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في ظل الكم المعرفي، واالنفتاح الحضاري، والتطور التكنولوجي في القرن الحادي والعشرين، أصبح العالم قرية 
صغيرة تتأثر الدول فيه سياسيًا واقتصاديًا ببعضها البعض. ولم تكن دبي بمنأى عن ذلك فقد أصبحت واحدة 
من أكثر مدن العالم تجسيدًا للعولمة. ومن هذا المنطلق، تسعى كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية لترسيخ 
القواعد التي وضعتها دولة اإلمارات العربية المتحدة ودعم رؤية قادتها للتطوير وذلك من خالل إعداد وتمكين 
قادة المستقبل وتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية في الدولة وفي الوطن العربي على اعتماد سياسات عامة 

فعالة عن طريق التركيز على البحوث التطبيقية وإشراك القطاعين العام والخاص في مسيرة التطوير.

وعلى مدى تسع سنوات منذ تأسيسها في 2005 تحت اسم كلية دبي لإلدارة الحكومية، أثبتت الكلية أهميتها 
والتعليمية وتمثل  التدريبية  والبرامج  التطبيقية  البحوث  بين  تمزج  األكاديمية حيث  للمؤسسات  فريد  كنموذج 

منبرًا لتبادل اآلراء والمعرفة وتتميز بالعمل بالشراكة مع الدوائر الحكومية بالدولة.  

ولتحقيق رسالتها تطبق الكلية أفضل المعايير العالمية، التي تم وضعها بالتعاون مع كلية كينيدي بجامعة هارفارد 
الوطن  العامة على مستوى  والسياسات  الحكومية  اإلدارة  بحثية متخصصة في  أكاديمية  أول مؤسسة  لتكون 
العربي. وفي هذا اإلطار، تضطلع الكلية بمهمة تطبيق فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه 

الله، ونشر التجربة المتميزة في اإلدارة الحكومية والخبرة اإلماراتية في هذا المجال.

ومن هنا يطيب لي دعوتكم لالطالع على مجاالت عمل الكلية ونشاطها في شتى المجاالت، كما يمكنكم 
االطالع على برامج التعليم المتوفرة والتعرف على الدور الذي تقوم به الكلية من أجل مستقبل أفضل لدولة 

اإلمارات والمنطقة العربية.

د. علي سباع المري
الرئيس التنفيذي 

كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية

أهالً بكم يف كلية حممد بن راشد لإلدارة احلكومية
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مقدمة

صاحب السمو الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم

تأسســت الكليــة برعايــة كريمــة مــن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب 
رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي، فــي عــام 2005 لتكــون أول مؤسســة أكاديمية 
ــة والسياســات العامــة علــى مســتوى الوطــن العربــي،  ــة متخصصــة فــي اإلدارة الحكومي بحثي
حيــث تســعى الكليــة لدعــم مســيرة التميــز الحكومــي فــي دولــة اإلمــارات والوطــن العربــي، 
وتمكيــن القــادة لبنــاء المســتقبل وذلــك مــن خــالل منظومــة متكاملــة مــن البرامــج التعليميــة 

والتدريبيــة واألبحــاث والدراســات.

ــة بالشــراكة مــع كليــة كينيــدي  ــر العالمي تــم وضــع نظــام عمــل الكليــة وفقــًا ألفضــل  المعايي
بجامعــة هارفــارد، وتعتبــر كليــة محمــد بــن راشــد لــإلدارة الحكوميــة نموذجــا فريــدا للمؤسســات 
إلــى األســاس  األكاديميــة، بتركيزهــا علــى الجانــب التطبيقــي لــإلدارة الحكوميــة باإلضافــة 
النظــري، والعمــل بالشــراكة مــع العديــد مــن المؤسســات الحكوميــة والخاصــة علــى المســتوى 

المحلــي والعالمــي. 

