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نبذة عن الكلية  

انطلقــتأالكليــةأعــامأ2005أبرعايــةأكريمــةأمــنأصاحــبأالســموأالشــيخأمحمــدأبــنأراشــدأآلأمكتــومأنائــبأرئيــسأ
الدولــةأرئيــسأمجلــسأالــوزراءأحاكــمأدبــيأ)رعــاهأاللــه(ألتكــونأ	ولأمؤسســةأ	كاديميــةأبحثيــةأمتخصصــةأفــيأاإلدارةأ
الحكوميــةأوالسياســاتأالعامــةأعلــىأمســتوىأالوطــنأالعربــي،أحيــثأتســعىأالكليــةألدعــمأمســيرةأالتميــزأالحكومــيأ
فــيأدولــةأاإلمــاراتأوالوطــنأالعربــي،أوبنــاءأقــادةأالمســتقبل،أوذلــكأمــنأخــالأمنظومــةأمتكاملــةأمــنأالبرامــجأ

التعليميــةأوالتدريبيــةأواألبحــاثأوالدراســات.

تأســسأنظــامأعمــلأالكليــةأوفقــًاأألفضــلأالمعاييــرأالعالميــة،أبالشــراكةأمــعأكليــةأكينيــديأبجامعــةأهارفــارد،أوتعتبــرأ
نموذجــاأفريــداأللمؤسســاتأاألكاديميــة،أبتركيزهــاأعلــىأالجانــبأالتطبيقــيأإلدارةأالحكوميــة،أكمــاأتتعــاونأمــعأ

العديــدأمــنأالمؤسســاتأالحكوميــةأوالخاصــةأعلــىأالمســتوىأالمحلــيأوالعالمــي.أ

تقــومأالكليــةأبتصميــمأوتنفيــذأبرامــجأتدريبيــةأمبنيــةأعلــىأ	ســسأعلميــةأمدروســةأومســتوحاةأمــنأواقــعأاإلدارةأ
العربيــةألتعالــجأمشــكاتهاأوتســاعدأقيــاداتأالمســتقبلأعلــىأالتعامــلأمــعأالتحديــاتأالتــيأتواجههــاأفــيأمختلــفأ
	نحــاءأالعالــمأالعربــي.أكمــاأتنظــمأمؤتمــراتأدوليــةأوإقليميــةأوورشأعمــلأمتخصصــةأوتقيــمأمنتديــاتألتبــادلأالــر	يأ

والفكــرأوالمعرفــةأبيــنأالوطــنأالعربــيأوالعالــم.
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 صاحب السمو الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم،
 نائب رئيس الدولة رئيس جملس الوزراء حاكم دبي
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جملس األمناء 

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

 

سعادة أحمد عبدالله بن بيات (نائب الرئيس)
نائب رئيس مجلس اإلدارة، والعضو المنتدب لمجموعة دبي القابضة

  
 

سعادة عبدالله عبدالرحمن الشيباني
أمين عام المجلس التنفيذي إلمارة دبي 

سعادة طارش عيد المنصوري   
مدير عام محاكم دبي

    
 

سعادة د.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

  
 

سعادة عبدالله بن طوق
المدير العام للمكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

 
 

سعادة امل محمد بن عدي
مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي
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الكلمة االفتتاحية  

	كــدتأكليــةأمحمــدأبــنأراشــدألــإدارةأالحكوميــةأخــالأالعــامأ
2015أعلــىأاســتمرارهاأفــيأالتوجــهأالــذيأحرصــتأعليهأمنذأ
تأسيســهاأفــيأالعــامأ2005أوالمتمثــلأفــيأصقــلأمهــاراتأ
القيــادةأواإلدارةأالناجحــةألكــوادرأالمؤسســاتأالحكوميــةأ
ــرأشــاهدأ ــام.أوخي ــةأبشــكلأع ــدولأالعربي ــاراتأوال فــيأاإلم
النمــاذجأ تلــك  الكليــةأفــيأتحقيــقأ	هدافهــاأ نجــاحأ علــىأ
تأخــذأدورهــاأفــيأ الكليــةأوبــد	تأ التــيأخرجتهــاأ القياديــةأ
ــاءأمنصــاتأ ــاأالعت ــادةأبادن ــرأوقي ــرأوالتطوي إحــداثأالتغيي
ــعأالمجــاالت. ــنأوفــيأجمي التقــدمأفــيأمختلــفأالميادي

فــكانأمــنأ	بــرزأ	حــداثأالعــامأالمنصــرم،أحضــورأصاحــبأ
الســموأالشــيخأمحمــدأبــنأراشــدأآلأمكتــوم،أنائــبأرئيــسأ
الدولــةأرئيــسأمجلــسأالــوزراءأحاكــمأدبــي،أحفــلأالذكــرىأ
العاشــرةألتأســيسأالكليــةأوالــذيأتــمأخالــهأتخريــجأ	ربــعأ
دفعــاتأمــنأالقيادييــنأالحكومييــن،أكمــاأقامــتأالكليــةأ
خــالأالعــامأ2015أبعقــدأشــراكاتأاســتراتيجيةأمــعأعــددأمنأ
الجهــاتأالمحليــةأواإلقليميــةأوالعالميــةألتدريــبأالكــوادرأ
التــيأ المؤسســاتأ 	هــدافأ لتحقيــقأ فاعليتهــمأ ولتعزيــزأ
ينتمــونألهــا،أإضافــةأإلــىأانتــاجأعــددأكبيــرأمــنأاالبحــاثأ
والدراســاتأوتقاريــرأالسياســاتأالتــيأســاهمتأفــيأتقــدمأ
الكليــةأإلــىأالمركــزأالخامــسأعلــىأمســتوىأالوطــنأالعربــيأ
ــاثأ ــاراتألألبح ــزأاالم ــفأمرك ــاثأبحســبأتصني ــزأ	بح كمرك
والدراســاتأاالســتراتيجية،أعــداأعــنأقيــامأالكليــةأبدورهــاأ
كمنبــرألمناقشــةأ	هــمأالقضايــاأالراهنــةأمــنأخــالأعقــدأ

نــدواتأوورشــاتأعمــلأوغيرهــاأمــنأالنشــاطات.

