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“قــادة الغــد هــم هــدف هــذه األمــة وأســاس مســتقبلها وســنعمل 

علــى تطويــ�ر قدراتهــم ومعارفهــم للوصــول إلــى إدارات حكوميــة 

دائمــة التطــور” 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
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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 
مســرة 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�ر العالميــة، بالشــراكة مــع كليــة كينيــدي بجامعــة هارفــارد، 
وتعتــرب نموذجــًا فريــدًا للمؤسســات األكاديميــة، برتكيزهــا 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 فــي مختلــف أنحــاء 
العالــم العربــي. كمــا تنظــم مؤتمــرات دوليــة وإقليميــة وورش عمــل متخصصــة وتقيــم منتديــات لتبــادل 

الــرأي والفكــر والمعرفــة بــن الوطن العربــي والعالــم.
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الكلمة االفت�تاحية – الرئيس التنفيذي

أثبتــت كليــة محمــد بــن راشــد لــإدارة الحكوميــة منــذ ت�أسيســها فــي العــام 
2005، أهميتهــا كنمــوذج فريــد للمؤسســات األكاديميــة التــي تمــزج 
بــن البحــوث التطبيقيــة والربامــج التدري�بيــة والتعليميــة المتخصصــة، 
وتمثــل منــرًبا لتبــادل اآلراء ونشــر المعرفــة فــي إطــار دعــم مســرة 
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 2018 إطــاق عــدد مــن الربامــج والمبــادرات الرائــدة التي 
مكنتهــا مــن مواجهــة تحديــات العمــل وتحقيــق األهــداف االســرتاتيجية 
المرســومة، وســاهمت فــي تجســيد رســالتها علــى أرض الواقــع ولعــب 
دور فعــال فــي تحقيــق خطــة دبــي 2021 وترجمــة تطلعــات ورؤيــة القيــادة 

الرشــيدة  فــي جعــل دبــي موطنــًا ألفــراد مبدعــن وممكَّنــن.

فــي العــام2018   شــهدت الكليــة إقبــاال منقطــع النظــر علــى برامــج الماجســتر التــي تــم تطوي�رهــا وفقــًا 
ألعلــى المعايــ�ر العالميــة لدعــم توجهــات الحكــم الرشــيد فــي تحويــ�ل دبــي لتصبــح مدينــة المســتقبل.  فقــد 
إســتقطبت الربامــج عــددا كبــرا مــن الطلبــة مــن جميــع أنحــاء الوطــن العربــي والذيــن جذبهــم منهــج الربامــج 
آفــاق معرفتهــم واالطــاع  مــن توســيع  الخــربة والكفــاءة والتــي تمكنهــم  الحيويــة واألســاتذة ذوي 
علــى أحــدث التطــورات فــي مجــال السياســات العامــة والقيــادة واإلدارة، وتؤهلهــم نحــو تحقيــق التغيــ�ر 
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 2018 فــي حفــل تخريــ�ج كوكبــة مــن كفــاءات العمــل الحكومــي مــن طــاب برنامــج 
ــن راشــد آل مكتــوم  الماجســتر وبرامــج إعــداد القــادة فــي الكليــة برعايــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد ب
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 2018. وبالتطلــع للمســتقبل، 
نجــدد عهــد الكليــة علــى ت�كريــس كافــة الجهــود والمــوارد لتعزيــ�ز النجاحــات التــي تحققــت والبنــاء عليهــا مــن 

أجــل اإلســهام فــي مســرة 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 )41( لســنة 2018 بتاريــ�خ 30 ســبتمرب 2018، أعــاد بموجبــه تشــكيل مجلــس أمنــاء الكليــة بعضويــة 

عــدد مــن الشــخصيات الرســمية المرموقــة فــي الدولــة وهــم: 

HE Humaid Mohammed Al Qatami (Chairman)
Director General of the Dubai Health Authority
  
  

H.E. Abdulla Bin Touq (Vice Chairman)
Secretary General of the UAE Cabinet

HE Tarish Eid Al Mansouri 
Director General of Dubai Courts
 

HE Abdulla Ali Bin Zayed Al Falasi 
Director General- Dubai Government Human Resources Dept
 

HE Dr. Abdulrahman Al Awar 
Director General at Federal Government Human Resource Authority (FAHR)
 