تقــوم الكليــة بإعــداد وتنفيــذ برامــج تدريبيــة مبنيــة علــى أســس علميــة مدروســة ومســتوحاة مــن 
واقــع اإلدارة العربيــة لتحســين األداء الفــردي والمؤسســي فــي مواجهــة التحديــات. كمــا تنظــم 
مؤتمــرات دوليــة وإقليميــة وورش عمــل متخصصــة وتقيــم منتديــات لتبــادل الــرأي والفكــر 

ونشــر المعرفــة فــي مختلــف أنحــاء الوطــن العربــي. 
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الممارسات  أفضل  ونشر  المعرفة  إلنتاج  الحكومية  لإلدارة  راشد  بن  محمد  كلية  رسالة  جوهر  البحوث  تمثل 
مزدوج من  تحٍد  مواجهة  إلى  الكلية  تسعى  السياق،  هذا  وفي  العربي.  الوطن  في  السياسات  وتدريب صناع 
االلتزام األكاديمي وربط البحوث التي تجريها بالسياسات وذلك في إطار عملها المؤسسي وفي إطار تعاونها مع 

شركائها اإلقليميين والدوليين.

لتغطي  البحث  مجاالت  وتتنوع  بالكلية.  البحوث  إجراء  بمسؤولية  والباحثون  التدريس  هيئة  أعضاء  يضطلع 
موضوعات متعددة ومنها الحوكمة واالبتكار والنوع االجتماعي والسياسات العامة واإلدارة العامة.

احلوكمة واالبتكار 
يتخصص برنامج الحوكمة واالبتكار في إنتاج الدراسات البحثية واألنشطة التي تركز على السياسات لتشجيع 
الحكومي  االبتكار  ثقافة  تعزيز  في  البرنامج  أهداف  وتتلخص  العربية.  الدول  في  والتنمية  الحكومي  االبتكار 
والسعي نحو نموذج تشاركي في الحوكمة يعتمد على الشفافية المعلوماتية وإشراك المجتمع. كما يسعى 
البرنامج لتحقيق نماذج حوكمة سريعة االستجابة للتغيرات وذات فعالية أعلى، وذلك من خالل التبني الفعال 

لتكنولوجيا المعلومات، كمبادرات الحكومة الذكية والحكومة اإللكترونية.

ويعمل البرنامج على ثالثة محاور:

انتشار 	.  عن  الناتجة  المجتمعية  والتغيرات  الحكومية  السياسيات  على  البحوث  تركز  السياسات:  بحوث 
االبتكارات التكنولوجية في المنطقة العربية.

تقديم المشورة: أحد األهداف الرئيسية للبرنامج هو تقديم المشورة لصناع القرار لتقييم أثر التغيرات 	. 
الحوكمة  لمبادرات  المحلية  للبيئة  مالئمة  سياسات  تطوير  في  والمساعدة  الجارية،  المجتمعية 

المستقبلية.

األنشطة التنموية اإلقليمية:  يجمع البرنامج شبكة من الخبراء الممارسين واألكاديميين العاملين في 	. 
القطاعات المتعلقة بمجال عمل البرنامج، وذلك من خالل نشاطات عملية وتعليمية تهدف إلى تشجيع 

التبادل الفعال للمعرفة، وجسر الهوة بين البحوث والسياسات التطبيقية.

النوع االجتماعي والسياسات العامة 
ساهم برنامج النوع االجتماعي والسياسات العامة، الذي تأسس عام 2007، في معالجة التحديات التي تواجه 
البحوث وصنع السياسات حول النوع االجتماعي في العالم العربي. يتناول معظم النقاش المعاصر حول النوع 
االجتماعي في العالم العربي  مسألة انعدام المساواة في كل نواحي الحياة العامة. ويعمل البرنامج من منطلق 
أهمية النوع االجتماعي في بناء المجتمع ويركز على آليات النوع االجتماعي من خالل تنفيذ ونشر البحوث التي 
تسلط الضوء على القضايا االقتصادية والسياسية والسياسات االجتماعية التي تؤثر على المرأة.  ويصدر البرنامج 
تتضمن  والتي  العامة  السياسات  قضايا  من  متنوعة  مجموعة  حول  العمل  وأوراق  السياسات  ومواجيز  تقارير 
على سبيل المثال، ال الحصر، المساواة بين الجنسين في الحصول على الفرص في مجاالت الصحة، التعليم، 
االقتصاد، المشاركة السياسية، القيادة، السلطة والتفاوض. وباإلضافة لذلك، يقدم البرنامج مبادرات بحثية على 
مدى عدة سنوات تشمل التعاون بين فرق البحث اإلقليمية والعالمية والتي تساهم في ترسيخ مكانة كلية محمد 