وفــيأالنهايــة،أنحــنأنؤكــدأعلــىأالتــزامأالكليــةأالمســتمرأعلــىأ
دعــمأتوجهــاتأاإلدارةأالحكوميــةأالرشــيدةأفــيأدبــيأودولــةأ
اإلمــاراتأالعربيــةأالمتحــدةأمــنأخــالأتطويــرأالمهــاراتأ
القياديــةأفــيأمجــالأالعمــلأالحكومــيأوتهيئــةأكلأالمــواردأ
البشــريةأوالمعرفيــةألتحقيــقأمســاهمةأفاعلــةأفــيأإثــراءأ

ــةأوالمنطقــة.أ ــمأالحكومــيأاألكاديمــيأفــيأالدول التعلي

الدكتور علي سباع المري
 الرئيس التنفيذي
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حقائق وأرقام  

أيام تدريبية: 134            متدربين: 327              الحضور: 1549

متابعين: 33660                مشاهدات الموقع االلكتروني: 84700

الفعاليات: 78          نسبة الرضا: 83 %

أأاإلمارات:أ30أأأأأأأأأأأأأأأأأاألردن:أ1أأأأأأأأأأأأأأباكستان:أ1أأأأأأأأأأأأأأأالمغر	:أ1

موجز سياسات: 5          مقاالت رأي: 6           تقارير: 11            دراسات حالة: 4

المنتسبين في برنامج الماجستير لإلدارة العامة: 33

ذكر:أ13 	نثى:أ20
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اسرتاتيجية الكلية  

الرؤية

الرسالة

القيم املؤسسية

التعلم والنمو

اجملتمع املؤسسات احلكومية الطالب واملتدربني

احملاور التي سوف
 نركز عليها

تزويد صانعي القرار في الحكومة بالمعارف 
لتمكينهم من قيادة التنمية اإلقتصادية 
واإلجتماعية من خالل الدراسات والبحوث

تأهيل القادة لتشكيل مستقبل الخدمات 
الحكومية

دعم الكفاءة المؤسسية لتقديم الخدمات 
الحكومية المتميزة وتعزيز تبادل المعرفة
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التخطيط االسرتاتيجي واألداء املؤسسي  

	همأاألعمالأالمنجزةأإلدارةأالتخطيطأاالستراتيجيأواألداءأالمؤسسي:

التحديثأعلىأالخارطةأاالستراتيجيةأ	 
تطويرأمؤشراتأاألداءأاالستراتيجيةأومراجعةأمؤشراتأاألداءأالمرتبطةأباإلداراتأواألقسام.	 
مراجعةأالقيمأالمؤسسية.	 
تطبيقأبرنامجأSnapsurveyأوتجميع،أوقياسأاستبياناتأرضاأالطلبة.	 
تفعيلألجنةأادارةأاالستراتيجيةأومراجعةأمؤشراتأاألداء.	 
اعدادأبطاقةأاألداءأالمتوازنألمؤشراتأالتعليمأالعاليأبعددأ16أبطاقةأمؤشرأ	داء.	 
تجميعأوادخالأبياناتأ)CHEDS(أالخاصأبنظامأاحصائياتأالتعليمأالعالي.	 
االنتهاءأمعأاعدادأوتحديثأجميعألجانأالكليةأوتوثيقأمهامهاأومسؤولياتها.	 
 	.  ISO 9001:2008اعدادأخطةأتطبيقأنظامأالجودةأ
اعدادأومراجعةأوتوثيقأالسياساتأالداخلية.	 
إعدادأمنأتقريرأمؤشراتأاألداءأاالستراتيجيةأ)TAG KPIs(أالخاصأبمجلسأ	مناءأالكلية.	 
مراجعةأالتقويمأاألكاديميألبرنامجأالماجستيرأ2016/2017/2018	 
التدقيقأالداخليأعلىأملفاتأاألساتذةأوالطلبة.	 
مراجعةأواعتمادأالتغيراتأفيأالهيكلأالتنظيميأللكلية.	 
تجديدأعضويةأالكليةأمعأمجموعةأدبيأللجودةألـأ2016.	 
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التعليم التنفيذي   

	همأاألعمالأالمنجزةأإلدارةأبرامجأالتعليمأالتنفيذي:

البرامج الخاصة: العقود التدريبية الموقعة لعام 2015 

وقعتأكليةأمحمدأبنأراشدألإدارةأالحكوميةأوزارةأالتغيرأالمناخيأوالبيئةأعقداأيقضيأبتنفيذأ	 
الكليةأبرنامجأ»أقياداتأملهمة«أالتعليميألتأهيلأالقياداتأالعلياأفيأالوزارة.