Dr. Khaled Mohammed Al Khazraji
Chairman of Al Kawthar Investment LLC
  

Dr. Tayeb Amanullah Mohammed Kamali
Director General for Education & Training Development - Ministry of Interior

Dr. Abdul Salam Al Madani
Chairman of INDEX Holding

HE Aisha Miran
Assistant Secretary-General, Strategy Management
and Governance Sector, Dubai Executive Council

معالي حميد محمد القطامي (الرئيس)
مدير عام هيئة الصحة بدبي

سعادة عبدالله بن طوق (نائب الرئيس)
أمين عام مجلس الوزراء

 

سعادة طارش عيد المنصوري 
مدير عام محاكم دبي 

سعادة عبدالله بن زايد الفالسي   
مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة 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 
مدير عام التطوير األكاديمي والتدريب في وزارة الداخلية

الدكتور عبدالسالم حنفى محمد المدنى
رئيس شركة اندكس القابضة 

سعادة عائشة عبدالله ميران
مساعدة األمين العام لقطاع اإلدارة االستراتيجية والحوكمة

في األمانة العامة للمجلس التنفيذي إلمارة دبي
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اسرتاتيجية الكلية

 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

اليا
فع

ة ل
ص

من

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

 نحن منصة معرفية مبت�كرة لتمكني القادة وصناع السياسات
من خالل الدراسات العليا، والتعليم التنفيذي، وانتاج البحوث،

وتقديم اإلستشارات

���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
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إنجازات الكلية - 2018

برامج حكومة المستقبل  

ــاج المعرفــة ونشــر أفضــل  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 الماجســتر المتنوعــة والتــي تحمــل عنــوان »برامــج حكومــة المســتقبل« لتؤكــد حرصهــا 
علــى دعــم تحــول دبــي لتصبــح مدينــة مــن مــدن المســتقبل وبهــدف تمكــن قادة المســتقبل مــن مواجهــة 
التحديــات وزيــادة الفــرص المتاحــة لهــم كمســؤولن فــي القطــاع الحكومــي. وقــد حــازت هــذه الربامــج 
علــى االعتمــاد األكاديمــي مــن قبــل مفوضيــة االعتمــاد األكاديمــي التابعــة لــوزارة التعليــم العالــي فــي 

دولــة اإلمــارات. 

إجمالي عدد الطاب الفصل الثانيالفصل األولالربنامج
الجدد

7613برنامج الماجستر في اإلدارة العامة

برنامج الماجستر التنفيذي في 
اإلدارة العامة

403474

121628برنامج الماجستر في إدارة االبت�كار

برنامج الماجستر في السياسات 
العامة

448

6360123المجموع
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المعايــ�ي  ألعلــى  وفقــًا  تصميمهــا  تــم  ماجســتي  برامــج  أربــع  المســتقبل  حكومــة  برامــج  حزمــة  ت�تضمــن 
هــي:  األكاديميــة 

برنامج الماجستي في اإلدارة العامة
العامــة عــام 2009 وتــم  الرائــد فــي اإلدارة  الكليــة برنامجهــا  أطلقــت 
المســتقبل  برامــج حكومــة  إلــى حزمــة  عــام 2013، وتــم ضمــه  تحديثــه 
الدارســن فهمــًا متعمقــًا لتطــّور  ت�كســب  يتنــاول موضوعــات  باعتبــاره 
اإلدارة العامــة علــى المســتوي�ن اإلقليمــي والعالمــي لتمكــن قــادة 
لهــم  المتاحــة  الفــرص  واســتغال  التحديــات  مواجهــة  مــن  المســتقبل 
وزارة  مــن  معتمــد  برنامــج  وهــو  القطاعــات.  جميــع  فــي  كمســؤولن 
التعليــم العالــي والبحــث العلمــي فــي دولــة اإلمــارات ويقــوم بتدريســه 
أعضــاء هيئــة التدريــس الدائمــون بالكليــة باإلضافــة لعــدد مــن الخــرباء 

العالمــي. الزائريــ�ن ونخبــة مــن المتخصصــن علــى المســتوى 

برنامج الماجستي في إدارة االبت�كار
يركــز برنامــج الماجســتر فــي إدارة االبتــ�كار علــى تنميــة وتطويــ�ر مهــارات 
الطلبــة وتمكينهــم مــن تطبيــق نظريــات االبتــ�كار وأنظمتــه فــي إدارة 
ــة، فــي القطــاع الخــاص أو  ــة أو عالمي مؤسســاتهم ســواًء كانــت إقليمي
الحكومــي حيــث أنــه يتماشــى مــع االســرتاتيجية الوطنيــة لابتــ�كار 2015 
والتــي تهــدف لجعــل اإلمــارات ضمــن الــدول االكــر ابتــ�كارًا علــى مســتوى 

العالــم خــال الســنوات الســبع القادمــة.