بن راشد لإلدارة الحكومية كشريك أكاديمي في المنطقة العربية حول قضايا النوع االجتماعي العالمية.
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النوع  مجاالت  في  العمل  على  األخيرة  الفترة  في  العامة  والسياسات  االجتماعي  النوع  برنامج  ركز  وقد 
البحث المرتبطة باألسرة اإلماراتية والخليجية باإلضافة  العديد من مشروعات  االجتماعي واألسرة من خالل 
إلى فرص عمل وقيادة المرأة. ويسعى البرنامج في 2015 لتوسيع خطة البحوث لتشمل القضايا االجتماعية 
ذات األولوية في المجتمع اإلماراتي، وال سيما ما يخص األمومة وبناء الدولة والهوية. وتبحث التغيرات التي 

تطرأ على بناء األسرة والقضايا االجتماعية والسكانية وتأثيرها على المجتمع.

اإلدارة العامة 
يغطي برنامج بحوث اإلدارة العامة في كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية آليات التغيير في اإلدارة العامة 
السائدة في  المؤسسات والمنظمات  نماذج  العربي كما يدرس  والعالم  المتحدة  العربية  اإلمارات  في دولة 
المنطقة والعوامل التي تؤثر على تطويرها على المستوى اإلقليمي. وتركز أحدث دراسات اإلدارة العامة على 
ودور  العام  القطاع  في  التدريب  وسياسات  المؤسسي  لألداء  المستدام  التطوير  في  ودورها  المعرفة  إدارة 

التدريب في تحسين أداء الموارد البشرية.

وتحدد هذه المبادرة إطار عمل لدراسة المتغيرات التي تؤثر على نجاح مساعي اإلصالح في المنطقة وتوفر 
لجهود  العربية ودعًما  المنطقة  المتزايدة في  التحديات  ويأتي ذلك في سياق  المعرفة.  للنقاش ونشر  منبًرا 

تحسين األداء الحكومي مع ضمان استخدام أفضل للموارد.
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المستقبل  قادة  لتمكين  لإلدارةالحكومية  راشد  بن  محمد  كلية  تقدمها  التي  األكاديمية  البرامج  تهدف 
ومتميزة.  رائدة  بحوث  يدعمها  التي  الممارسات  أفضل  ونشر  للمعرفة  منبر  توفير  خالل  من  الحكوميين 
تسعى الكلية لتقديم التميز األكاديمي مع تشجيع االبتكار ودعم تبادل المعرفة التطبيقية بين صناع القرار 
القادمين لصالح هذه المنطقة. صممت برامجنا لبناء القدرات المؤسسية والقيادية في العالم العربي من 
خالل تأسيس منبر لتشجيع الفكر ويطبق أسلوبًا عمليًا في التدريس والبحوث. إن أهدافنا ال تنحصر في تلبية 
احتياجات صناع السياسات وكبار المسؤولين وحسب ولكننا نسعى أيضًا لتقديم مصدر لإللهام ودعم جهود 

تحسين الحكومة والسياسات العامة في جميع أنحاء العالم العربي.

 أطلقت كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية برنامجها الرائد في اإلدارة العامة عام 2009 وتم تحديثه عام 
2013. وهو برنامج معتمد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دولة اإلمارات العربية المتحدة ويقوم 
بتدريسه أعضاء هيئة التدريس الدائمون بالكلية باإلضافة لعدد من الخبراء الزائرين ونخبة من المتخصصين 
على المستوى العالمي. كما يتسنى لطالب الكلية المشاركة في رحالت دراسية خارج الدولة والتي يكتسبون 

من خاللها خبرات تعليمية متميزة في سياق عالمي. 