وقعتأكليةأمحمدأبنأراشدألإدارةأالحكوميةأوهيئةأدبيأللثقافةأوالفنونأعقداأتدريبيًاألتنفيذأ	 
برنامجينألقياداتأالصفأاألولأوالثانيأوالتيأتهدفألصقلأمهاراتأموظفيأالهيئةأوإعدادهمأ

وفقأ	علىأالمعايير.
وقعأكليةأمحمدأبنأراشدألإدارةأالحكوميةأومكتبأسموأالشيخأحمدانأبنأمحمدأبنأراشدأآلأ	 

مكتوم،أوليأعهدأدبي،أرئيسأالمجلسأالتنفيذيأإلمارةأدبيأعقدأشراكةأيهدفأإلعدادأبرنامجأ
قياداتأخاصأٍأبموظفيأمكتبأسموأوليأالعهد.أ
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البرامج الخاصة: المنفذة في 2015

عدد 
االيام 
التدريبية

مميزات برامج 
اخرى

عدد 
المحاور

عدد 
المشاركين الحالة السنة اللغة البرنامج إسم المؤسسة

2 1 31 تم االنجاز 2015 - 2014 العربية  برنامـج صناع القرار -  )الصف 
االول(  هيئة دبي للثقافة والفنون

2 1 21 تم االنجاز 2015 - 2014 العربية  برنامـج صناع القرار  -  
)الصف الثاني( هيئة دبي للثقافة والفنون

15

تقييم وزيارات 
ميدانية داخل 

الدولة – ومناقشة 
الكتاب الشهري 
وقصة نجاح وتميز

5 15 تم االنجاز 2015 - 2014 العربية
 برنامـج عجمان إلعداد القادة 

- قيادات الشابة المجموعة 
االولى

اإلدارة المركزية لتنمية 
الموارد البشرية لحكومة 

عجمان

22

تقييم وزيارات 
ميدانية داخل 

وخارج الدولة – 
وقصة نجاح وتميز

8 12 تم االنجاز 2015 - 2014 العربية
 برنامـج عجمان إلعداد القادة 

- قيادات الشابة المجموعة 
الثانية

اإلدارة المركزية لتنمية 
الموارد البشرية لحكومة 

عجمان

12 0 27 تم االنجاز 2015 العربية

برنامـج عجمان إلعداد القادة 
- قيادات الشابة المجموعة 

االولي والثانية

)الزيارات الميدانية والمشروع 
التنفيذي(

اإلدارة المركزية لتنمية 
الموارد البشرية لحكومة 

عجمان

14

تقييم  وعرض 
ومناقشة الكتاب 

الشهري

زيارات ميدانية 
داخل الدولة – 

وقصة نجاح وتميز

5 24 تم االنجاز 2015 - 2014 العربية برنامج قادة الغد بلدية دبي 

11
يوم تعريفي

تقييم وقصص 
نجاح

4 18 مستمر 2017 - 2015 العربية قيادات ملهمة وزارة البيئة والمياه

7 3 14 تم االنجاز 2015 العربية إدارة المعرفة كلية محمد بن راشد لإلدارة 
الحكومية

8 قصص نجاح 3 30 مستمر 2016 - 2015 العربية  برنامـج صناع القرار -  )الصف 
االول(  هيئة دبي للثقافة والفنون

3 قصص نجاح 1 20 مستمر 2016 - 2015 العربية  برنامـج صناع القرار  -  
)الصف الثاني( هيئة دبي للثقافة والفنون

6
يوم تعريفي

تقييم وقصص 
نجاح

1 23 مستمر 2016 - 2015 العربية برنامج قيادات )المجوعة 
االولي( مكتب سمو ولي عهد دبي

2
يوم تعريفي

تقييم وقصص 
نجاح

0 23 مستمر 2016 - 2015 العربية برنامج قيادات )المجوعة 
الثانية( مكتب سمو ولي عهد دبي

6 يوم تعريفي 2 19 مستمر 2016 - 2015 العربية القادة )الصف الثاني( دائرة الشؤون االسالمية 
والعمل الخيري 

112 35 252 المجـــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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الزيارات الميدانية

تنظيمأزياراتأالميدانيةألهيئةأالمعرفةأوالتنميةأالبشريةأفيأإمارةأدبيألمنتسبيأبرنامجأقادةأالغدأ)بلديةأ	 
دبي(،أكماأونظمتأزيارةأميدانيةأ	خرىألمدينةأمصدرأفيأإمارةأ	بوأظبي.

تنظيمأزيارةألهيئةأالمعرفةأوالتنميةأالبشريةأفيأإمارةأدبيألمنتسبيأبرنامجأعجمانأإلعدادأالقادةأ–أ)قياداتأ	 
الشابة(،أوذلكأبهدفأتبادلأالخبراتأوالمعلومات،ألتطبيقأ	فضلأالممارساتأالعلميةأبفنأالقيادةأالشابة.أ
باإلضافةأإلىأزيارةأميدانيةألنموذجأدبيألاطاعأعلىأالدورأالقياديأالذيأتقومأبهأالدوائرأالحكوميةألتحقيقأ

التميزأوالريادة.أ

تنظيمأزيارةأميدانيةأخارجيةأإلىأجمهوريةأسنغافورةأودولةأماليزياأتمأخالهاأاالطاعأعلىأ	برزأالبرامجأ	 
والمشاريعأالمطبقةألمنتسبيأبرنامجأعجمانأإلعدادأالقادة.

قصص النجاح

حضرأمعاليأوزيرأالبيئةأوالمياهأالدكتورأراشدأبنأفهدأاليومأاألخيرأمنأالدورةأالتدريبيةأفيأالتخطيطأ	 
االستراتيجيألبرنامجأقياداتأملهمة.

