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"قــادة الغــد هم هدف هذه األمة وأســاس مســتقبلها 
وســنعمل علــى تطويــ�ر قدراتهــم ومعارفهم للوصول 

إلــى إدارات حكوميــة دائمة التطور."

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
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نبذة عن الكلية

انطلقــت الكليــة عــام 2005 برعايــة كريمــة مــن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس 
الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي )رعــاه اهلل( لت�كــون أول مؤسســة أكاديميــة بحثيــة متخصصــة 
فــي اإلدارة الحكوميــة والسياســات العامــة علــى مســتوى الوطن العربــي، حيــث تســعى الكليــة لدعــم 
مســرية التميــز الحكومــي فــي دولــة اإلمــارات والوطــن العربــي، وبنــاء قــادة المســتقبل، وذلــك مــن خــال 

منظومــة مت�كاملــة مــن الربامــج التعليميــة والتدري�بيــة واألبحــاث والدراســات.

ت�أســس نظــام عمــل الكليــة وفقــًا ألفضــل المعايــ�ري العالميــة، بالشــراكة مــع كليــة كينيــدي بجامعــة هارفــارد، 
وتعتــرب نموذجــًا فريــدًا للمؤسســات األكاديميــة، بركيزهــا علــى الجانــب التطبيقــي لــإدارة الحكوميــة، كمــا 

ت�تعــاون مــع العديــد مــن المؤسســات الحكوميــة والخاصــة علــى المســتوى المحلــي والعالمــي. 

تقــوم الكليــة بتصميــم وتنفيــذ برامــج تدري�بيــة مبنيــة علــى أســس علميــة مدروســة ومســتوحاة مــن واقــع 
اإلدارة العرب�يــة لتعالــج مشــكاتها وتســاعد قيــادات المســتقبل علــى مواجهــة التحديــات التــي تواجههــا 
فــي مختلــف أنحــاء العالــم العربــي. كمــا تنظــم مؤتمــرات دوليــة وإقليميــة وورش عمــل متخصصــة وتقيــم 

منتديــات لتبــادل الــرأي والفكــر والمعرفــة بــي الوطن العربــي والعالــم.
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الكلمة االفت�تاحية – الرئيس التنفيذي

أثبتت كلية محمد بن راشــد لإدارة الحكومية منذ ت�أسيســها في العام 
2005، أهميتهــا كنمــوذج فريــد للمؤسســات األكاديميــة التــي تمــزج 

بــي البحــوث التطبيقيــة والربامــج التدري�بيــة والتعليميــة المتخصصــة، 
وتمثــل منــرًبا لتبــادل اآلراء ونشــر المعرفــة فــي إطــار دعــم مســرية 
العمــل  لمفاصــل  عنوانــًا  باتــت  التــي  الحكومــي  والتميــز  الريــادة 
محــدود  ال  فبدعــم  الدولــة.  فــي  الحكوميــة  الجهــات  جميــع  فــي 
مــن مجلــس أمنــاء الكليــة، برئاســة معالــي حميــد محمــد القطامــي، 

شــهد العــام 2017 إطــاق عــدد مــن الربامــج والمبــادرات الرائــدة التي 
مكنتهــا مــن مواجهــة تحديــات العمــل وتحقيــق األهــداف االســراتيجية 

المرســومة، وســاهمت فــي تجســيد رســالتها علــى أرض الواقــع ولعــب 
ورؤيــة  تطلعــات  وترجمــة   2021 دبــي  خطــة  تحقيــق  فــي  فعــال  دور 

القيادة الرشيدة  في جعل دبي موطنًا ألفراد مبدعي وممكَّني. 

فــي العــام 2017، أطلقــت الكليــة حزمــة مــن الربامــج األكاديميــة تحــت مســمى "برامــج حكومــة المســتقبل" 
التــي تــم تطوي�رهــا وفقــًا ألعلــى المعايــ�ري العالميــة لدعــم توجهــات الحكــم الرشــيد فــي تحويــ�ل دبــي 
لتصبــح مدينــة المســتقبل. حصلــت هــذه الربامــج  علــى االعتمــاد األكاديمــي المبدئــي مــن هيئــة  االعتمــاد 
األكاديمــي فــي وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي، وضمــت منــذ اعتمادهــا مــا يزيــد علــى 122 طالبــًا 
مــن جميــع أنحــاء الوطــن العربــي الذيــن جذبهــم منهــج الربامــج الحيويــة واألســاتذة ذوي الخــربة والكفــاءة 
والتــي تمكنهــم مــن توســيع آفــاق معرفتهــم واالطــاع علــى أحــدث التطــورات فــي مجــال السياســات 
العامــة والقيــادة واإلدارة، وتؤهلهــم نحــو تحقيــق التغيــ�ري اإليجابــي فــي بلدانهــم. كذلــك، شــهد هــذا 
العــام أيضــًا إطــاق عــدد مــن برامــج التعليــم التنفيــذي وإصــدار مجموعــة مــن البحــوث العلميــة المتخصصــة 
التــي تعــد خطــوة جديــدة علــى طريــ�ق تعزيــ�ز االســت�ثمار فــي رأس المــال البشــري وبنــاء اقتصــاد المعرفــة.

ت�كللــت إنجــازات العــام 2017 فــي حفــل تخريــ�ج كوكبــة مــن كفــاءات العمــل الحكومــي مــن طــاب برنامــج 
الماجســتري فــي اإلدارة العامــة وبرامــج إعــداد القــادة فــي الكليــة برعايــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد 
بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي، وبحضــور ســمو الشــيخ مكتــوم 
بــن محمــد آل مكتــوم، نائــب حاكــم دبــي. وقــد أكــد هــذا الدعــم علــى اســتمرار ثقــة القيــادة الرشــيدة فــي 
رســالة الكليــة ودورهــا الفاعــل فــي تعزيــ�ز المكانــة التنافســية للدولــة، ونقــل التجربــة اإلماراتيــة المتميــزة 

فــي اإلدارة الحكوميــة والمجــاالت البحثيــة والمهنيــة المرتبطــة بهــا إلــى شــتى أنحــاء العالــم.

يشــرفنا تقديــم هــذا التقريــ�ر الــذي يحتــوى علــى أهــم إنجــازات الكليــة للعــام 2017. وبالتطلــع للمســتقبل، 
نجــدد عهــد الكليــة علــى ت�كريــس كافــة الجهــود والمــوارد لتعزيــ�ز النجاحــات التــي تحققــت والبنــاء عليهــا مــن 

أجــل اإلســهام فــي مســرية دولــة اإلمــارات نحــو المزيــد مــن التقــدم والنمــو واالزدهــار. 

د. علي سباع المري
الرئيس التنفيذي
كلية محمد بن راشد لإدارة الحكومية
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مجلس األمناء

أصــدر ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، ولــي عهــد دبــي رئيــس المجلــس التنفيــذي، 
القــرار رقــم )52( لســنة 2015 بتاريــ�خ 19 نوفمــرب، أعــاد بموجبــه تشــكيل مجلــس أمنــاء الكليــة ليرأســه معالــي 
حميــد محمــد القطامــي، رئيــس مجلــس اإلدارة، مديــر عــام هيئــة الصحــة بدبي، بعضوية عدد من الشــخصيات 

الرســمية المرموقــة فــي الدولــة وهــم: 

معالي حميد محمد القطامي (رئيس)
رئيس مجلس اإلدارة، مدير عام هيئة الصحة بدبي

 

سعادة أحمد عبدالله بن بيات (نائب الرئيس)
مدير عام سلطة دبي للمجمعات اإلبداعية

  
 

سعادة عبدالله عبدالرحمن الشيباني
أمين عام المجلس التنفيذي إلمارة دبي (سابقا) 

سعادة عبدالله بن طوق
أمين عام مجلس الوزراء

سعادة عبدالله بن زايد الفالسي
مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي

سعادة طارش عيد المنصوري   
مدير عام محاكم دبي

    
 

الدكتور عبدالرحمن عبدالمنان العور  
المدير العام للهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية

  

 
الدكتور خالد محمد الخزرجي

رئيس مجلس إدارة شركة الكوثر لالستثمار
 
 

الدكتور طيب أمان الله محمد كمالي
رئيس مجلس إدارة شركة اإلمارات لتعليم قيادة السيارات
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المشاركة