الربامج األكادميية



برنامج املاجستري يف اإلدارة العامة

لمواجهة التحديات التي يواجهها الوطن العربي في مجال اإلدارة العامة، يتعين على قادة القطاع الحكومي 
الجمع بين المعارف النظرية والمهارات التطبيقية في تخصصات متنوعة. ولذا تقدم كلية محمد بن راشد 

درجة الماجستير في اإلدارة العامة

ُصمم برنامج الماجستير في اإلدارة العامة لصقل وتعزيز مهارات التحليل وقدرات اإلدارة لكبار المسؤولين 
البرنامج إما عامًا واحدًا بشكل مكثف  في القطاعات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص. ويستغرق 
من  الحكومي  القطاع  في  المستقبل  قادة  خاص  بشكل  ويستهدف  جزئي،  بدوام  عامين  أو  كامل  بدوام 
االختيارية من  المواد  انتقاء  للمشاركين فرصة  يتيح  إذ  بمرونته  البرنامج  ويتميز  العربي.  الوطن  أنحاء  جميع 
لالهتمامات  تبعًا  العامة،  والشؤون  واإلدارة  السياسات  من  واسعة  مجاالت  تغطي  متنوعة  مجموعة  بين 

الشخصية والتطلعات المهنية لكل منهم. 

يدرس المنهج هيئة تدريس بارزة من جميع أنحاء العالم الذين تتركز اهتماماتهم البحثية على المنطقة العربية 
المحلية  للشراكات  الراقي  المستوى  من  البرنامج  يستفيد  كما  المجال  هذا  في  األخصائيين  إلى  باإلضافة 

واإلقليمية والدولية. 
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التعليم التنفيذي

تقدم الكلية مجموعة من برامج التعليم التنفيذي الخاصة وبرامج االنتساب المفتوح، والتي تستهدف كبار 
القيادية وتوسيع مجال معرفتهم  الذين يسعون لصقل مهاراتهم  الحكوميين  الحكوميين وغير  المسؤولين 
حول أحدث التطورات في السياسات العامة. وتتميز هذه البرامج القصيرة والمكثفة بمناهج حديثة وأساليب 

تعليم مبتكرة تعتمد على المحاضرات األكاديمية ودراسات الحالة والمناقشات الجماعية والتمارين العملية. 

ولهذا الغرض تم انتقاء هيئة تدريس متخصصة من المحاضرين المحليين  والعالميين وعلى كفاءة عالية في 
مجاالت عدة  منها السياسات العامة، القيادة واإلدارة، التخطيط االستراتيجي واإلدارة المالية. 

وتسعى كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية من خالل برامج التعليم التنفيذي إلى خلق مناخ تعليمي واسع 
القادة  إعداد  العملية والدعم حول كيفية  المشورة  برامج تدريبية متطورة وتقديم  األفق من خالل تصميم 

وتعزيز فعاليتهم وبالتالي تحقيق التميز المطلوب.
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برامج خاصة

برامج التعليم التنفيذي الخاصة هي برامج يتم تصميمها خصيصًا وفق احتياجات كل مؤسسة. تهدف هذه 
البرامج إلى مساعدة المؤسسات على استغالل كامل إمكاناتها من خالل تقديم حلول متكاملة لبناء القدرات. 

يتم تنظيم هذه البرامج على ثالث مراحل:

يتم  ثم  ومن  المؤسسة  احتياجات  على  التعرف  خاللها  من  يتم  والتي  اإلعداد،  مرحلة  هي  األولى  المرحلة 
تصميم البرنامج الذي يلبي تلك االحتياجات ووضع الخطط وآليات التنفيذ، وذلك بتضافر الجهود والتعاون 
المرحلة  المؤسسات، وفي  الحكومية وممثلي  راشد لإلدارة  بن  بكلية محمد  التدريس  بين هيئة  المشترك 
الثالثة واألخيرة،  المرحلة  أما  وندوات.  يتضمنه من محاضرات وورش عمل  بما  البرنامج  تنفيذ  يتم  الثانية، 
المنتسبون دعمًا مستمرًا،  المعرفة، والتي يتلقى من خاللها  التعلم عبر بوابة  المتابعة ومواصلة  فتشمل 

ويتمكنون من مواكبة أحدث ما توصل إليه البحث العلمي في مجال السياسات العامة.