استضافةأسعادةأساميأعبدأاللهأقرقاشأالمديرأالتنفيذيألمؤسسةأمحمدأبنأراشدألإسكانأضمنأسلسةأ	 
قصصأالنجاحأللمشاركينأفيأبرنامجأقادةأالغد،أصناعأالقرارأوقياداتأملهمة.

برامج االنتساب المفتوح المنفذة في 2015

عدد الحضور اللغة  مدة البرنامج موعد البرنامج المحاضر اسم البرنامج

19 االنجليزية/العربية يومين 22- 23 مارس الدكتور وفاء ابوسنينه
حكومة ذكية .. خدمة 

ذكية

23 العربية اسبوعين 8-19 نوفمبر 2015 مجموعة من المحاضرين
برنامج القيادات العربية 

والتميز الحكومي

33 العربية يومين
13-14 ديسمبر 

2015
دكتور يسار جرار وابراهيم 

البدواوي
البيانات المفتوحة

مركز التقييم: التقييمات المنفذة في 2015

تطبيقأتقييمأ360أوXTألمنتسبيأبرنامجأقياداتأملهمةأ–أوزارةأالبيئةأوالمياهأومنتسبيأبرنامجأعجمانأ	 
إلعدادأالقادةأ-أقياداتأالشابةأالمجموعةأاألولىأوالثانيةأومكتبأسموأوليأعهدأدبيأالمجموعةأاألولىأ

والثانية.أ

تنسيقأمقاباتأالتغذيةأالراجعةألمنتسبيأوزارةأالبيئةأوالمياهأوبرنامجأعجمانأإلعدادأالقادةأللفئةأالقياداتأ	 
الشابةأالمجموعةأاألولىأوالثانيةأومكتبأسموأوليأعهدأدبي،أللمجموعةأاألولىأوالثانية.أ
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الشؤون األكادميية  

أهم األعمال المنجزة إلدارة الشؤون األكاديمية 
برنامج الماجستير في اإلدارة العامة

النوع الجنسية
الدراسة عدد الطالب 

الجدد التاريخ البدء الفصل
أنثى ذكر غير مواطن مواطن

7 5 1 المغرب 11 دوام جزئي 12 7يناير 2015 األول 

2 5 1 األردن و1 باكستان 5 دوام جزئي 7 10 مايو 2015 الثاني

11 3 0 14 دوام جزئي 14 6 سبتمبر 2015 الثالث

20 13 3 30 دوام جزئي 33 مجموع الطالب المنتسبين 
للبرنامج حتى تاريخه

نشاطات اإلدارة
ــةأ	  ــامأبمقابــاتأصحفي ــىأالقي ــةأباإلضافــةأإل ــةأالتدريســيةأفــيأمؤتمــراتأخارجي شــاركأ	عضــاءأالهيئ

ــةأوالخــارج. ــدأاألكاديمــيأفــيأالدول ــةأعلــىأالصعي ــىأبالتطــوراتأالحاصل تعن

تمأتحديثأالخطةأالدراسيةأالكاملةأللعامأاألكاديميأ2017-2016	 

تعملأاإلدارةأحالياأعلىأتطويرأبرامجأماجستيرأجديدةأالعتمادهاأمنأوزارةأالتعليمأالعاليأخالأ	 
 الفترةأالمقبلةأوهي:

w دبلومأدراساتأعلياأفيأإدارةأاالبتكار	

w دبلومأدراساتأعلياأفيأاإلدارةأالعامة	

w دبلومأدراساتأعلياأفيأالسياساتأالعامة	

w ماجستيرأفيأإدارةأاالبتكار	

w ماجستيرأتنفيذيأفيأاإلدارةأالعامة	

w ماجستيرأفيأالسياسةأالعامةأمعأالتخصصأفي:	

»wسياساتأالتعليم
»wسياساتأالصحة
»wسياساتأالتنميةأالمستدامة
»wالسياساتأاالجتماعية
»wسياساتأالعلومأوالتكنولوجياأ
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المساهمات البحثية ألعضاء الهيئة التدريسية 

Place of Publishing/
Conference Venue

Co-au-
thorsTitle of PublicationType

Dr. Mohammad Habibur Rahman

The University Press 
Limited, Dhaka.

“How many ways will it be tried out? 
Continuity and change in upazila 
parishad in Bangladesh” in Ahmed, N. 
(ed) 40 Years of Public Administration 
and Governance in Bangladesh

Book Chapter

Canadian Centre of 
Science and Education, 
Toronto.

Islam, M. 
Z., Hasan, 
I.

“Factors Affecting Knowledge Trans-
fer in Public Organization Employ-
ees”, Asian Social Science, 11:4, 
223-233. 

Journal article

Paper accepted for pre-
sentation at: 

3rd International Confer-
ence on Management, 
Leadership and Gover-
nance – ICMLG 2015

 Co-hosted by Massey 
University and Auckland 
University of Technology 
(AUT) Auckland, New 
Zealand

To be held on: 12-13 
February 2015.

Said, W. 
Y. 