برنامــج الماجســتي التنفيــذي فــي اإلدارة العامــة )باللغــة العرب�ية(يعــد 
برنامــج الماجســتر التنفيــذي فــي اإلدارة العامــة األول مــن نوعــه الــذي 
يقــدم باللغــة العرب�يــة فــي المنطقــة، ُصمــم خصيصــًا للمــدراء الحكوميــ�ن 
ذوي الخــربة فــي اإلدارة العامــة فــي مختلف المجــاالت والقطاعات. تركز 
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

برنامج الماجستي في السياسات العامة 
برنامــج ماجســتر السياســات العامة مصمــم لتقديــم مســتوى تعليمــي 
المتخصصــون  يتمكــن  حتــى  الدوليــة  واألعــراف  القواعــد  مــع  يتوافــق 
تشــمل  األدوار  مــن  مجموعــة  فــي  القياديــة  قدراتهــم  تطويــ�ر  مــن 
والخدمــات،  العامــة،  واإلدارة  وتخطيطهــا،  العامــةـ  السياســات  تحليــل 
القطــاع  داخــل  بالحكومــة  الموجهــة  والوظائــف  البحثيــة،  والمعاهــد 
الخــاص، ومؤسســات القطــاع الثالــث. يتســق برنامــج ماجســتر السياســات 
الخاصــة  الرئيســية  الســبعة  االســرتاتيجية  األهــداف  مــع   )MPP( العامــة 
باالســرتاتيجية الوطنيــة لابتــ�كار )NIS( فــي اإلمــارات العرب�يــة المتحــدة، 

وتلــك األهــداف الســبعة هــي:

الطاقة المتجددة     النقل    التعليم    الصحة    التقنية    المياه    الفضاء
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الزيارات الميدانية

زيــارة إلــى الصــن لاطــاع علــى آخــر تطبيقــات الت�كنولوجيــا فــي قطاعــات الصحــة والتمويــ�ل والتحــول 
إبريــ�ل 2018 الرقمــي: 6– 14 

زيــارة إلــى كوريــا الجنوبيــة واليابــان لتبــادل المعرفــة واالطــاع علــى أبــرز الممارســات الحكوميــة فــي مجال 
االبتــ�كار: 8-18 أكتوبر 2018

رحلــة ميدانيــة أكاديميــة لمنظمــات األمــم المتحــدة فــي جنيــف لطلبــة برنامــج الماجســتر التنفيــذي فــي 
اإلدارة العامــة )مســاق الحوكمــة العالميــة(. تضمنــت الرحلــة زيــارة 7 مواقــع لمنظمــات األمــم المتحــدة 

فــي الفــرتة مــا بــن 15 أكتوبــر – 19 أكتوبــر 2018، 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

 	International Organization for Migration المنظمة الدولية للهجرة

 	 World Health Organization  منظمة الصحة العالمية
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التعليم التنفيذي

تقــدم الكليــة مجموعــة مــن برامــج التعليــم التنفيــذي الخاصــة وبرامــج االنتســاب المفتــوح، التــي تســتهدف 
كبــار المســؤولن الحكوميــ�ن وغــر الحكوميــ�ن الذيــن يســعون لصقــل مهاراتهــم القياديــة وتوســيع مجــال 
معرفتهــم حــول أحــدث التطــورات فــي السياســات العامــة. وت�تميــز هــذه الربامــج القصــرة والمكثفــة 
بمناهــج حديثــة وأســاليب تعليــم مبت�كــرة تعتمد على المحاضرات األكاديمية ودراســات الحالة والمناقشــات 

الجماعيــة والتماريــ�ن العمليــة.