برامج االنتساب املفتوح
يقدم التعليم التنفيذي بالكلية مجموعة من برامج االنتساب المفتوح والتي تتراوح مدتها من يومين إلى 5 أيام. تهدف 
هذه البرامج إلى تزويد المنتسبين بالمعرفة والمهارات الضرورية في مجاالت السياسات والقيادة والتفاوض واإلدارة 

حيث يتم منح المنتسبين في نهاية كل برنامج شهادة تفيد إتمامهم جميع المحاور بنجاح.

لتحقيق  الضرورية  المعرفة  أحدث سبل  على  وإطالعهم  المسؤولين  لتدريب  المفتوح  االنتساب  برامج  تصميم  ويتم 
التميز الفردي والمؤسسي. 

ومن برامج االنتساب المفتوح التي سبق تنفيذها:
قياس أداء الخدمات الحكومية... فن التركيز على األولويات	 
البحوث من أجل نتائج فعالة: األسلوب األمثل للبحوث التطبيقية	 
إدارة البيانات لالبتكار في الحكومة الذكية	 
التوجهات الحديثة في نماذج التميز الحكومي	 
برنامج القيادات العربية والتميز الحكومي	 
حكومات ذكية خدمات ذكية	 
القيادة االستراتيجية في عصر التحديات	 
القيادة لتحقيق القيمة العامة	 



3000+  Alumni 
representing +40 public and private sectors organisation 

100+ Distinguished Speakers

225+ Publications & Reports

78  Graduates 
representing more than14 nationalities in its MPA Program

114+  Agreements & MoUs 
with more than 30 Local, Regional and International Entities

400+  Public Events & Conferences  
took place at the School

SOCIAL MEDIA

+ 20,000 Followers  

+ 6,000 Fans on Official Page

3,000 Influencers

+ 60,000 Views

+ 1,700 Professionals

+ 2,000,000 Hits
on MBRSG website

Won the Award of Best Strategic 
Reach Website 2013 – Academic 
Category

OUR PROGRAMS

RE
SE

AR
CH & PUBLICATIONS 

43
27

37 666

54

Policy Briefs

Reports & Conference 
Proceedings

BooksOp/Ed

Working Papers Book Chapters 
and Articles

MBRSG ranked as the 6th most 
important research and strategic 
studies centre in the Arab world 2014

DUBAI SMART 
CITIES FORUM

INITIATIV
ES

Knowledge 
&

Policiy
Council

Dubai
 Initiative

LI
NK

IN

G THEORY TO PRACTICE
Master of Public 
Administration

2742
Executive Education  

participants

 500
Master of Public 
Administration Accredited by Ministry Of Higher 

Education & Scientific Research

THEY  VISITED
  U

S

H.H. SHEIKH MOHAMMED BIN RASHID AL MAKTOUM

Amat Al Alim Al Soswa
Former Assistant Secretary 

General, UNDP

Lee Kuan Yew
Former Prime Minister 

of Singapore

Kishore Mahbubani
Dean and Professor

of Public Policy at LKY

Klaus Shwab 
Founder and Executive 
Chairman of the World 

Economic Forum 

Nguyen Tan Dung
Prime Minister of Vietnam

Bill Gates
Microsoft Founder

Joseph S. Nye
Former Dean, 

Harvard kennedy School

H.E. Mahathir Mohamad
Former Prime Minister 

of Malaysia

George W. Bush
The 43rd U.S. president

“ The leaders of tomorrow are our 
focus and the foundation of the 
future. Our duty is to advance their 
skills and knowledge to continually 
enhance the quality of public 
administration.”

 

2742
Empowered 

Leaders

EXECUTIVE EDUCATION

EM
PO

W
ERING LEADERS SHAPING THE F

U
TU

R
E

MBRSGae

Follow MBRSG on :

@MBRSG MBRSG MBRSGae MBRSGae

10YEARS
SUCCESSOF



3000+  Alumni 
representing +40 public and private sectors organisation 

100+ Distinguished Speakers

225+ Publications & Reports

78  Graduates 
representing more than14 nationalities in its MPA Program

114+  Agreements & MoUs 
with more than 30 Local, Regional and International Entities