“Public Sector Performance and 
Leadership in the United Arab Emir-
ates”

Conference Paper

Accepted for publication 
in Asian Profile (Rich-
mond, Canada)

“Management of urban service de-
livery: a comparative study of select 
cities in Canada and Brunei”

Academic Journal

Public Organization 
Review, Vol. 15, No. 2, 
pp.317-333

“The role of social accountability in 
poverty alleviation programs in de-
veloping countries: an analysis with 
reference to Bangladesh”

Academic Journal



14

البحوث واالستشارات

األعمال البحثية المنجزة خالل العام 2015  

MBRSG Academic 
Research  

Activities &  Publications  
Completed January – 
December 2015

MBRSG Research Initiatives

Total

G
ender and Public Policy

G
overnance and Innovation

Public M
anagem

ent

Youth Inclusion

Sustainable D
evelopm

ent

H
ealth Policy

Leadership and Public 
M

anagem
ent 

Social Policy

Educational Policy

Innovation and Future 
G

overnance 

1 Policy briefs 2 1 3 6

2 Opinion Editorial 1 1 1 1 1 5

3 Conference Proceedings 1 2 1 1 5

4 Research in International 
Journals 1 1

5 Commissioned research 1 1

6 Books/Chapters 1 1

7 Seminars/Workshops 1 2 3

8 Conferences (both Local 
and/or International) 2 1 3

9 Case studies  (co-
authored & edited) 1 1 2 4

10 Knowledge Partnership 
Conference & Forums 1 1 1 1 4

11 Local Research Reports 2 2

12 Blog Posts 1 2 1 4

13
Any other research 
outcomes e.g. research 
proposals; invited 
conferences

5 1 6

Total 9 5 1 2 5 8 4 7 4 45

NOTE: for the Knowledge management forum; this was all the researchers involved in the Government Summit Smart 
Policy Forum.
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تفصيل األعمال البحثية المنجزة: 

 Place of 
PublishingDate of PublishingTitleTypeInitiative

MBRSG2/3/2015Proceedings for Dubai Smart City Forum Proceedings
Document

GIP

 The National12 January 2015 The UAE needs to focus on core school
subjects

Opinion Edi-
torial

YIP

The National2/10/2015Op-ed on Smart CitiesOpinion Edi-
torial

GIP

TBD1/29/2015
Women’s Leadership Development Pro-
 grams Lessons Learned And New Frontiers
Journal Paper GPPP

JournalGPPP

MBRSG1/15/2015Book Chapters Arab Families Critical Re-
 viewsBook ChapterGPPP

MBRSG1/15/2015  Research Challenges in the UAE Research
Project

GPPP

MBRSG1/31/2015
 Policy Council Narrating the UAE Research
 Challenges Opportunities and the Way
Forward

Policy Council/
Brief

GPPP

MBRSG28/2/2015 Archiving PublicationsResearch Pub-
lication Report

GPPP

MBRSG2/26/2015
 Policy Workshop with UAE Federal and
Local Policy Makers regarding STEM educa-
)tion policies- In AD )delays from EF

WorkshopYIP

 MBRSG & PMO2/08/2015 Government Summit 2015 Round Table:
Smart PoliciesRound TableYIP/GPPP/GIP

MBRSG2/22/2015 Smart Policies Roundtable Proceedings Proceedings
 Document

YIP/GPPP/GIP

MBRSG1/4/2015 Working paper on UAE Brainstorming Working PaperGIP

MBRSG21/5/2015Smart Cities Working Paper Working PaperGIP

MBRSG26/4/2015AXA )innovation) proposalProposalGIP

MBRSG4/5/2015
 Policy Council Narrating the UAE Research
 Challenges Opportunities and the Way
Forward

 Policy Council
))workshop

GPPP

TEC21/5/2015Policy Roundtable with TECPolicy Round-
table

GPPP

Emerald Pub-
lishing2/5/2015 Perspectives on Maternal & Child Health in

the UAEBook ChapterGPPP

MBRSG & PMO4/5/2015 UAE Innovation Strategy- Implementation
 planProposalGPPP

MBRSG22/5/2015Narrating Ourselves Increasing Social Sci-
ence Research in the UAE

 Policy Working
Paper

GPPP

MBRSG & Emir-
ates Foundation4/1/2015 Knowledge Partnership with the Emirates

 Foundation- on going
 Knowledge
Partnership

YIP

MBRSG3/5/2015
 UAE National Agenda on World-Class
 Healthcare in addressing Obesity among the
Youth

Policy BriefYIP
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Place of PublishingDate of  
PublishingTitleTypeInitiative

Palgrave Macmillan24/5/2015 Anti-corruption strategies in the GCC States:
Lessons learned and the path forwardBook ChapterPMP

Palgrave Macmillan24/5/2015
 The Gulf Cooperation Council’s public sector
executive education: Importance, trends, chal-
lenges, and opportunities

BookPMP

Palgrave Macmillan24/5/2015 Sustainability in the UAE: The government’s
vision for the futureBook ChapterPMP

MBRSG & PMO22/6/2015Research Paper: Perspectives on UAE Innova-
tion Strategy for the Government SummitProposal GIP &

GPPP

MBRSG & PMO25/6/2015Conference: Global Perspectives on Innova-
tionProposal

 GIP &
 GPPP &
Academic

Emerald Publishing25/6/2015 General Electric: how GE worked to transform
 oncology healthcare

 Journal Paper )&
)Case StudyGPPP

Emerald Publishing25/6/2015
Research and development in Dubai – Impres-
 sion et Enregistrement des Résultats )IER):
cross-cultural management

 Journal Paper )&
)Case StudyGPPP

MBRSGSeptember 
2015Dubai Smart Cities Forum: 7th Session Proceedings

DocumentIFG

MBRSG16/12/2015
 MBRSG Blog Post - The Enigmatic Potential
 of Data Sharing: Why we should be cautiously
optimistic

Blog PostIFG

The National6/9/2015 Lives of disabled have improved, but there is
 still a long way to goOpinion EditorialSP

MBRSG6/10/2015 Family caregivers – The unsung heroes of
Emirati societyBlog PostSP

MBRSG16/11/2015 Getting into private schools: Not so easy for
…children with special educational needsBlog PostSP & EP