الذكاء الت�كنولوجي

رؤية واضحة

الجودة والكفاءة

تبادل المعرفة

التطوي�ر

التواصل الفعال

االحرتام

التعاون

االستجابة

كسر الحواجز

المسؤولية عن التصرفات

االلتزام

تحمل المسؤولية

التواصل

وضوح التوقعات

النجاح الجماعي


��א��א�	
�
����א��א� א�
א��א��
� א��א���א��א

اسرتاتيجية الكلية

مراجعة الخطة وتحديثها 

تهــدف الخطــة االســراتيجية لكليــة محمــد بــن راشــد لــإدارة الحكوميــة إلــى بنــاء القــدرات مــن خــال تطبيــق 
أعلــى المعايــ�ري األكاديميــة وإثــراء خــربات الطــاب وتمكــي قــادة المســتقبل، وتــم إعــادة تصميــم هــذه 
الخطــة فــي عــام2017 لمــدة خمــس ســنوات حتــى عــام 2021، لرســيخ مكانــة الكليــة كمؤسســة أكاديميــة 
وبحثيــة متخصصــة فــي اإلدارة العامــة والسياســة العامــة تســعى لقيــادة التغيــ�ري الناجــح فــي المنطقــة، 
ويتــم مراجعــة هــذه الخطــة بانتظــام لتقي�يــم األداء االســراتيجي بشــكل مســتمر، لضمــان تحقيــق رســالة 

الكليــة.
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 تطوير سياسات داخلية
 محكمة، وتشغيل

العمليات

بفاعلية

السمعة المؤسسية
مؤسسة أكاد�ية مرموقة

تطوي�ر مرافق حرم جامعي 

حديث ومستدام

موظفني منتجني وسعداء من 

خالل بيئة عمل إي�جابية

تمكني التحول الذكي، مع 

مواءمة ت�كنولوجيا المعلومات 

وتقديم الحلول المبت�كرة

فعالية أنظمة الحوكمة 

والجودة

ق
وي

تس
ة لل

جح
ية نا

تطبيق اسرتاتيج

ت ناجحة

ليا
عا

م ف
ظي

تن

ستدامة
بناء تحالفات اسرتاتيجية قيمة وم

ث علمية داعمة لصناع القرار
ر أبحا

وي
تط

التعليم
يةتطوير القدرات والقيادات الحكومية

يق
طب

ة ت
مي

عل
ل 

حلو
ت ب

 املؤسسا
تزويد ف الطلبة واملتدرب�

ق يف صفو
�و االلتحا

المحتوى العلمي
انتاج علمي رفيع املستوى

ت علمية مبتكرة وعالية الجودة
صميم مساقا

ت

منصة معرفية مبت�كرة لتمكني القادة وصناع السياسات،
وإنتاج البحوث، ونشر أفضل الممارسات الحكومية

���א��א

كلية رائدة عالميًا
واألولى عرب¥يًا في القيادة والسياسات العامة

�����א

��אכא� �א���
الطاقة اإليجابية والنجاح

المشاركة

الذكاء الت�كنولوجي

رؤية واضحة

الجودة والكفاءة

تبادل المعرفة

التطوي�ر

التواصل الفعال

االحرتام

التعاون

االستجابة

كسر الحواجز

المسؤولية عن التصرفات

االلتزام

تحمل المسؤولية

التواصل

وضوح التوقعات

النجاح الجماعي


��א��א�	
�
����א��א� א�
א��א��
� א��א���א��א

محاور الخطة االسرتاتيجية

تســتند الخطــة االســراتيجية علــى ثــاث محــاور رئيســية هــي التعليــم والمحتــوى العلمــي والســمعة 
رفيــع  علمــي  محتــوًى  وإنتــاج  الحكوميــة  والقيــادات  القــدرات  تطويــ�ر  إلــى  تهــدف  حيــث  المؤسســية، 
المحلــي  المســتوي�ي  علــى  مرموقــة  أكاديميــة  كمؤسســة  الكليــة  مكانــة  ترســيخ  لضمــان  المســتوى 
أنظمــة  ولتطبيــق  ومنتجــي  ســعداء  لموظفــي  إي�جابيــة  عمــل  بيئــة  لخلــق  الكليــة  تســعى  والعالمــي. 
الذكــي ومواءمــة  التحــول  المبت�كــرة عــن طريــ�ق تمكــي  الحلــول  الحوكمــة والجــودة بفعاليــة وتقديــم 

المعلومــات.  ت�كنولوجيــا 
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أوالً: إنجازات الكلية 

2017 > 

11



1. برامج حكومة المستقبل  
ل  ــاج المعرفــة ونشــر أفضــ ــة فــي إنت انســجامًا مــع رؤيــة ورســالة كليــة محمــد بــن راشــد لــإدارة الحكومي
الممارســات وتدريــب صنــاع السياســات فــي الوطــن العربــي، أعلنــت الكليــة فــي عــام 2016 عــن إطــاق حزمة 
جديــدة مــن برامــج الماجســتري المتنوعــة والتــي تحمــل عنــوان »برامــج حكومــة المســتقبل« لتؤكــد حرصهــا 
علــى دعــم تحــول دبــي لتصبــح مدينــة مــن مــدن المســتقبل وبهــدف تمكــي قادة المســتقبل مــن مواجهــة 
التحديــات وزيــادة الفــرص المتاحــة لهــم كمســؤولي فــي القطــاع الحكومــي. وقــد حــازت هــذه الربامــج 
علــى االعتمــاد األكاديمــي مــن قبــل مفوضيــة االعتمــاد األكاديمــي التابعــة لــوزارة التعليــم العالــي فــي 

دولــة اإلمــارات. 
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المعايــ�ري  تــم تصميمهــا وفقــًا ألعلــى  برامــج ماجســتري  أربــع  المســتقبل  برامــج حكومــة  ت�تضمــن حزمــة 
هــي:  األكاديميــة 

برنامج الماجستري في اإلدارة العامة. 1

برنامج الماجستري في إدارة االبت�كار  . 2

برنامج الماجستري التنفيذي في اإلدارة العامة )باللغة العرب�ية(. 3

برنامج الماجستري في السياسات العامة، في التخصصات التالية:. 4

السياسة االجتماعية	 

التنمية المستدامة	 

التعليم	 

الرعاية الصحية 	 

العلوم والت�كنولوجيا	 

شــهدت برامــج الماجســتري عقــب إطاقهــا إقبــاالً منقطــع النظــري مــن الطلبــة الراغبــي فــي اســت�كمال 
الدراســات العليــا، حيــث اســتقطبت الكليــة مــا يقــارب 200 طالبــًا، التحــق منهــم 119 طالبــًا خــال الفصلــي 
األول والثانــي ليصــل إجمالــي عــدد الطلبــة فــي عــام 2017 إلــى 137 طالبــًا موزعــي علــى الربامــج األربعــة. 

برامج حكومة المستقبل

إجمالي عدد الطابعدد الطاب الحالي�يعدد الطاب الجددالفصل

533588األول

6671137الثاني

إنجازات الكلية
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uuبرنامج الماجستري في اإلدارة العامة

أطلقــت الكليــة برنامجهــا الرائــد فــي اإلدارة العامــة عــام 2009 وتــم تحديثــه عــام 2013. يتنــاول الربنامــج 
موضوعــات مميــزة ت�كســب الدارســي فهمــًا متعمقــًا لتطــّور اإلدارة العامــة علــى المســتوي�ي اإلقليمــي 
والعالمــي لتمكــن قــادة المســتقبل مــن مواجهــة التحديــات واســتغال الفــرص المتاحــة لهــم كمســؤولي 

فــي جميــع القطاعــات. وتــم منــذ إطاقــه تخريــ�ج 125 مــن الطلبــة علــى مــدى 5 دفعــات. 

إجمالي عدد الطابعدد الطاب الحالي�يعدد الطاب الجددالفصل

53540األول

103343الثاني

*الجدول أعاه يوضح إحصائيات الطلبة لعام 2017

uuبرنامج الماجستري في إدارة االبت�كار

يركــز برنامــج الماجســتري فــي إدارة االبتــ�كار علــى تنميــة وتطويــ�ر مهــارات الطلبــة وتمكينهــم مــن تطبيــق 
نظريــات االبتــ�كار وأنظمتــه فــي إدارة مؤسســاتهم ســواًء كانــت إقليميــة أو عالميــة، فــي القطــاع الخــاص 
ــ�كار 2015 والتــي تهــدف لجعــل اإلمــارات  أو الحكومــي حيــث أنــه يتماشــى مــع االســراتيجية الوطنيــة لابت

ضمــن الــدول االكــر ابتــ�كارًا علــى مســتوى العالــم خــال الســنوات الســبع القادمــة.

إجمالي عدد الطابعدد الطاب الحالي�يعدد الطاب الجددالفصل

14014األول

9918الثاني

*الجدول أعاه يوضح إحصائيات الطلبة لعام 2017

uu)برنامج الماجستري التنفيذي في اإلدارة العامة )باللغة العرب�ية

يعــد برنامــج الماجســتري التنفيــذي فــي اإلدارة العامــة األول مــن نوعــه الــذي يقــدم باللغــة العرب�يــة فــي 
المنطقــة، ُصمــم خصيصــًا للمــدراء الحكوميــ�ي ذوي الخــربة فــي اإلدارة العامــة فــي مختلــف المجــاالت 
والقطاعــات. تركــز المــادة الدراســية للربنامــج علــى تزويــد الطلبــة بالمهــارات والمعرفــة الازمــة لتطبيــق 
سياســات وبرامــج حكوميــة فعالــة وعلــى إثــراء تجاربهــم فــي بيئــة تعليميــة تفاعليــة ت�تناســب مــع جــدول 

أعمالهــم وتحدياتهــم المهنيــة.