400+  Public Events & Conferences  
took place at the School

SOCIAL MEDIA

+ 20,000 Followers  

+ 6,000 Fans on Official Page

3,000 Influencers

+ 60,000 Views

+ 1,700 Professionals

+ 2,000,000 Hits
on MBRSG website

Won the Award of Best Strategic 
Reach Website 2013 – Academic 
Category

OUR PROGRAMS

RE
SE

AR
CH & PUBLICATIONS 

43
27

37 666

54

Policy Briefs

Reports & Conference 
Proceedings

BooksOp/Ed

Working Papers Book Chapters 
and Articles

MBRSG ranked as the 6th most 
important research and strategic 
studies centre in the Arab world 2014

DUBAI SMART 
CITIES FORUM

INITIATIV
ES

Knowledge 
&

Policiy
Council

Dubai
 Initiative

LI
NK

IN

G THEORY TO PRACTICE

Master of Public 
Administration

2742
Executive Education  

participants

 500
Master of Public 
Administration Accredited by Ministry Of Higher 

Education & Scientific Research

THEY  VISITED
  U

S

H.H. SHEIKH MOHAMMED BIN RASHID AL MAKTOUM

Amat Al Alim Al Soswa
Former Assistant Secretary 

General, UNDP

Lee Kuan Yew
Former Prime Minister 

of Singapore

Kishore Mahbubani
Dean and Professor

of Public Policy at LKY

Klaus Shwab 
Founder and Executive 
Chairman of the World 

Economic Forum 

Nguyen Tan Dung
Prime Minister of Vietnam

Bill Gates
Microsoft Founder

Joseph S. Nye
Former Dean, 

Harvard kennedy School

H.E. Mahathir Mohamad
Former Prime Minister 

of Malaysia

George W. Bush
The 43rd U.S. president

“ The leaders of tomorrow are our 
focus and the foundation of the 
future. Our duty is to advance their 
skills and knowledge to continually 
enhance the quality of public 
administration.”

 

2742
Empowered 

Leaders

EXECUTIVE EDUCATION

EM
PO

W
ERING LEADERS SHAPING THE F

U
TU

R
E

MBRSGae

Follow MBRSG on :

@MBRSG MBRSG MBRSGae MBRSGae

10YEARS
SUCCESSOF



Customized Programs

Our customized executive education programs are designed to help institutions, as well as 
executives, realize their full potential by introducing integrated, customized capacity-building 
solutions. From pre-program preparation to post-program follow-up, this approach facilitates an 
ongoing relationship with participants to provide them with the support they need to achieve real 
impact.

Each customized program is designed as a collaborative effort bringing together MBRSG faculty 
and staff with representatives from client institutions. Our unique diagnostic framework utilizes 
advanced assessment techniques to help measure organizational strengths and needs, enabling 
us to tailor the right program design. 

Open Enrollment Programs
MBRSG’s open enrollment programs are short, certificate-based programs that focus on 
leadership, management, negotiation and governance.

Backed by the expertise of our global faculty network, our open enrollment programs are 
designed to equip executives with the skills and knowledge essential to achieve both individual 
and institutional excellence.

·	 Measurement of Public Services .. The art of focusing on the Vital Few
·	  Research for Results: Getting Applied Research right
·	 Open Data: Innovation in Smart Government
·	 Modern trends in government excellence models
·	 Arab Leadership and Government Excellence
·	 Smart Governments Smart Services
·	 Strategic Leadership in a Challenging World
·	 Leadership for Public Value



MBRSG executive education programs provide concise, focused courses that target government 
and non-government leaders seeking to enhance their expertise in public policy, leadership, 
management, strategic planning and financial management. 

Designed and implemented in cooperation with local and international partners, our executive 
education programs are taught by leading scholars and practitioners from a network of local and 
international educational institutions. 

Through its executive education programs, MBRSG seeks to promote a non-dogmatic learning 
environment by designing cutting-edge training programs, and providing practical advice and 
support on how to develop effective leaders and achieve excellence.

EXECUTIVE EDUCATION
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Master in Public Administration

Public policy challenges in the Arab world are increasingly complex and multi-dimensional. 
Effectively addressing these challenges requires public sector leaders to integrate knowledge and 
skills from a variety of disciplines. The MBRSG Master in Public Administration (MPA) is designed 
to strengthen and enhance the knowledge, analytical skills and management abilities of mid to 
senior level professionals working in government or the private and non-governmental sectors.  The 
MBRSG MPA program offers a distinctive approach to public policy within a rich and multi-disciplinary 
curriculum, supported by research that is at the forefront of knowledge creation in the region.