MBRSG19/10/2015Flipping AcademicsBlog PostEP

MBRSGNoor Dubai Foundation: Initiatives in develop-
ing countriesCase StudyHP

MBRSGDecember 
2015

Special Educational Needs provision in main-
stream schools in Dubai

Research Re-
portSP & EP

 MBRSG & Emirates
FoundationOctober 2015Persistence in the Abu Dhabi STEM Pipeline Commissioned

ReportEP

MBRSGDecember 
2015

 Policy Development: The Case of WELLCARE
INFOTECHCase StudySD

MBRSGDecember 
2015Ajman Free Zone Authority: ServicesCase StudyLPM

MBRSGDecember 
2015Cross-Cultural Management in the Middle EastCase StudyLPM

MBRSGAugust 2015
 A Conceptual Analysis on the United Arab
 Emirates Public Health Leadership Theory-
Part 1

Policy BriefHP
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 Place of 
PublishingDate of PublishingTitleTypeInitiative

MBRSGAugust 2015
 A Conceptual Analysis on the United Arab
 Emirates Public Health Leadership Theory-
Part 2

Policy BriefHP

MBRSGAugust 2015UAE National Agenda: Healthcare in ad-
dressing Obesity among the YouthPolicy BriefHP

MBRSG17/11/2015Knowledge and Policy Council – 4th Session Proceedings
DocumentSP

Khaleej TimesSeptember 2015The fuel price rise: a case of adaptive lead-
 ership

Opinion Edi-
torialSD

 The National15/8/2015 Health Eating and Active living will tackle
obesity

Opinion Edi-
 torialHP

Lancaster Univer-
sity14-16/12/2015

Public leadership in the United Arab Emir-
 ates: Purposes, Practices and Arenas [‘The
International Studying Leadership Confer-
[)ence’ )ISLC

 Conference
PaperLPM

RTA23/11/2015

 Dubai International Project Management
 Forum by RTA – Participated in a Roundtable
 Discussion titled “Developing the direction
and concepts discussed in MBRSG’s round-
 table on managing innovation in the public
“sector

 Roundtable
 DiscussionIFG

BIGIT9-10/11/2015
 Big Data for Citizen Engagement – The
 Future of Governance in the MENA Region
))MENA Big Data World Conference

PresentationIFG

BIGIT9-10/11/2015
 Developing and Implementing Open Data
 Initiatives for a Smarter Nation )MENA Big
)Data World Conference

Panel Discus-
sionIFG

Middle East Inno-
vation Conference18-19/11/2015

Panel on “Paradigm shift from policymak-
 er to facilitator: Emerging trends in smart
 governance & e-participation” )Middle East
)Innovation Conference

Panel Discus-
sionIFG

MBRSG29/11/2015Organized and delivered MBRSG Brain-
storming Session on Innovation

Workshop)In-
)ternalIFG

ULC18/11/2015
Chaired a session - Enhancing Youth Learn-
 ing & Capacity-Building Endeavors in the
 UAE and Beyond – Organized by the Arab
Knowledge Forum

Session ChairEP

 MBRSG & Walden
UniversityNovember 2015 The Role of UAE Health Professionals in

Maternal and Child Health Policy
 Research
PaperHP

MBRSG8/11/2015 Effective Presentation Workshop for MPA
StudentsWorkshopEP

Emirates Foun-
dation27/10/2015 Emirates Foundation Youth Philanthropy

Summit 2015 – Presented the STEM Report PresentationEP

 Central Bank of
the UAE25/11/2015 Innovation Awareness” Workshop at Central”

Bank of the UAE with Dr BassemWorkshopIFG

Gulf News22/12/2015How good is your University  of ChoiceOpinion Edi-
torial
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أهم التقارير التي تم إطالقها  

 تقريرأ»دورأالسياساتأالذكيةأفيأخلقأقطاعأحكومي«	 
8أفبرايرأ2015

 تقريرأ»أتزايدأاإلقبالأعلىأالدراسةأفيأمجالأالعلومأوالتكنولوجياأفيأ	بوظبيأ	 
 تأهيلأالشبا	أاإلماراتيألمهنأالعلومأوالتكنولوجياأفيأاقتصادأاالبتكارأفيأاإلماراتأالعربيةأالمتحدة«

 المشاركةأفيأقمةأمؤسسةأاإلماراتأللنفعأاالجتماعيأ2015
27-28أ	كتوبرأ2015أ-أالثورةأالرقمية:أالتوفيقأبينأالمهاراتأالمكتسبةألعالمأالعلومأوالتكنولوجيا

إطاقأالمدونةأالبحثيةأللكليةأتحتأعنوانأمدونةأالسياساتأوالمجتمع	 
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االتصال املؤسسي  

أهم األعمال المنجزة إلدارة االتصال المؤسسي:

االصداراتأوالمطبوعات

ــسأ	  ــرأجلســاتأمجل ــنأتقاري ــةأتنوعــتأبي ــةأ29أمــنأإصــداراتأالكلي ــدادأوطباع ــمأوإع مراجعــةأوتصمي
السياســاتأومنتــدىأدبــيأللمــدنأالذكيــةأونمــاذجأالسياســاتأوالمقــاالتأواألبحــاثأالمشــتركةأمــعأ