إجمالي عدد الطابعدد الطاب الحالي�يعدد الطاب الجددالفصل

23023األول

392160الثاني

*الجدول أعاه يوضح إحصائيات الطلبة لعام 2017
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uu برنامج الماجستري في السياسات العامة

برنامــج الماجســتري فــي السياســات العامــة مصمــم لتقديــم مســتوى تعليمــي يتوافــق مــع القواعــد 
ــ�ر قدراتهــم القياديــة فــي مجموعــة مــن األدوار  واألعــراف الدوليــة حتــى يتمكــن المتخصصــون مــن تطوي
تشــمل تحليــل السياســات العامــةـ وتخطيطهــا، واإلدارة العامــة، والخدمــات، والمعاهــد البحثيــة، والوظائف 
الموجهــة بالحكومــة داخــل القطــاع الخــاص، ومؤسســات القطاع الثالث. يتســق برنامج ماجســتري السياســات 
 )NIS( مــع األهــداف االســراتيجية الســبعة الرئيســية الخاصــة باالســراتيجية الوطنيــة لابتــ�كار )MPP( العامــة

فــي اإلمــارات العرب�يــة المتحــدة، وتلــك األهــداف الســبعة هــي:

الطاقة المتجددة 	 النقل 	 التعليم 	 الصحة 	 التقنية 	 المياه 	 الفضاء

إجمالي عدد الطابعدد الطاب الحالي�يعدد الطاب الجددالفصل

11011األول

8816الثاني

*الجدول أعاه يوضح إحصائيات الطلبة لعام 2017

إنجازات الكلية

15



16



رحلة ميدانية دولية

برنامــج  المتحــدة فــي جنيــف لطلبــة  أكاديميــة لمنظمــات األمــم  بتنظيــم رحلــة ميدانيــة  الكليــة  قامــت 
الماجســتري التنفيــذي فــي اإلدارة العامــة )مســاق الحوكمــة العالميــة(. تضمنــت الرحلــة زيــارة 6 مواقــع 

لمنظمــات األمــم المتحــدة فــي الفــرة مــا بــي 4 نوفمــرب – 11 نوفمــرب 2017، أال وهــي:

 	”The United Nations Development Program“ مكتب برنامج االمم المتحدة اإلنمائي

 	” The World Trade Organization  “ منظمة التجارة العالمية

 	 ”The International Trade Center“ مركز التجارة الدولية

 	 ”International Labor Organization“ منظمة العمل الدولي

 	 Geneva School of Diplomacy and“ الدوليــة  والعاقــات  الدبلوماســية  للعلــوم  جنيــف  كليــة 
 ”International Relations

مكتــب البعثــة اإلماراتيــة لــدى األمــم المتحــدة فــي جنيــف“The UAE Consulate in Geneva”  )حيــث تــم 	 
اســتقبال وفــد الكليــة ومــن ضمنهــم الطلبــة مــن قبــل مــن قبــل ســعادة معالــي الســفري عبيــد ســالم 

الزعابــي(. 

االعتماد األكاديمي 

اســتقبلت الكليــة بتاريــ�خ 12 نوفمــرب مــن العــام الجــاري فريــ�ق الرقابــة الخارجيــة لاعتمــاد األكاديمــي مكونــًا 
مــن 4 أعضــاء خارجيــ�ي ومفــوض مــن هيئــة االعتمــاد األكاديمــي فــي وزارة الرب�يــة والتعليــم فــي الدولــة. 
هدفــت هــذه الزيــارة إلــى تقي�يــم الكليــة كمؤسســة أكاديميــة وبالتالــي تجديــد الرخيــص لهــا لمــدة 5 
ســنوات قادمــة وكذلــك تقي�يــم برنامــج ماجســتري اإلدارة العامــة مــن أجــل منحــه االعتمــاد النهائــي وذلــك 

بعــد تخريــ�ج الدفعــة األولــى للربنامــج فــي شــهر ســبتمرب مــن العــام 2017. 

إنجازات الكلية
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2. التعليم التنفيذي
تقــدم الكليــة مجموعــة مــن برامــج التعليــم التنفيــذي الخاصــة وبرامــج االنتســاب المفتــوح، التــي تســتهدف 
كبــار المســؤولي الحكوميــ�ي وغــري الحكوميــ�ي الذيــن يســعون لصقــل مهاراتهــم القياديــة وتوســيع مجــال 
معرفتهــم حــول أحــدث التطــورات فــي السياســات العامــة. وت�تميــز هــذه الربامــج القصــرية والمكثفــة 
بمناهــج حديثــة وأســاليب تعليــم مبت�كــرة تعتمد على المحاضرات األكاديمية ودراســات الحالة والمناقشــات 

الجماعيــة والتماريــ�ن العمليــة.
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برامج االنتساب المفتوح

قدمــت الكليــة خــال العــام 2017 مجموعــة مــن برامــج االنتســاب المفتــوح المكثفــة والتــي تراوحــت مدتهــا 
مــن 2 إلــى 5 أيــام.  تهــدف هــذه الربامــج إلــى تزويــد المنتســبي بالمعرفــة والمهــارات الضروريــة فــي 
مجــاالت السياســات والقيــادة والتفــاوض واإلدارة حيــث يتــم منــح المنتســبي في نهاية كل برنامج شــهادة 

تفيــد إتمامهــم جميــع المحــاور بنجــاح. مــن أهــم هــذه الربامــج:

الطاقة اإليجابية 	 

البيانات المفتوحة	 

برنامج القيادات العرب�ية والتميز الحكومي	 

قياس أداء الخدمات الحكومية... فن الركيز على األولويات	 

Open Day MPA – برنامج الماجستري في اإلدارة العامة 	 

الدبلوم المهني في مهارات البحث العلمي 	 

تطبيقات التميز المؤسسي في حكومة دبي	 

إنجازات الكلية
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الربامج الخاصة

برامــج التعليــم التنفيــذي الخاصــة هــي برامــج يتــم تصميمهــا خصيصــًا وفــق احتياجــات كل مؤسســة. تهــدف 
هــذه الربامــج إلــى مســاعدة المؤسســات علــى اســتغال كامــل إمكاناتهــا مــن خــال تقديــم حلــول مت�كاملــة 
لبنــاء القــدرات. ت�ت�كــون هــذه الربامــج مــن ثــاث مراحــل حيــث يتــم فــي المرحلــة األولــى التنســيق بــي الكليــة 
وممثلــي المؤسســات للتعــرف علــى احتياجاتهــا واألهــداف المرجــوة وبالتالــي تصميــم الربنامــج الــذي 
يلبــي تلــك االحتياجــات. ثــم يتــم وضــع خطــط وآليــات تنفيــذ االقراحــات التــي تــم االتفــاق عليهــا. والتقي�يــم 
خــال فــرة تنفيــذ الربنامــج للت�أكــد مــن الوصــول لألهــداف المرجــوة. بلــغ عــدد خري�جــي الربامــج الخاصــة الكلــي 
132 خري�جــًا فــي العــام 2017. وقــد نفــذت الكليــة فــي نفــس الســنة مجموعــة مــن الربامــج الخاصــة بالتعــاون 

مــع نخبــة مــن المؤسســات الحكوميــة والخاصــة فــي الدولــة أهمهــا: 

وزارة التغري المناخي والبيئة	 

بلدية دبي	 

النيابة العامة بدبي	 

اللجنة العليا للتشريعات	 

هيئة الطريان المدني	 

دائرة الشؤون اإلسامية والعمل الخريي	 

شركة علم - السعودية	 

ديوان الخدمة المدنية - الكويت	 

هيئة الصحة بدبي	 

دائرة التخطيط العمراني والبلديات	 

إدارة مراكز التنمية األسرية	 
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الزيارات الميدانية

نظمت إدارة التعليم التنفيذي عددًا من الزيارات الميدانية في عام 2017، أهمها: 

15 أغسطس2017
رحلــة ميدانيــة إلــى الهيئــة االتحاديــة للتنافســية واإلحصــاء لموظفــي شــركة علــم الســعودية وذلــك ضمــن 

ورشــة عمــل )القيــادة االســراتيجية فــي عصــر التحديــات(. 

17 أغسطس2017
رحلــة ميدانيــة إلــى هيئــة المعرفــة والتنميــة البشــرية بدبــي لموظفــي دائــرة األوقــاف والعمــل الخــريي 

بدبــي وذلــك ضمــن برنامــج دبلــوم إســعاد المتعاملــي.