برامج االنتساب المفتوح

قدمــت الكليــة خــال العــام 2018 مجموعــة مــن برامــج االنتســاب المفتــوح المكثفــة والتــي تراوحــت مدتهــا 
مــن 2 إلــى 5 أيــام.  تهــدف هــذه الربامــج إلــى تزويــد المنتســبن بالمعرفــة والمهــارات الضروريــة فــي 
مجــاالت السياســات والقيــادة والتفــاوض واإلدارة حيــث يتــم منــح المنتســبن في نهاية كل برنامج شــهادة 

تفيــد إتمامهــم جميــع المحــاور بنجــاح.

من أهم هذه الربامج:

عدد الحضور عدد االيام التدري�بية اللغة  اسم الربنامج #

19 15 العرب�ية برنامــج رحلــة المســتقبل  ونفــذ علــى 9 محطــات مــن ضمنهــا 

زيــارة ميدانيــة إلــى ســنغافورة

1

15 1 العرب�ية الشراكة بن القطاعن العام و الخاص 2

26 4 االنجليزية البيانات المفتوحة )الدفعة االولى( 3

9 1 االنجليزية One Day MPA 4

50 1 العرب�ية ورشة عمل إدارة االبت�كار للقادة و المدراء 5

36 3 االنجليزية حوكمة الذكاء االصطناعي 6

22 1 العرب�ية برنامج القيادات لحكومة ام القيوي�ن

استشــراف  و  االســرتاتيجية  القيــادة  االولــى:  الجلســة 

لمســتقبل ا

7

19 2 العرب�ية مــدى  علــى  ونفــذ  القيويــ�ن  ام  لحكومــة  القيــادات  برنامــج 

جلســتن 

8

196 28 المجموع

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 بــن الكليــة 
وممثلــي المؤسســات للتعــرف علــى احتياجاتهــا واألهــداف المرجــوة وبالتالــي تصميــم الربنامــج الــذي 
يلبــي تلــك االحتياجــات. ثــم يتــم وضــع خطــط وآليــات تنفيــذ االقرتاحــات التــي تــم االتفــاق عليهــا. والتقي�يــم 
خــال فــرتة تنفيــذ الربنامــج للت�أكــد مــن الوصــول لألهــداف المرجــوة. وقــد نفــذت الكليــة فــي نفــس الســنة 
مجموعــة مــن الربامــج الخاصــة بالتعــاون مــع نخبــة مــن المؤسســات الحكوميــة والخاصــة فــي الدولــة 

أهمهــا: 

12



اللغة الربنامج إسم المؤسسة #

العرب�ية برنامج شهادة المهنية الضري�بية دائرة المالية 1

العرب�ية برنامج القادة العمــل  و  االســامية  الشــؤون  دائــرة 

الخــري

2

العرب�ية برنامج قيادات النيابة العامة النيابة العامة  3

العرب�ية برنامج رواد الصحة هيئة الصحة دبي 4

االنجليزية برنامج قادة المستقبل للبــرتول  أبوظبــي  )شــركة  أدنــوك 

) طنيــة لو ا

5

العرب�ية استشراف المستقبل وزارة التغر المناخي و البيئة 6

العرب�ية ورشة تدري�بية في الضري�بة المهنية وزارة المالية بحكومة الكويت 7

العرب�ية ورشة تدري�بية في االبت�كار الحكومي صندوق أبوظبي للتنمية 8

الزيارات الميدانية

نظمت إدارة التعليم التنفيذي عددًا من الزيارات الميدانية في عام 2018، أهمها: 
17 أبري�ل 2018

زيــارة ميدانيــة اســتغرقت 4 أيــام الــى امربيــال كوليــدج- لنــدن لعــدد 25 مــن موظفــي هيئــة الصحــة وذلــك 
فــي إطــار تنفيــذ الربنامــج التدري�بــي )رواد الصحــة( للتعــرف علــى أبــرز السياســات واالســرتاتيجيات فــي مجال 

الصحــة العامــة. 

11 مايو 2018

زيــارة ميدانيــة  الــى مدرســة لــي كــوان يــو للسياســة العامــة فــي ســنغافورة لموظفــن مــن حكومــة دبــي 
وذلــك ضمــن برنامــج )رحلــة المســتقبل( وذلــك بهــدف االطــاع علــى أفضــل الممارســات الحكوميــة المتبعــة 

فــي المدينــة واالجــراءات المتخــذة مــن أجــل تطويــ�ر القطاعــات االقتصاديــة واالجتماعيــة فيهــا.