ــة.أ ــةأبنشــاطأالكلي جهــاتأخارجيــهأذاتأالصل

إعدادأوطباعةأونشرأالتقريرأالسنويأ2014	 

الموقعأاإللكترونيأوقنواتأالتواصلأاالجتماعي

 	MBRSG Mobile Siteتصميمأوإطاقأالموقعأالجديدأللكليةأ

تصميــمأوإطــاقأ5أصفحــاتأإلكترونيــةأخــاصأببرامــجأوفعاليــاتأالكليــةأمثــلأمنتــدىأدبــيأللمــدنأ	 
الذكيــةأومجلــسأالسياســاتأومركــزأالمعــارفأالحكوميــةأوبرنامــجأالقيــاداتأالعربيــةأبرامــجأاالنتســا	أ

ــوح المفت

تفعيــلأجميــعأقنــواتأالتواصــلأاالجتماعــيأبحيــثأبلــغأعــددأمتابعــيأحســاباتأالكليــةأحوالــيأ33600 	 
متابــعأ

إعدادأوتنفيذأ21أحملةأتسويقيةأإلكترونيةأللترويجألبرامجأوفعالياتأالكلية	 

تحديثأوترويجأالموقعأاإللكترونيأللكليةأبحيثأبلغأعددأالزوارأ84700أزائر	 

الترويجأللكليةأوالسمعةأالمؤسسية

تنفيــذأ76أنشــاطأللترويــجأللكليــةأتنوعــتأبيــنأإعــدادأونشــر35أخبــرأصحفــي،7أتحقيقــاتأصحفيــة،أ	 
ــةأ ــةأوإذاعي ــاتأتلفزيوني ــو،أ9أمقاب ــاتأفــيأالرادي ــة،أ3أإعان ــةأوالخليجي ــدأالمحلي ــاتأفــيأالجرائ 8أإعان

ــةأ ــرىأالعاشــرةأللكلي ــذأحفــلأالذك ــطأوتنفي ــىأتخطي وغيرهــا.أإضافــةأإل

التصميمأوالفيديو

إنتاجأ62أفيديوأحولأبرامجأوفعالياتأو	نشطةأالكلية	 

100أتصميــمأداخلــيأإلصــداراتأالكليــةأواإلعانــاتأوالكتيبــاتأالخاصــةأبالفعاليــاتأوالبرامــجأالتدريبيــةأ	 
وبرامــجأاالنتســا	أالمفتــوحأأ

االنتهــاءأمــنأإعــدادأنظــامأاألرشــفةأاإللكترونيــةألجميــعأمحفوظــاتأالكليــةأمــنأصــورأوفيديــوأللعشــرأ	 
ســنواتأالســابقةأ

تصميمأحائطأانجازاتأالكليةأخالأالعقدأالماضيأ)عشرأسنواتأمنأالنجاح(	 
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الفعاليات
Name of EventNb of attendees

January 2015

65أيام االبتكار“ والتي ناقشت تركيز الخدمات العامة والخاصة على المواطن في العصر الرقمي“  

55منتدى دبي للمدن الذكية: “تمكين الخدمات الذكي“

8استقبال وفد من المجلس التنفيذي بأبوظبي

February 2015

25جلسة نقاش بالتزامن مع القمة الحكومية حول موضوع دور السياسات الذكية في خلق قطاع حكومي مبتكر

55جلسة تعارف وتواصل علي هامش القمة الحكومية

March 2015

61أيام اإلبتكار في حلته الثانية حول موضوع “البيانات الكبيرة  

26 منتدى دبي للمدن الذكية: “البيانات المفتوحة“

y300  حفل الذكرى العاشرة لتأسيس كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية

April 2015

37  أيام االبتكار “ قنوات التواصل االجتماعي“ 

May 2015

10  الجلسة الثالثة من مجلس السياسات » البحث العلمي في دولة اإلمارات بين تحديات الحاضر وفرص المستقبل“

13   جلسة تعريفية لبرنامج الماجستير في اإلدارة العامة 

June 2015

40 اليوم المفتوح –برنامج الماجستير في اإلدارة العامة 

25       منتدى دبي للمدن الذكية“ المدن الذكية من الخيال إلى الواقع“ 

August 2015

30  جلسات لمتحدثين زوار- برنامج الماجستير في اإلدارة العامة

37   معرض أبحاث علمية – برنامج الماجستير في اإلدارة العامة

10  اليوم المفتوح –برنامج الماجستير في اإلدارة العامة 

September 2015

48  منتدى دبي للمدن الذكية “مستقبل الدفع عبر الهاتف المتحرك“

October 2015

20زيارة رئيس وزراء استونيا 

20جلسة تعريفية لبرنامج القادة 

15وفد من شرطة دبي يزور كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية 

November 2015

 KHDA - launch of the Interesting Cities report70

20جلسة تعريفية لبرنامج القادة 

10الجلسة الرابعة من مجلس السياسات » معدالت الخصوبة اإلماراتية في دبي: التحديات والسياسات والرؤية المستقبلية“ 

36ورشة عمل “مختبرات تصميم التفكير اإلبداعي

15اليوم المفتوح –برنامج الماجستير في اإلدارة العامة  

15جلسة عصف ذهني للعاملين بالكلية  

االحتفال بالذكرى ال 44 لليوم الوطني لدولة اإلمارات 

December 2015

400اطالق قاعة دراسية ذكية على هامش المنتدى العالمي إلنترنت األشياء   

40اليوم المفتوح –برنامج الماجستير في اإلدارة العامة في دائرة التنمية االقتصادية 

100ورشة عمل ينظمها المجلس التنفيذي 
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تطوير األعمال  

أهم األعمال المنجزة إلدارة تطوير األعمال

استضافةأاليومأاألولأمنأ»سلسلةأ	يامأاالبتكار«أبالتعاونأمعأSAPأوAccentureأوالتيأناقشتأتركيزأ	 
الخدماتأالعامةأوالخاصةأعلىأالمواطنأفيأالعصرأالرقمي.أ26أينايرأ2015. 