29 أغسطس2017
رحلــة ميدانيــة إلــى مركــز محمــد بــن راشــد للفضــاء لعــدد مــن موظفــي بلديــة دبــي للتعــرف علــى أقســام 

المركــز ومهامــه فــي خدمــة الفضــاء.

18 أكتوبر 2017
االتحاديــة  الهيئــة  إلــى  الكويــت  بدولــة  المدنيــة  الخدمــة  ديــوان  مــن  الكويتــي  للوفــد  ميدانيــة  رحلــة 
للتنافســية واإلحصــاء تــم التعــرف فيهــا علــى أهميــة بيئــة العمــل االيجابيــة وأثرهــا علــى صحــة الموظــف 

وذلــك ضمــن برنامــج القيــادات العرب�يــة والتميــز الحكومــي.

26 نوفمرب2017
رحلــة ميدانيــة إلــى هيئــة المعرفــة والتنميــة البشــرية بدبــي لموظفــي إدارة مراكــز التنميــة االســرية 

وذلــك ضمــن برنامــج الدبلــوم القيــادي المهنــي.  

مركز التقي�يم

قامــت إدارة برامــج التعليــم التنفيــذي بعمليــات تقي�يــم االكــس تــي )الســيكولوجي( ونظــام 063 بالتعــاون 
االحتياجــات  لتشــخيص  وذلــك  واألداء،  القياديــة  المهــارات  لقيــاس  إنرناشــيونال  بروفايلــز  شــركة  مــع 
التدري�بيــة واختيــار 05 منتســبي برنامــج رواد الصحــة لهيئــة الصحــة بدبــي كمــا وعقــدت جلســات التغذيــة 

الراجعــة لمــدة )4( أيــام وجلســة اإلرشــاد والتوجيــه لمــدة )5( أيــام  

إنجازات الكلية
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3. األبحاث والدراسات
أفضــل  ونشــر  المعرفــة  إلنتــاج  الحكوميــة  لــإدارة  راشــد  بــن  محمــد  كليــة  رســالة  جوهــر  البحــث  يمثــل 
الممارســات وتدريــب صنــاع السياســات فــي الوطــن العربــي. وفــي هــذا الســياق، يضطلــع أعضــاء هيئــة 
موضوعــات  لتغطــي  البحــث  مجــاالت  وت�تنــوع  بالكليــة.  البحــوث  إجــراء  بمســؤولية  والباحثــون  التدريــس 

العامــة. واإلدارة  العامــة  والسياســات  االجتماعــي  والنــوع  واالبتــ�كار  الحوكمــة  منهــا  متعــددة 
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فيما يلي ُتعرض أهم إصدارات الكلية البحثية خال لعام 2017: 

Type Title Date Publisher

IFG Research Report

Arab Social Media Report 2017: Social Media and 
the Internet of Things – Towards Data-Driven 
Policymaking in the Arab World: Potential, 
Limits and Concerns

February 
2017 MBRSG

EP Research Report A Fertile OASIS: The current state of Education 
in the UAE March 2017 MBRSG

EP Research Report Paying for Education in Dubai: Is it really worth 
it March 2017 MBRSG

IFG Proceedings Report Cybercrime and the Digital Economy in the GCC 
Countries March 2017 MBRSG

HP Conference Paper The United Arab Emirates health policymaking 
process: lessons in maternal and child health. July 2017

10th World 
Congress on 
Healthcare & 
Technologies, 
Lisbon, Portugal

EP Proceedings Report UAE Public Policy Forum 2017 - Proceeding 
Report April 2017 MBRSG

HP Conference Paper
Conceptual Analysis: Middle East Historical 
Overview of Maternal and Child Health Policy, 
1789-2016.

July 2017

Academy of 
International 
Business )AIB( 
2017

SP Proceedings Report Youth circles ‘Emirati Youth Empowerment in 
the Private Sector’ May 2017 MBRSG

EP Policy Brief Improving Assessment in Dubai’s Education 
System

October 
2017 MBRSG

IFG Research Report
The Arab World Online 2017: Digital 
Transformations and Societal Trends in the Age 
of the 4th Industrial Revolution

October 
2017 MBRSG

SD Policy Brief UAE Sovereign Wealth Funds as Enablers of the 
Global Factory

October 
2017 MBRSG

IFG Working Paper First Look: The UAE and the Future of Work October 
2017 MBRSG

EP Conference Paper Sustainable Impact of KHDA on The Education 
Landscape in Dubai March 2017

UAE Public 
Policy Forum, 
Dubai, UAE

HP Conference Paper
Enabling and predisposing factors using the 
Andersen model: UAE healthcare Professional’s 
policy involvement

March 2017

Innovation 
Arabia 10: 
Health and 
Environment 
Conference, 
Dubai, UAE

HP Conference Paper
Insights into the Diagnosis Related Group )DRG( 
payment method in Abu Dhabi Health care 
system

March 2017

Innovation 
Arabia 10: 
Health and 
Environment 
Conference, 
Dubai, UAE

إنجازات الكلية
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HP Journal Article The United Arab Emirates health policymaking 
process: lessons in maternal and child health July 2017

Journal of 
Health & 
Medical 
Informatics

HP Journal Article
Enabling and Predisposing Factors Using the 
Andersen Model: UAE Healthcare Professionals 
Policy Involvement.

June 2017
Journal of 
Academic 
Perspectives

HP Journal Article 
Privacy Protection Laws and Public Perception of 
Data Privacy: The Case of Dubai E-Health Care 
Services

February 
2017

Benchmarking: 
an International 
Journal 

HP Journal Article
How the UAE can reduce the Prevalence of 
Obesity among the Youth? - A Health Policy 
Perspective

January 
2017

Advances in 
Obesity, Weight 
Management 
and Control 
Journal

EP Journal Article Motivational intermediaries of self-regulation 
among university students

January 
2017

Journal of 
Academic 
Research 
in Higher 
Education

EP Book Chapter The Incorporation of Self-Discovery as a Feature 
of the Induction Process 2017

Motivation 
and classroom 
management: 
Theory, practice, 
and innovation. 

EP Book Chapter Future of E-assessment in the UAE: Students’ 
Perspective 2017

Revisiting EFL 
Assessment: 
critical 
Perspectives, 
Springer e-book

EP Book Review
Diploma mills: How for-profit colleges stiffed 
students, taxpayers, and the American dream, 
by A.J. Angulo

March 2017
History of 
Education 
journal

HP Journal Article
The impact of joint commission international 
healthcare accreditation on infection control 
performance: A study in Dubai hospital

January – 
March 2017

Global Journal 
of Business & 
Social Science 
Review

SP Book Chapter

How do Palestinians perceive China’s rise? 
In China’s Presence in the Middle East: The 
Implications of the One Belt, One Road 
Initiative. Anoushiravan Ehteshami and Niv 
Horesh )eds.(.

August 
2017 Routledge

LSM Journal Article
Exploring the link between integrated 
leadership in government, and follower 
happiness: the case of Dubai

2017

International 
Review of 
Administrative 
Sciences

PP Book Edited Actions and Insights - Middle East North Africa: 
Public Policy Perspectives, 6th Volume, )1st edn(. July 2017 Emerald Group 

Publishing, UK

PP Book Chapter

His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al 
Maktoum: A Vision of Tomorrow. In Actions and 
Insights - Middle East North Africa: UAE Public 
Policy Perspectives, Volume 6, )1st edn(.

July 2017 Emerald Group 
Publishing, UK
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SDP Book Chapter

Dubai Electricity & Water Authority )DEWA( - 
Strategic Thinking & Planning. In Actions and 
Insights - Middle East North Africa: UAE Public 
Policy Perspectives, Volume 6, )1st edn(.

July 2017 Emerald Group 
Publishing, UK

LSM Book Chapter

Emirates Group: Spearheading the Dubai 
Aviation Model. In Actions and Insights - 
Middle East North Africa: UAE Public Policy 
Perspectives, Volume 6, )1st edn(.

July 2017 Emerald Group 
Publishing, UK

SDP Book Chapter

Dubai Electricity & Water Authority )DEWA(- 
Sustainability Development In Dubai. In Actions 
and Insights - Middle East North Africa: UAE 
Public Policy Perspectives, Volume 6, )1st edn(.

July 2017 Emerald Group 
Publishing, UK

SDP Book Chapter

Dubai Electricity & Water Authority )DEWA( - 
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Solar Park. 
In Actions and Insights - Middle East North 
Africa: UAE Public Policy Perspectives, Volume 6, 
)1st edn(.

July 2017 Emerald Group 
Publishing, UK

EP Book Chapter

Knowledge and Human Development Authority 
)KHDA( - Sustainable Impact of KHDA on The 
Education Landscape in Dubai. In Actions and 
Insights - Middle East North Africa: UAE Public 
Policy Perspectives, Volume 6, )1st edn(.