The MPA program is offered as an intensive one-year, full-time program or as a minimum of two-year 
program on a part-time basis. The program targets future government leaders from all over the Arab 
world. The MBRSG MPA program is recognized for its flexibility, with students having the opportunity 
to select from a wide range of elective courses covering various topics related to policy, public 
management and public affairs encouraging individual personal interests and ambitions. The MPA 
program is taught by faculty recruited from leading universities throughout the world whose research 
interests focus on the Arab region. It also capitalizes on the distinguished partnerships at the local, 
regional and international levels. The MBRSG MPA encourages and supports students to become 
public leaders who can reach across specialist fields to find innovative policy solutions, supporting 
future policymakers to be not only experts in their field, but also to refine and develop a range of vital 
professional skills.

MBRSG MPA
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The academic programs at the Mohammed Bin Rashid School of Government aim to empower 
future Government Leaders by serving as a knowledge platform, disseminating best practice 
that is supported by leading edge research.  The School aims to offer academic excellence, while 
promoting innovation and enhancing the sharing of applied knowledge among future decision 
makers for the benefit of this region. Our programs have been developed to build institutional and 
leadership capacity in the Arab world through the creation of an intellectually stimulating platform 
which advocates applied teaching and research.  Our goal is not only to meet the needs of policy 
makers and top officials, but to inspire and support better government and public policy around the 
Arab world.

The MBRSG Master of Public Administration (MPA) flagship program was launched in 2009 and 
updated in 2013.  The program is accredited by the UAE Ministry of Higher Education and Scientific 
Research, and is delivered by our core faculty, as well as by visiting scholars and internationally 
recognized practitioners. MBRSG students are able to undertake international study visits that 
provide enhanced learning experiences on a global platform. 

ACADEMIC PROGRAMS



Public Administration
The Public Administration program focuses on researching the mechanisms of change in public 
administration in the UAE and the Arab world. It also examines the prevalent models of institutions 
and organizations at a regional level and the factors that contribute to its development. Recent 
studies shed light on knowledge management and its role in the sustainable development of 
institutional performance as well as training policies in the public sector and the role of training in 
improving the performance of human resources.

The program sets a framework for the study of the variables that affect the success of the reform 
efforts in the region and provide a platform for discussion and the dissemination of knowledge.

The program research supports the efforts for improving government performance in the Arab world 
while ensuring the best allocation of resources.

blog.mbrsg.aePolicy and Society



Research comprises the core of the Mohammed Bin Rashid School of Government’s mission to 
create knowledge, disseminate best practice and train policy makers in the Arab world. In this regard, 
the School strives to meet a dual challenge of academic rigor and policy relevance with the research 
that it conducts, both as an institution and in cooperation with its regional and international partners.

The School’s faculty and researchers are the foundation for undertaking research. They have a 
diverse range of research interests, covering such issues as governance and innovation, gender and 
public policy and public administration.

The Governance and Innovation Program
The Governance and Innovation Program (GIP) at the Mohammed Bin Rashid School of Government 
(MBRSG) conducts research and programmatic activities focusing on policies for government inno-
vation and development in the Arab states, through information and communication technologies. 
The objectives of the program are aligned with regional objectives towards nurturing a culture of 
innovation in society, promoting participatory, inclusive and transparent government models, and 
enabling more responsive and efficient governance through the effective adoption of information 
technologies, such as Smart Government, mGovernment and eGovernment initiatives.

The program works on three tracks:

1. Policy and Scholarly Research: Conducting research focusing on government policies and 
societal transformation through technological innovation in the Arab region.

2. Policy Advisory: The ultimate objective of the Program is to inform present and future 
Arab policy makers on the impact of the ongoing transformations in their societies and 
governments, and to help develop locally fitting policies for future governance initiatives.

3. Regional Development Activities: The Program brings together regional and international 
networks of practitioners and scholars working in related areas through programmatic and 
educational activities, in order to encourage proactive regional knowledge sharing and bridge 
the gap between policy and research.