تنظيمأجلسةأنقاشأبالتزامنأمعأالقمةأالحكوميةأحولأدورأالسياساتأالذكيةأفيأخلقأقطاعأحكوميأ	 
مبتكر،أوذلكأبالتعاونأمعأمكتبأرئاسةأمجلسأالوزراءأفيأالدولةأوكليةأليأكوانأيوألإدارةأالحكومية،أ

وجامعاتأوجهاتأ	كاديميةأعالميةأ	خرى.أ8أفبرايرأ2015 

استضافةأاليومأالثانيأمنأ»سلسلةأ	يامأاالبتكار«أتحتأعنوانأ»البياناتأالكبيرة«أبالتعاونأمعأSAPأو	 
NexGenأبتاريخأ12أمارسأ2015 

بحثأآفاقأالتعاونأمعأعددأمنأالمؤسساتأالعامةأفيأالمملكةأالعربيةأالسعودية،أعبرأالقيامأبزيارةأ	 
ميدانيةألمعهدأاإلدارةأالعامة،أاألمانةأالعامةألمجلسأالتعاونأالخليجيأوجامعةأالملكأسعود.أ1أفبرايرأ

2015

استضافةأاليومأالثالثأمنأسلسلةأ	يامأاالبتكار«أتحتأعنوانأ»وسائلأالتواصلأاالجتماعي«أبتاريخأ16 	 
.SAPابريلأ2015.أباإلضافةأإلىأتنفيذأورشةأعملأ»مختبرأتصميمأالتفكيرأاالبداعي«أبالتعاونأمعأ

الجلسةأالثالثةأمنأمجلسأالمعارفأوالسياساتأتحتأعنوانأ»البحثأالعلميأفيأدولةأاإلماراتأبينأ	 
تحدياتأالحاضرأوفرصأالمستقبل«أبتاريخأ4أمايوأ2015.

فيأإطارأتعاونأالكليةأمعأمنظمةأاإلسكواأفيأتنفيذأمشروعأ	كاديمية تكنولوجيا المعلومات 	 
واالتصاالت من 	جل التنمية لقادة القطاع الحكومي في المنطقة العربية،أحضرأوفدأمنأالكليةأ»ورشةأ

العملأاإلقليميةألتدريبأالمدربين«أالتيأنظمتهأاألكاديميةأفيأبيروتأمنأ12-8أيونيو2015.

بالتعاونأمعأشركةأSAPأقامتأالكليةأبتطويرأورشةأعملأتصميمأالتفكيرأاالبداعيأليتزامنأمعأ	سبوعأ	 
االبتكارأفيأالدولةأبمشاركةأ30أشخصأمنأمختلفأالجهاتأفيأالدولةأبتاريخأ22أو23أنوفمبرأ2015

شاركتأالكلية،أفيأحلقةأنقاشيةأحولأاالبتكارأخالأ»منتدىأدبيأالعالميأإلدارةأالمشاريع«أبتاريخأ23 	 
نوفمبرأ2015.

شاركتأالكليةأفيأتنظيمأجولةأ»المدينةأالذكية«أخالأانعقادأمنتدىأانترنتأاألشياءأالعالميأفيأ	 
حلتهأالثالثةأوالذيأ	قيمأفيأدبيأعلىأمدىأ3أ	يامأ8-6أديسمبرأ2015،أحيثأ	درجتأالكليةأكأولأجهةأ
تعليميةأيطبقأعليهاأالنظامأالجديد.أوتحضيراأللجولة،أقامتأشركةأسيسكوأالعالميةأبتجهيزأإحدىأ

 Connected.قاعاتأالمحاضراتأفيأالكليةأبأحدثأالتقنياتأفيأمجالأالتكنولوجياأوالتعليمأالذكيأ
 Classroom

فازتأمبادرةأ»ايامأاالبتكار«أالتيأنظمتهاأالكليةأبالتعاونأمعأشركةأاسأايأبيأبجائزةأمجلةأالتقنيةأ	 
“Gov.”أعنأفئةأ»	فضلأشراكةأبينأالقطاعأالحكوميأوالخاص”أتقومأاإلدارةأحالياأبمناقشةأدورأالكليةأ
ومساهمتهاأفيأ»منتدىأانترنتأاألشياءأالعالمي«أو«أ	كاديميةأسيسكوأللشبكاتأ»معأشركةأسيسكو،أ

باإلضافةأإلىأالعديدأمنأالمبادراتأالذكيةأمثلأ»األكاديميةأالذكيةألتدريبأالقادة”أوالتعليمأالذكي.
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إدارة الدعم املؤسسي: املوارد البشرية  

التعيينات الجديدة

توقيع  العقدالجنسيةالشاغراإلسم 

04/01/2015بريطانيامدير إدارة الشؤون األكاديميةبروفيسور ريس رونالد جونز 1

09/03/2015اإلمارات مدير قسم شؤون الطالبهياثم شكري 2

15/03/2015األردن عميدبروفسور رائد عوامله3

01/04/2015اإلمارات ضابط التعليم التنفيذيمريم خليفة حارب الفالحي4

01/05/2015تونسمتخصص وسائط متعددة مروان بن جمعة الغزال 5

09/06/2015بريطانياباحثسناء شيدا6

14/06/2015بريطانياباحث مشارك ميجان جين ماتياس7

23/08/2015نيوزالندااستاذ مشاركد. سكوت وليام8

01/09/2015امريكااستاذ مساعدد. كايسي دخل الله9
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