July 2017 Emerald Group 
Publishing, UK

SP Book Chapter
UAE Family Businesses. In Actions and Insights 
- Middle East North Africa: UAE Public Policy 
Perspectives, Volume 6, )1st edn(.

July 2017 Emerald Group 
Publishing, UK

LSM Book Chapter

Knowledge Sharing Between Mohammed 
Bin Rashid Foundation & The United Nations 
Development Program. In Actions and Insights 
- Middle East North Africa: UAE Public Policy 
Perspectives, Volume 6, )1st edn(.

July 2017 Emerald Group 
Publishing, UK

HP Book Chapter

United Arab Emirates Health Policy and 
Social Welfare Policy. In Actions and Insights 
- Middle East North Africa: UAE Public Policy 
Perspectives, Volume 6, )1st edn(.

July 2017 Emerald Group 
Publishing, UK

IFG Book Chapter

Building a Smart City: Overcoming The 
Challenges of Digital Transformation – The 
Case of ”Smart Dubai“ In Actions and Insights 
- Middle East North Africa: UAE Public Policy 
Perspectives, Volume 6, )1st edn(.

July 2017 Emerald Group 
Publishing, UK

SDP Book Chapter
Adapting to the VAT in the UAE. In Actions and 
Insights - Middle East North Africa: UAE Public 
Policy Perspectives, Volume 6, )1st edn(.

July 2017 Emerald Group 
Publishing, UK

LSM Research Report Open Source Leadership 2017 December 
2017 MBRSG & ICLIF

SDP Policy Brief Making the Case for a PPP Unit in Dubai December 
2017 MBRSG

إنجازات الكلية
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ــ�ر العلميــة والتــي تــم إطــاع المعنــي بهــا مــن خــال عقــد عــدد مــن  كمــا أطلقــت الكليــة عــددًا مــن التقاري
النــدوات البحثيــة فــي مقــر الكليــة خــال عــام 2017، أهمهــا:

Title of Event Event Type Date

Report Launch: The Arab Social Media Report 2017 Public Event 6th Feb 2017

 Cybercrime and the Digital Economy in the GCC

 Countries
Workshop 26th March 2017

Report Launch: Open Source Leadership 2017 Public Event 12th October 2017

Report Launch: The Arab World Online 2017 Report Public Event 25th Oct 2017

Report Launch:  Future of Work in the UAE Report Public Event 21st Nov 2017

Report Launch: Making the Case for a PPP Unit Public Event 18th Dec 2017
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إنجازات الكلية
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شــارك أعضــاء الهيئــة التدريســية والباحثــون فــي الكليــة بعــدد مــن المؤتمــرات والمنتديــات التخصصيــة 
كمتحدثــي وعــن طريــ�ق تقديــم أوراق عمــل أمــام الحضــور، وذلــك علــى المســتوي�ي المحلــي والعالمــي. 

وفيمــا يلــي ُتعــرض أهــم المؤتمــرات التــي قــام أعضــاء الهيئــة والباحثــون بحضورهــا:

Employee Name Designation Activity Type Activity details

Mr. Fadi Mohamed Fa-
rook Salem

Director of Research & 
Advisory

International Global Network of Internet and Society Re-
search Centers (NoC) conference.

Domestic ICANN global conference meetings.

Domestic Young Arab Leaders (YAL) conference in 
Dubai.

Domestic speaker at Fekra conference.

Dr. Immanuel Azaad 
Moonesar

Assistant Professor International Building Healthcare 2017.

International 10th World Congress on Healthcare & Tech-
nologies. Lisbon, Portugal.

Domestic Presenter at AIB 2017 Conference  

Domestic The Innovation Arabia 10- 7th edition of 
Health and Environment Conference

Dr. Ali Sebaa Al Marri Executive President International Annual CMC Global Conference- Astana

International Managing opportunities: Global Challenges 
to Leadership conference 

International Shaping the future through Positive Impact - 
the Palladium Summit 2017

Dr. Mohammed Habibur 
Rahman

Associate Professor Domestic Harvard Business Review EdArabLab Confer-
ence

Domestic The Annual conference for the Academic of 
International Business.

Prof. Raed Awamleh Dean Domestic Panelist at the Higher Education MENA Con-
ference.

Domestic Panelist at KHDA - Academic City

International Keynote speaker at the Oman Quality Net-
work in Higher Education - Ministry of Higher 
Education. 

Dr. Racquel Warner Assistant Professor Domestic panelist at Cambridge International Exam-
ination Conference.

International Speaker at GALS conference, Tokyo, Japan.

Dr. Mona Mostafa Ahmed 
Elsholkamy

Assistant Professor International GFCC conference, Kuala Lumpur. 

Domestic Global Business Forum. 

Domestic The World Green Economy Summit.

Domestic Innovation Summit

Domestic Building Healthcare Conference.

International Global Applied Business Research Confer-
ence. London, UK. 
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Dr. Guy Jonathan Sands 
Burton

Assistant Professor Domestic Higher Education MENA conference.

Domestic Women in Global Leadership conference. 

Domestic Dubai investment week’s policy dialogue.

Domestic Academy of International Business confer-
ence.

Domestic Panelist at BETT Middle East education con-
ference, Abu Dhabi. 

Ms. Lama Saleem Zakzak Associate Researcher Domestic Harvard Business Review EdArabLab Confer-
ence

Domestic Annual conference for the Academic of 
International Business

Domestic Arab Youth Survey

Domestic Global Education and Skills Forum.

Domestic RiskMap conference.

Mrs. Tara Fischbach Associate Researcher International GFCC conference in Kuala Lumpur. 

Domestic Sustainable Development Goals Forum 2017

Domestic AIB Conference 2017

Domestic AIB Conference 2017

Domestic “Let’s Talk” Crisis Communication: Riding 
out the Storm – Trends, Challenges & Best 
Practices.

Mr. Mohamed Eisa Al 
Ansaari

Associate Researcher International Guest Lecturer at the University of Maryland

إنجازات الكلية
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4. الفعاليات والمؤتمرات
نظمــت الكليــة خــال عــام 2017 عــدد مــن الفعاليــات والمجالــس العلميــة فــي إطــار حرصهــا علــى تبــادل 
الخــربات ولاطــاع علــى أفضــل الممارســات المحليــة والعالميــة المرتبطــة بقضايــا السياســات واإلدارة 
العامــة وذلــك التزامــا منهــا بدعــم مجتمــع المعرفــة فــي دولــة اإلمــارات. تنوعــت هــذه الفعاليــات العامــة 

ــة. بــي محاضــرات وورش عمــل وبرامــج تدري�بيــة وجلســات حواري
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منتدى اإلمارات للسياسات العامة

برعايــة كريمــة مــن ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــت راشــد آل مكتــوم، ولــي عهــد دبــي، رئيــس المجلــس 
التنفيــذي، وبحضــور ســمو الشــيخ أحمــد بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، قامــت الكليــة بإطــاق »منتــدى 
ــاع القــرار  اإلمــارات للسياســات العامــة« فــي مــارس 2017 ليكــون منصــة حواريــة عالميــة جديــدة ترفــد صن
والحكومــات فــي دولــة اإلمــارات ودول المنطقــة بمقرحــات عمليــة تصــب فــي صالــح بنــاء مجتمعــات 
الحكوميــة والنخــب  القيــادات  أمــام مناقشــات علميــة تشــرك فيهــا  البــاب  خــال فتــح  مــن  المســتقبل 
األكاديميــة والخــرباء مــن شــتى دول العالــم. وقــد تنــاول المنتــدى فــي دورتــه األولــى موضــوع "االتجاهــات 

المســتقبلية لسياســات التعليــم".

