم وقيا�ص االأثر العائد من م�ساريعنا •

سياسات الجودة في الشركة

We use our extensive experience in the fields of education, society and leadership to achieve 
excellence in the delivery of our products and services. In particular, we focus on providing the 
highest standards of quality in:

- High quality standards in the selection of the team and consultants
- High quality standards in the selection of administrative staff and executives
- High quality performance standards in the implementation of projects and achieve the desired impact 
- High quality standards in evaluation and measurement of the return impact of our projects

Our Quality Policy