29 نوفمرب 2018

زيــارة ميدانيــة للوفــد الكويتــي مــن وزارة الماليــة بدولــة الكويــت الــى هيئــة الضرائــب االتحاديــة ضمــن 
تنفيــذ  آليــات  الــى  باالضافــة  الهيئــة  لــدى  العمــل  للتعــرف علــى منظومــة  المهنيــة(  )الضري�بــة  برنامــج 

الضري�بيــة.  والتشــريعات  القوانــن 

مركز التقي�يم

قامــت إدارة برامــج التعليــم التنفيــذي بعمليــات تقي�يــم االكــس تــي )الســيكولوجي( ونظــام 360 بالتعــاون 
االحتياجــات  لتشــخيص  وذلــك  واألداء،  القياديــة  المهــارات  لقيــاس  إنرتناشــيونال  بروفايلــز  شــركة  مــع 
التدري�بيــة واختيــار 50 منتســبي برنامــج رواد الصحــة لهيئــة الصحــة بدبــي كمــا وعقــدت جلســات التغذيــة 

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

فيما يلي ُتعرض أهم إصدارات الكلية البحثية خال لعام 2018 : 

مكان النشر تاري�خ النشر العنوان النوع المبادرة

1 MBRSG January 2018 Creativity and Innovation in the Dubai Government  Research

Report

IFG

2 MBRSG January 2018 Bilingual Education in UAE Policy Brief EP

3 MBRSG January 2018 Advancing Food Security in the UAE Policy Paper SDP

4 MBRSG January 2018  Innovation in Procurement Management Case Study IFG

5 MBRSG January 2018  Future Transport Scenarios for Dubai )Policy

)Council

 Proceedings

Report

SDP

6 MBRSG January 2018  Thinking About Healthcare and Policy with Public

)Private Partnerships )Policy Council

 Proceedings

Report

HP

7 MBRSG January 2018  Policy Implications of the Fourth Industrial

)Revolution )Policy Council

 Proceedings

Report

IFG

8 MBRSG April 2018  Empowering Women in Remote Communities and

Safeguarding Heritage

Case Study SP

9 MBRSG July 2018  The Dubai Statistics Center – Innovation in Business

Process Management

Case Study IFG

10 MBRSG July 2018  The Knowledge and Human Development Authority

 – Innovation in Human Resource Management and

 People’s Happiness

Case Study IFG

11  MBRSG &

Emerald

October 2018 المفهوم: سمعة البلد Book Chapter LSM

12  MBRSG &

Emerald

October 2018 هيئة كهرباء ومياه دبي – التفكر والتخطيط 

االسرتاتيجي

Book Chapter LSM, SDP

13  MBRSG &

Emerald

October 2018 المنظور: تبني ضري�بة القيمة المضافة في دولة 

اإلمارات 

Book Chapter SDP

14  MBRSG &

Emerald

October 2018 بناء المدينة الذكية: تجاوز تحديات التحول الرقمي- 

دراسة حالة “دبي الذكية”

Book Chapter IFG

15  MBRSG &

Emerald

October 2018 مجموعة اإلمارات: ت�تصدر نموذج الماحة الجوية في 

دبي

Book Chapter LSM

16  MBRSG &

Emerald

October 2018 هيئة كهرباء ومياه دبي – مجمع محمد بن راشد آل 

مكتوم للطاقة الشمسية

Book Chapter SDP
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17  MBRSG &