إنجازات الكلية
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حلقات شبابية 

"حلقــات شــبابية" هــي إحــدى مبــادرات مجلــس اإلمــارات للشــباب التــي اعتمدهــا صاحــب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي. حلقــات شــبابية هــي 
منصــة شــبابية حواريــة تنظــم بصــورة دوريــة فــي مواقــع مختلفــة ويتــم فيهــا عــرض أفضــل الممارســات 
ــات التــي يواجهونهــا، وذلــك  ومناقشــة أهــم الموضوعــات ذات العاقــة بالشــباب وتطلعاتهــم والتحدي
بهــدف الخــروج بحلــول عمليــة وأفــكار مبت�كــرة وسياســات فّعالــة، وقــد نظمــت كليــة محمــد بــن راشــد لــإدارة 
الحكوميــة بالتعــاون مــع مجلــس االمــارات للشــباب حلقــة شــبابية بعنــوان "تمكــي الشــباب اإلماراتــي فــي 
القطــاع الخــاص" بحضــور معالــي صقــر غبــاش ســعيد غبــاش وزيــ�ر المــوارد البشــرية والتوطــي، وشــما 
المزروعــي وزيــ�ر دولــة لشــؤون الشــباب ونخبــة مــن الشــباب االماراتــي والباحثــي والمختصــي فــي هــذه 

الحلقــة.
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حفل التخري�ج 2017

ــن  ــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد ب نظمــت الكليــة حفــل التخــرج الســنوي للعــام 2017 والــذي أقيــم برعاي
راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي "رعــاه اهلل" وبحضــور ســمو الشــيخ 
مكتــوم بــن محمــد آل مكتــوم، نائــب حاكــم دبــي فــي قاعــة الملتقــى بمركــز دبــي التجــاري العالمــي، تــم 

خــال الحفــل تخريــ�ج: 

25 من طاب برنامج الماجستري في اإلدارة العامة	 

152 من طاب برامج إعداد القادة – التعليم التنفيذي	 

إنجازات الكلية
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5. الشراكات االسرتاتيجية
ــ�ز عاقــات التعــاون وتبــادل الخــربات والدراســات واألبحــاث  ــاء الشــراكات وتعزي تحــرص إدارة الكليــة علــى بن
مــع الجهــات الحكوميــة والخاصــة علــى مســتوى الدولــة باإلضافــة إلــى عــدد مــن المؤسســات اإلقليميــة 

ممــا يدعــم الخطــة االســراتيجية للكليــة وكافــة أهدافهــا والمشــاريع المنبثقــة عنهــا.
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االتفاقيات ومذكرات التفاهم 

عقــدت الكليــة خــال عــام 2017 عــدد مــن االتفاقــات ومذكــرات التفاهــم مــع مؤسســات القطــاع الخــاص 
والهيئــات الدوليــة والمؤسســات األكاديميــة المتخصصــة بــاإلدارة الحكوميــة واإلدارة العامــة أهمهــا: 

دبي الجنوب – قطاع خاص. 1

 هيئة الصحة – حكومة دبي2. 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي – جهة دولية. 3

شركة عـــلم – حكومة المملكة العرب�ية السعودية. 4

إدارة مراكز التنمية األسرية – حكومة الشارقة. 5

الهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاء – الحكومة االتحادية. 6

اإلدارة العامة لإقامة وشؤون األجانب – حكومة دبي. 7

إنجازات الكلية
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الربامج المشرتكة 

سعت الكلية إلى تعزي�ز الشراكة والعاقات مع عدد من الجهات، وذلك خال عدد من الزيارات، أهمها:  

تفعيل الشراكة المالية مع مكتب دبي الذكية من خال تنفيذ عدد من الربامج التدري�بية المتخصصة.	 

تفعيــل الشــراكة المعرفيــة بــي سيســكو والكليــة مــن خــال زيــارة الوفــد الســنغافوري وذلــك لتعزيــ�ز 	 
العاقــات األكاديميــة بــي الطرفــي.

ــ�خ 18 	  إطــاق المرحلــة األولــى مــن مختــرب البيانــات المفتوحــة بالشــراكة مــع مركــز دبــي لإحصــاء، بتاري
فربايــر2017 لدعــم 30 مــن المتدربــ�ي مــن القيــادات التنفيذيــة فــي برنامــج رحلــة المســتقبل مــن خــال 

تزويدهــم باإلحصائيــات والبيانــات.

ديــوان الخدمــة المدنيــة – حكومــة الكويــت الشــقيقة مــن خــال ترشــيح كوكبــة مــن القيــادات الكويتيــة 	 
للتســجيل فــي برنامــج القيــادات العرب�يــة والتميــز الحكومــي.

تعزيــ�ز الشــراكة بــي وزارة الماليــة – حكومــة الكويــت الشــقيقة والكليــة مــن خــال ترشــيح نخبــة مــن 	 
القيــادات الماليــة للتســجيل فــي برنامــج تطبيقــات التميــز المؤسســي.

تعزيــ�ز الشــراكة بــي شــركة ســاب الدوليــة مــن خــال تنظيــم لزيــارة معرفيــة لممثلــي مــن القيــادات 	 
العليــا فــي الكليــة لاطــاع علــى أفضــل التقنيــات الحديثــة.

تعزيــ�ز الشــراكة مــع الهيئــة االتحاديــة للتنافســية واإلحصــاء مــن خــال تزويــد مكتبــة الكليــة بتقاريــ�ر 	 
)Policy in Action( بمجمــوع 200 نســخة. بعنــوان  إحصائيــة مجانيــة 

تفعيــل أواصــر الشــراكة بــي برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي - عاقــات دولية - والكليــة بدعم من إدارة 	 
الشــؤون االكاديميــة وذلــك مــن خــال عقــد ورشــة عمــل )الحوكمــة المؤسســية – لطلبــة الدراســات 

العليــا(، بجانــب تنظيــم رحلــة معرفيــة الــى مدينــة جنيــف السويســرية.

المنح األكاديمية

توفــري أربعــة مقاعــد ضمــن منــح دراســية لموظفــي هيئــة الصحــة - حكومــة دبــي بقيمــة 450 ألــف 	 
درهــم اماراتــي.

توفــري ثاثــة مقاعــد ضمــن منــح دراســية لموظفــي اإلدارة العامــة لإقامــة وشــؤون األجانــب – حكومــة 	 
دبــي بقيمــة 360 ألــف درهــم اماراتــي.

توفــري خمســة مقاعــد ضمــن منــح دراســية لموظفــي دائــرة المــوارد البشــرية – حكومــة دبــي وســيتم 	 
التفعيــل علــى مطلــع عــام 2018 – قيمــة اســت�ثمارية متوقعــة 400 ألــف درهــم اماراتــي.

تخصيــص مقعديــن اثنــي ألصحــاب الهمــم ضمــن منــح دراســية مدفوعــة الت�كاليــف مقدمــة مــن الكليــة 	 
لموظفــي هيئــة تنميــة المجتمــع – حكومــة دبــي.
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ثانيًا: المبادرات 
والتطوي�ر 
المؤسسي

الكليــة علــى خدمــة المجتمــع ونشــر أفضــل الممارســات  حرصــًا مــن 
فــي  الحكوميــة  الجهــات  بــي  ونقلهــا  والخــربات  المعــارف  وتبــادل 
دولــة اإلمــارات والعالــم العربــي، أطلقــت الكليــة عــددًا مــن المبــادرات 

فــي عــام 2017 التــي تســعى لرســيخ ثقافــة العلــم والمعرفــة. 

>
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1. مركز اإلمارات للمعرفة الحكومية 
ــن راشــد، ولــي عهــد دبــي ورئيــس المجلــس التنفيــذي لحكومــة  ــن محمــد ب أطلــق ســمو الشــيخ حمــدان ب
دبــي »مركــز اإلمــارات للمعرفــة الحكوميــة« فــي 26 مايــو 2016م تحــت مظلــة كليــة محمــد بــن راشــد لــإدارة 
الجهــات  بــي  المعرفــة  وتبــادل  إنتــاج  وإعــادة  اإلماراتيــة  الحكوميــة  التجربــة  توثيــق  بهــدف  الحكوميــة 
الحكوميــة محليــًا وإقليميــًا وعالميــًا. يعمــل المركــز بالشــراكة مــع الجهــات الحكوميــة والخاصــة فــي دولــة 
اإلمــارات ومجموعــة مــن أفضــل الخــرباء والمستشــاري�ن والمختصــي مــن الكــوادر الوطنيــة واإلقليميــة 

والعالميــة. 
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uu2017 منتدى االستشارات الحكومية 

نظــم مركــز اإلمــارات للمعرفــة الحكوميــة منتــدى االستشــارات الحكوميــة، الحــدث األول مــن نوعــه علــى 
مســتوى دولــة اإلمــارات العرب�يــة المتحــدة الــذي يعنى بمجــال االستشــارات الحكومية وتطوراتــه وتحدياته، 
بهــدف رفــع الكفــاءة والقــدرة التنافســية فــي العمــل الحكومــي. وشــهد المنتــدى مشــاركة واســعة مــن 

نخبــة مــن المستشــاري�ن الحكوميــ�ي وقياديــي المؤسســات الحكوميــة فــي الدولــة. 