Gender and Public Policy
Established in 2007, the Gender and Public Policy Program aims to address the challenges facing 
research and policy making on gender related issues in the Arab world. The program functions on 
the principle that gender is a crucial factor in the structuring of society and focuses on the dynamics 
of gender by executing and disseminating research that illuminates economic, political and social 
policy issues affecting women. The program produces reports, policy briefs and working papers on 
a variety of public policy issues which include, but are not limited to, the following: gender equality in 
health, education, economic opportunity, political participation, leadership, power and negotiation. 
In addition, the program hosts multi-year research initiatives that involve collaborations between 
research teams regionally and internationally and contribute to building MBRSG’s position as the 
“regional” academic partner on global gender issues.

Most recently, the Gender and Public Policy Program has been working in the areas of gender and 
family through research projects on the UAE and Gulf family, women’s employment and women’s 
leadership. In 2015, the program aims to expand its research agenda to social issues of priority to the 
UAE society, particularly related to the Emirati family, parenthood, and nation building and identity. It 
will investigate changing family structures and the arising social and demographic issues and impact 
this is having on society.
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Introduction 

Launched in 2005 under the patronage of His Highness Sheikh Mohammed Bin 
Rashid Al Maktoum, Vice-President and Prime Minister of the UAE and Ruler of 
Dubai, the Mohammed Bin Rashid School of Government is the first research and 
teaching institution focusing on governance and public policy in the Arab world. The 
school aims to support the ongoing efforts for governmental excellence in the UAE 
and the Arab world, and empower leaders to build the future through an integrated 
system offering education and training programs, as well as research and studies. 

The school’s operations are founded on global best practices developed in 
collaboration with the Harvard Kennedy School, and is considered a unique model 
for academic institutions for its focus on the practical side of governance. As part of 
its priority to build synergy with relevant stakeholders, the school collaborates with 
several government and private institutions both regionally and internationally. 

The school’s overall design and implementation of training programs are 
built on the foundation of scientific thought, inspired by the reality of Arab 
public administration and with a view to improving individual and institutional 
performance and helping future leaders meet the challenges that face public 
administration in various parts of the Arab world. The school also organizes 
international and regional conferences and specialized workshops, and holds 
forums to facilitate the fruitful exchange of ideas and knowledge between the Arab 
region and the world.

HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum
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With increased access to exhaustive repositories of knowledge, and the cultural openness 
and technological advancements of the 21st century, the world has indeed become a 
global village where the politics and economies of states impact one another. 

Dubai is no exception and the city’s name is today synonymous with globalization. 
Reiterating this overarching focus, the Mohammed Bin Rashid School of Government 
strives to embed the guidelines set forth by the UAE and support the vision of its leaders 
for national growth. By preparing, qualifying and empowering tomorrow’s leaders, and by 
strengthening governmental capacities in the UAE and the Arab world, our school aims 
to promote effective public policy through prioritizing applied research and engaging the 
public and private sectors in the development process. 

Over the nine years since its establishment in 2005 under the name Dubai School of 
Government, the school has proved its importance as a unique role model for academic 
institutions. The school works in close partnership with government departments in 
the UAE, combining applied research, training and education programs, and provides a 
platform for effective knowledge exchange.

In order to achieve its mission, the school adheres to global best practices developed 
in collaboration with US-based Harvard Kennedy School that prepares leaders for 
democratic societies and contributes to finding holistic solutions to public problems. 
Such collaborations have enabled the MBRSG to become the first research and teaching 
institution focused on governance and public policy in the Arab world. In this context, 
the school has taken on the task of disseminating the UAE’s exceptional experience in 
governance and implementing the vision of His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid Al 
Maktoum, Vice-President and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai. 

It gives me great pleasure to invite you to familiarize yourselves with the school’s diverse 
portfolio of knowledge sharing sessions and academic programs. You may also wish to 
view the education programs we offer, and acquaint yourselves with the role the school 
plays in building a brighter future for the UAE and the wider Arab region.

Dr Ali Sebaa Al Marri
Executive President
Mohammed Bin Rashid School of Government 

Welcome to Mohammed Bin Rashid School of Government (MBRSG)



The leaders of tomorrow are our focus and the foundation of 
the future. Our duty is to advance their skills and knowledge to 
continually enhance the quality of public administration.

HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum
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