Emerald

October 2018 المنظور: اآلفاق السماوية وما وراءها: دراسة حالة  

الفضاء في دولة اإلمارات العرب�ية المتحدة

Book Chapter IFG

18  MBRSG &

Emerald

October 2018 المنظور: سياسة الصحة والضمان االجتماعي في دولة 

اإلمارات

Book Chapter HP & SP

19  MBRSG &

Emerald

October 2018 هيئة كهرباء ومياه دبي )ديوا( – التنمية المستدامة 

في دبي

Book Chapter SDP

20  MBRSG &

Emerald

October 2018 تبادل المعارف بن مؤسسة محمد بن راشد وبرنامج 

األمم المتحدة اإلنمائي

Book Chapter LSM

21  MBRSG &

Emerald

October 2018 هيئة المعرفة والتنمية البشرية – ت�أثر الهيئة 

المستدام على قطاع التعليم في دبي 

Book Chapter EP

22  MBRSG &

Emerald

October 2018 مهن علمية وبحثية ملهمة: برنامح التوعية واإلرشاد 

التابع لمعهد مصدر

Book Chapter SDP

23  MBRSG &

Emerald

October 2018 المنظور: الشركات الصغرة والمتوسطة في دبي-

التحديات التي تواجهها منطقة الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا

Book Chapter SDP

الندوات البحثية
ــ�ر العلميــة والتــي تــم إطــاع المعنــن بهــا مــن خــال عقــد عــدد مــن  كمــا أطلقــت الكليــة عــددًا مــن التقاري

النــدوات البحثيــة فــي مقــر الكليــة خــال عــام 2018، أهمهــا: 

عنوان الندوة البحثيةنوع الحدثالتاري�خ

11th January 2018LectureNew York University Delegation Visit

8th February 2018Report LaunchAdvancing Food Security in the UAE

22nd February 2018Roundtable Food Security Roundtables with the Minister

21st February 2018PanelFood Security Ministerial Panels

27th March 2018Public LecturePublic Administration Reform – Pierre Thernard

30th April 2018Report Launch Institutional Philanthropy in the United Arab Emirates

 25th September 2018Research SeminarNation, City and Corporate Brands

18th September 2018Public Lecture Reconciling National Interests and Global Climate Justice: The

 Role of Human Rights in Optimizing Development Co-benefits

of Climate Action

10th October 2018Forum Foreign Direct Investment )FDI( Policy Forum

23rd October 2018Research SeminarAdvancing Food Security in the UAE

7th November 2018 Book Launch)UAE Public Policy Perspectives Case Study Book )Arabic

7th November 2018Seminar The Political, Economic and Education History of Emirati

Women

21st November 2018Policy Council Preparing Students for the Future of Work
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الفعاليات والمؤتمرات

نظمــت الكليــة خــال عــام 2018 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 بــن محاضــرات وورش عمــل وبرامــج تدري�بيــة وجلســات حواري

uuمنتدى اإلمارات للسياسات العامة

ســمو  مــن  كريمــة  برعايــة 
محمــد  بــن  حمــدان  الشــيخ 
ولــي  مكتــوم،  آل  راشــد  بــت 
المجلــس  رئيــس  دبــي،  عهــد 
ســمو  وبحضــور  التنفيــذي، 
الشــيخ أحمــد بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، قامــت الكليــة بإطــاق »منتــدى اإلمــارات للسياســات العامــة« 
ليكــون منصــة حواريــة عالميــة جديــدة ترفــد صنــاع القــرار والحكومــات فــي دولــة اإلمــارات ودول المنطقــة 
بمقرتحــات عمليــة تصــب فــي صالــح بنــاء مجتمعــات المســتقبل مــن خــال فتــح البــاب أمــام مناقشــات علميــة 

العالــم.  دول  شــتى  مــن  والخــرباء  األكاديميــة  والنخــب  الحكوميــة  القيــادات  فيهــا  تشــرتك 

حملــت الــدورة الثانيــة مــن المنتــدى عنــوان » مســتقبل الشــراكة مــع القطــاع الخــاص “ وامتــدت فعالياتــه 
ليومــن شــهد خالهــا انعقــاد عــدد مــن الجلســات الحواريــة والنقاشــية التــي حضرهــا نخبــة مــن الخــرباء 
الذيــن شــاركوا  الدولــة  الــوزارات فــي  الــوزراء ووكاء  عــدد مــن  إلــى  باإلضافــة  المحليــ�ن والعالميــ�ن، 
فــي الجلســات الحواريــة إلــى جانــب عــدد مــن ممثلــي اإلداريــة الحكوميــة، تمــت خالهــا مناقشــة آفــاق 
التعــاون بــن القطاعــن الحكومــي والخــاص فــي عــدة مجــاالت رئيســية أهمهــا التعليــم والصحــة والنقــل 

والت�كنولوجيــا واالبتــ�كار والتنميــة المســتدامة والتطويــ�ر الحضــري.
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uuمنتدى اإلدارة الحكومية

منــرب يتــم مــن خالــه طــرح الموضوعــات المتعلقة بســبل وفعالية تطبيق السياســات 
العامــة علــى مســتوى المؤسســات الحكوميــة وت�أثــر هــذه السياســات علــى بيئــة 
المســتهدف  الجمهــور  يشــكلون  الذيــن  الحكوميــ�ن  الموظفــن  وعلــى  العمــل 

للمنتــدى. 