وناقــش المنتــدى التحديــات والمعوقــات التــي تواجههــا مهنــة االستشــارات اإلداريــة الحكوميــة، إضافــة 
إلــى الحلــول المقرحــة لتنظيــم عمــل هــذه المهنــة، بهــدف الوصــول إلــى مســتويات التنافســية العالميــة 

ولتحقيــق أفضــل النتائــج فــي إطــار رؤيــة دولــة اإلمــارات 2021.

uuمخترب القدرة المؤسسية

تــم إطــاق المختــرب فــي شــهر أكتوبــر 2017م، كأول مبــادرة مســؤولية مجتمعيــة للمركــز، والــذي يهــدف 
إلــى قيــاس القــدرة المؤسســية للجهــات الحكوميــة، مــن أجــل مســاعدتها علــى رفــع قدرتهــا التنافســية 
ودعمهــا مــن خــال تحديــد نقــاط القــوة ونقــاط التحســي وتقديــم التوصيــات والمقرحــات فــي مجــاالت 
الخدمــات االستشــارية التــي يقدمهــا المركــز. هــذا وقــد تــم تنفيــذ المختــرب ألول مــرة مــع مركز دبــي لإحصاء 

فــي متحــف االتحــاد- دبــي، بمشــاركة متميــزة لمستشــاري مركــز االمــارات للمعرفــة الحكوميــة.

المبادرات والتطوي�ر المؤسسي
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uu»برنامج »ت�أهيل مستشار إداري داخلي

قــدم المركــز برنامــج »ت�أهيــل مستشــار إداري داخلــي« وهــو أول برنامــج وطنــي يهــدف إلــى بنــاء قــدرات 
أصحــاب الخــربة مــن موظفــي الجهــات الحكوميــة لتقديــم الخدمــات االستشــارية لجهاتهــم وفــق أفضــل 
واألدوات  المهنــة  وأساســيات  بقواعــد  تزويدهــم  خــال  مــن  وذلــك  المهنيــة  والممارســات  المعايــ�ري 
والتطبيقــات فــي مجــال االستشــارات اإلداريــة. كمــا ويمكــن الربنامــج المشــاركي الحاصلــي علــى شــهادة 
الت�أهيــل كمستشــار إداري داخلــي المشــاركة فــي »برنامــج بنــاء القــدرات« الــذي أطلقــه مكتــب رئاســة 
مجلــس الــوزراء لمنظومــة الجيــل الرابــع للتميــز.  هــذا وقــد حــاز المركــز علــى نســبة رضــا بلغــت %92 مــن 

المشــاركي حــول الربنامــج.

uu المشاريع والربامج التخصصية

هيئة الصحة دبي – بناء القدرات المؤسسية في إدارة المعرفة 	 

مؤسسة دبي للمرأة – تطوي�ر الهيكل التنظيمي 	 

أبوظبي، هيئة البيئة – است�كمال بناء القدرات المؤسسية في إدارة المعرفة 	 

معهد التسامح الدولي – تطوي�ر الهيكل التنظيمي 	 

بالمعرفة والتواصل نرتقي
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بالمعرفة والتواصل نرتقي

2. نادي القيادات
تــم إطــاق مبــادرة »نــادي القيــادات” فــي الخامــس مــن نوفمــرب، عــام 2017 لتعمــل كحلقــة تواصــل فعالــة 
بــي المــدراء التنفيذيــ�ي فــي حكومــة دبــي بهــدف ترســيخ ثقافــة العمــل الجماعــي وتحقيــق التواصــل 
مــن  المختلفــة، واالســتفادة  الحكوميــة  الجهــات  بــي  الخــربات والمعــارف  يحقــق مشــاركة  بمــا  الفعــال 
المخــزون المعرفــي التشــاركي بينهــا، األمــر الــذي يســهل عمليــة صنــع القــرار ورســم السياســات بشــكل 

متناســق ودعــم عمليــة ت�كامــل األدوار المؤسســية الحكوميــة.

المبادرات والتطوي�ر المؤسسي
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3. ورشة عمل لتطبيقات التميز المؤسسي
تزامنــًا مــع قــرار صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة -حفظــه اهلل- بإعــان عــام 
2017 عامــًا للخــري، والرؤيــة العالميــة للوقــف التــي أطلقهــا صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل 
مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي -رعــاه اهلل-، وبهــدف نشــر المعرفــة وأفضــل 
الممارســات الحكوميــة فــي الوطــن العربــي، خصصــت كليــة محمــد بــن راشــد لــإدارة الحكوميــة ســتي مقعًدا 
وقفًيــا للطلبــة مــن دول الخليــج والعالــم العربــي فــي برنامــج تطبيقــات التميــز الحكومــي، حيــث ت�ت�كفــل 

الكليــة بكافــة الت�كاليــف الدراســية للطــاب الذيــن ســيتم اختيارهــم.

تــم ذلــك بالتعــاون مــع مركــز محمــد بــن راشــد العالمــي الستشــارات الوقــف والهبــة والمنظمــة العرب�يــة 
للتنميــة اإلداريــة. وفــي الحــادي مــن ديســمرب عــام 2017، انطلقــت أولــى أعمــال الربنامــج التدري�بــي فــي 
الكليــة بمشــاركة قيمــة مــن كوكبــة مــن ممثلــي الجهــات الحكوميــة مــن عــدد مــن الــدول العرب�يــة وهــي 
الســعودية، مصــر، الســودان، األردن، الكويــت، وموريتانيــا. األمــر الذي أســهم في تعزيــ�ز التواصل والتعاون 
الثنائــي والشــراكة بــي دولــة االمــارات وهــذه الــدول، وتوحيــد جهــود تبــادل المعــارف والخــربات، ومشــاركة 
الــرؤى واالســراتيجيات  الــدول المشــاركة، ونقــل  التجــارب الحكوميــة فــي عــدة مواضيــع محوريــة مــع 

الحكوميــة اإلماراتيــة إلــى مختلــف الــدول المشــاركة." 
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4. حلقات االبت�كار 
انطاقــًا مــن حرصهــا علــى دعــم اســراتيجية االبتــ�كار الوطنيــة التــي أطلقهــا صاحــب الســمو الشــيخ محمــد 
بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة، رئيــس مجلــس الــوزراء، حاكــم دبــي، أطلــق المديــر التنفيــذي 
ــادرة بــي العاملــي فــي الكليــة وتشــجيعهم  ــ�كار والمب ــز روح االبت ــ�كار" لتحفي ــادرة "حلقــات االبت للكليــة مب

ــداع فــي مجــاالت عملهــم وصــوالً إلــى تحقيــق األهــداف االســراتيجية الرئيســية للكليــة. علــى اإلب

إدارة حلقات االبت�كار

حلقة التسجيل وااللتحاق حلقة السعادة

حلقة منتدى اإلمارات للسياسات العامة 
المحتوى

 حلقة منتدى اإلمارات للسياسات العامة
 الخدمات اللوجستية

حلقة إدارة المعرفةحلقة المبادرات الذكية

حلقة التصميم التعليميحلقة المجلة األكاديمية

حلقة الحكم واالستدامةحلقة إدارة العمليات

المبادرات والتطوي�ر المؤسسي
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5. جمعية اإلمارات للمستشاري�ن والمدرب�ي اإلداري�ي
ت�أسســت جمعيــة اإلمــارات للمستشــاري�ن و المدربــ�ي المعتمديــن  بموجــب القــرار الــوزاري 
رقــم : 79 لســنة 2017، ومقيــدة تحــت رقــم: 168 بتاريــ�خ:7/3/2017م بسجـــات وزارة تنميــة 
المجتمــع كجمعيــة مهنيــة أهليــة ذات شــخصية اعتباريــة غــري ربحيــة.  وتهــدف إلــى رفــع 
مســتوى مهنــة االستشــارات اإلداريــة ومــا يتفــرع عنها من مهنــة التدريــب اإلداري، وت�أهيل 
المستشــاري�ن والمدربــ�ي اإلداريــ�ي طبقــا للمســتويات الدوليــة وتوفــري التدريــب المناســب 
لهــم، كمــا تمنــح شــهادة اعتمــاد للمستشــاري�ن والمدربــ�ي اإلداريــ�ي وفقــا للمتطلبــات 

المحليــة والدوليــة.

منتدى جمعية اإلمارات للمستشاري�ن والمدرب�ي اإلداري�ي

نظمــت جمعيــة اإلمــارات للمستشــاري�ن والمدربــ�ي اإلداريــ�ي فعاليــات المنتــدى األول للجمعيــة فــي دبــي، 
وذلــك بمشــاركة واســعة مــن أعضــاء الجمعيــة ونخبــة مــن المستشــاري�ن واألكاديميــ�ي والخــرباء، حيــث 
تــم اســتعراض الــدور الــذي تلعبــه االستشــارات اإلداريــة والتدريــب فــي تطويــ�ر آليــات عمــل المؤسســات 

والوقــوف علــى أبــرز التحديــات والفــرص المحيطــة بالعمــل االستشــاري والتدريــب اإلداري.

جمعية اإلمــارات للمستشــارين
والمدربيــــن اإلداريـيــــن

Emirates Association for Management
Consultants and Trainers
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6. مجلس السياسات

أطلقــت كليــة محمــد بــن راشــد لــإدارة الحكوميــة "مجلــس السياســات" بهــدف تعزيــ�ز الحــوار الهــادف وإثــراء 
المعرفــة المشــركة علــى مســتوى الجهــات الحكوميــة ودعــم شــبكة العاقــات الحكوميــة. ينعقــد المجلس 
بشــكل دوري مســتندًا علــى الحــوار المعرفــي بــي الخــرباء والمختصــي والمعنيــ�ي مــن القطــاع الحكومــي. 
يتــم مــن خــال جلســاته تســليط الضــوء علــى الموضوعــات المجتمعيــة ذات األولويــة إلثــراء المحتــوى 

المعرفــي الحكومــي.

ويتــم توثيــق ونشــر الحــوار بشــكل علمــي مت�كامــل ومســتدام، وذلك بإطــاق ورقة علميــة ت�تضمن موضوع 
ومحــاور النقــاش ومخرجــات وتوصيــات الجلســات، بهــدف دعــم منظومــة العمــل المشــرك وتطويــ�ر األداء 
ــة،  ــادة اإلماراتي ــع التــي تناولهــا المجلــس فــي جلســاته الســابقة: مدرســة القي الحكومي.ومــن المواضي
البحــث العلمــي فــي دولــة اإلمــارات بــي تحديــات الحاضــر وفــرص المســتقبل، مشــاركة البيانــات: اآلثــار 
والتحديــات، معــدالت الخصوبــة اإلماراتيــة فــي دبــي: التحديــات والسياســات والرؤيــة المســتقبلية وغريهــا 

مــن المواضيــع

المبادرات والتطوي�ر المؤسسي
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ثالثًا: االتصــال 
المؤسسـي 
والظهور 
اإلعالمي

خــال  مــن  الحكوميــة  لــإدارة  راشــد  بــن  محمــد  كليــة  تســعى 
العامــة والفعاليــات  أنشــطة االتصــال المؤسســي والعاقــات 
إلــى تعزيــ�ز الســمعة المؤسســية وترســيخ هويــة الكليــة لــدى 
ســائر المؤسســات الحكوميــة )المحليــة واالتحاديــة(، وذلــك عــرب 
اإلعــام التقليــدي والتواصــل اإللكرونــي وعــرب وســائل التواصــل 
االجتماعــي وتخطيــط وتنفيــذ الحمــات اإلعانيــة والتســويقية. 
والفعاليــات  المؤتمــرات  وتنظيــم  تخطيــط  إلــى  باإلضافــة 
الــازم لخدمــة أهــداف الكليــة.  بالتعــاون مــع الشــركاء وتقديــم الدعــم اللوجســتي واإلعامــي 

>
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يناير

مارس

مايو
يوليو

أكتوبر

ديسمرب

برامج حكومة المستقبل
اليوم المفتوح 1

برامج حكومة المستقبل
اليوم المفتوح 2

منتدى اإلمارات للسياسات العامة 
مستقبل التعليم

حلقات شبابية
تمكين الشباب اإلماراتي

في القطاع الخاص

منتدى االستشارات
الحكومية

برامج حكومة المستقبل
اليوم المفتوح 3

حفل التخريج 2017

إطالق تقرير
 Arab World Online

إطالق تقرير
The future of Work in UAE

إطالق تقرير
 Open Source Leadership

إطالق نموذج سياسات
 Tapping into Our Comparative

 Advantage - Improving Food Security
in the UAE

اإلصدارات والمطبوعات

إصدارات  من   9 وطباعة  ونشر  وإعداد  وتصميم  مراجعة 
السياسات  مجلس  جلسات  تقاري�ر  بني  تنوعت  الكلية 
مع  المشرتكة  واألبحاث  والمقاالت  السياسات  ونماذج 

جهات خارجيه ذات الصلة بنشاطات الكلية. 

تصميم وإعداد التقرير السنوي للكلية 2016

الرتويج للكلية والسمعة 
المؤسسية

ونشر  إعداد  بني  تنوعت  للكلية  للرتوي�ج  نشاط   83 تنفيذ 
ومقابالت  رأي،  ومقاالت  صحفية  وتحقيقات  الكلية  أخبار 

إذاعية وصحفية.

الحكومية  لإلنجازات  الدولي  دبي  معرض  في  المشاركة 
2017 – شريك معرفي

 GITEX المشاركة في معرض

الفعاليات العامة 

نظمت الكلية ما يزيد عن 11  فعالية عامة أهمها: 

التصميم  والفيديو

إنتاج 16 فيديو حول برامج وفعاليات وأنشطة الكلية

معرض دبي  للكلية للمشاركة في  تصميم وتنفيذ منصة 
الدولي لإلنجازات الحكومية 2017 

182 مشروع تصميم إلصدارات الكلية واإلعالنات والكتيبات 
الخاصة بالفعاليات والربامج التدري�بية واألكاديمية وبرامج 

االنتساب المفتوح . 

داخل  الفعاليات  من   105 وتصوي�ر  وتوثيق  تغطية 
وخارج الكلية

الموقع اإللكرتوني و 
قنوات التواصل 

االجتماعي

قنوات  جميع  على  الكلية  حسابات  متابعي  عدد  بلغ 
التواصل االجتماعي أكرث من  48 ألف متابع.

بلغ عدد الزيارات للموقع اإللكرتوني للكلية حوالي
440 ألف زيارة

للرتوي�ج  إلكرتونية  تسويقية  حمالت   3 وتنفيذ  إعداد 
لربامج و فعاليات الكلية

تطبيق نظام الدفع اإللكرتوني على موقع الكلية

الموقع  للكلية و  اإللكرتوني  الموقع  إطالق خدمة على 
اإللكرتوني لمنتدى اإلمارات للسياسات العامة

قنوات  لمحتوى  جديدة  تفاعلية  اسرتاتيجية  تطوي�ر 
التواصل االجتماعي
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يناير

مارس

مايو
يوليو

أكتوبر

ديسمرب

برامج حكومة المستقبل
اليوم المفتوح 1

برامج حكومة المستقبل
اليوم المفتوح 2

منتدى اإلمارات للسياسات العامة 
مستقبل التعليم

حلقات شبابية
تمكين الشباب اإلماراتي

في القطاع الخاص

منتدى االستشارات
الحكومية

برامج حكومة المستقبل
اليوم المفتوح 3

حفل التخريج 2017

إطالق تقرير
 Arab World Online

إطالق تقرير
The future of Work in UAE

إطالق تقرير
 Open Source Leadership

إطالق نموذج سياسات
 Tapping into Our Comparative

 Advantage - Improving Food Security
in the UAE

اإلصدارات والمطبوعات

إصدارات  من   9 وطباعة  ونشر  وإعداد  وتصميم  مراجعة 
السياسات  مجلس  جلسات  تقاري�ر  بني  تنوعت  الكلية 
مع  المشرتكة  واألبحاث  والمقاالت  السياسات  ونماذج 

جهات خارجيه ذات الصلة بنشاطات الكلية. 

تصميم وإعداد التقرير السنوي للكلية 2016

الرتويج للكلية والسمعة 
المؤسسية

ونشر  إعداد  بني  تنوعت  للكلية  للرتوي�ج  نشاط   83 تنفيذ 
ومقابالت  رأي،  ومقاالت  صحفية  وتحقيقات  الكلية  أخبار 

إذاعية وصحفية.

الحكومية  لإلنجازات  الدولي  دبي  معرض  في  المشاركة 
2017 – شريك معرفي

 GITEX المشاركة في معرض

الفعاليات العامة 

نظمت الكلية ما يزيد عن 11  فعالية عامة أهمها: 

التصميم  والفيديو

إنتاج 16 فيديو حول برامج وفعاليات وأنشطة الكلية

معرض دبي  للكلية للمشاركة في  تصميم وتنفيذ منصة 
الدولي لإلنجازات الحكومية 2017 

182 مشروع تصميم إلصدارات الكلية واإلعالنات والكتيبات 
الخاصة بالفعاليات والربامج التدري�بية واألكاديمية وبرامج 

االنتساب المفتوح . 

داخل  الفعاليات  من   105 وتصوي�ر  وتوثيق  تغطية 
وخارج الكلية

الموقع اإللكرتوني و 
قنوات التواصل 

االجتماعي

قنوات  جميع  على  الكلية  حسابات  متابعي  عدد  بلغ 
التواصل االجتماعي أكرث من  48 ألف متابع.

بلغ عدد الزيارات للموقع اإللكرتوني للكلية حوالي
440 ألف زيارة

للرتوي�ج  إلكرتونية  تسويقية  حمالت   3 وتنفيذ  إعداد 
لربامج و فعاليات الكلية

تطبيق نظام الدفع اإللكرتوني على موقع الكلية

الموقع  للكلية و  اإللكرتوني  الموقع  إطالق خدمة على 
اإللكرتوني لمنتدى اإلمارات للسياسات العامة

قنوات  لمحتوى  جديدة  تفاعلية  اسرتاتيجية  تطوي�ر 
التواصل االجتماعي
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