ــ�رة الدولــة للســعادة وجــودة  تحــت رعايــة معالــي عهــود بنــت خلفــان الرومــي وزي
الحيــاة، مديــر عــام مكتــب رئاســة مجلــس الــوزراء، نظمــت الكليــة »منتــدى اإلدارة 
الحكوميــة« بدورتــه الثانيــة حــول الثقافــة المؤسســية الفاعلــة فــي مؤسســات 
األساســية  القيــم  مجموعــة  مجملهــا  فــي  المؤسســية  الثقافــة  تشــكل  حيــث  الحكومــي،  القطــاع 
والمعتقــدات والمبــادئ التــي تعمــل كأســاس لنظــام إدارة األداء باإلضافــة إلــى العاقــات الوظيفيــة 
والممارســات والســلوكيات فــي بيئــة العمــل، والتــي إن عملــت جميعهــا معــًا بشــكل متوافــق ســتؤدي 
إلــى رفــع مســتويات األداء والتنافســية وتحقيــق الســعادة فــي بيئــة العمــل، وصــوالً إلــى التميــز فــي 

المؤسســية. األهــداف  إنجــاز 

uu2018 حفل التخري�ج 

نظمــت الكليــة حفــل التخــرج الســنوي للعــام 2018 والــذي أقيــم برعايــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 
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 جودولفــن فــي أبــراج اإلمارات،. تــم خــال 

ــ�ج:  الحفــل تخري

20 من طاب برنامج الماجستر التنفيذي في اإلدارة العامة	 

15 من طاب برنامج الماجستر في اإلدارة العامة	 

170 من طاب برامج إعداد القادة – التعليم التنفيذي	 

48 مستشار إداري داخلي من خري�جي مركز اإلمارات للمعرفة الحكومية التابع للكلية	 

uu2018 الملتقى السنوي لطلبة وخري�جي الكلية للعام

يهــدف إلــى تفعيــل مبــادرة نــادي القيــادات وت�كريــس مفهــوم التعلــم المســتمر، مــن خــال اســتحداث 
وتطويــ�ر منصــة تفاعليــة تجمــع القيــادات والكفــاءات مــن الطلبــة والخري�جــن فــي منظومــة تشــاركية مبنيــة 
ــادل المعــارف والــرؤى فــي مجموعــة واســعة مــن المســارات األكاديميــة والتدري�بيــة، واالطــاع  علــى تب

علــى آخــر مســتجدات العمــل الحكومــي والمؤسســي.
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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 االســرتاتيجية للكليــة وكافــة أهدافهــا والمشــاريع المنبثقــة عنهــا.

االتفاقيات ومذكرات التفاهم 
عقــدت الكليــة خــال عــام 2018 عــدد مــن االتفاقــات ومذكــرات التفاهــم مــع مؤسســات القطــاع الخــاص 
والهيئــات الدوليــة والمؤسســات األكاديميــة المتخصصــة بــاإلدارة الحكوميــة واإلدارة العامــة أهمهــا: 

مجاالت التعاون التاري�خ اسم الجهة الرقم

االستشارات الحكومية  6 فرباير 

2018

حوكمة ) قطاع خاص ( 1

تبادل المعارف و الخربات

إنشاء مركز سياسة االبت�كار 

25 فرباير 

2018

مايكروسوفت )قطاع خاص( 2

الفعاليات العامة )مؤتمر أنظمة الصحة 

العالمي 2020(

 26 فرباير 

2018

الجامعة األمريكية في بروت ) جهة أكاديمية دولية(  3

التدريب المتخصص وإعداد القادة

الخدمات االستشارية

البحوث والدراسات

الفعاليات العامة

19 مارس 

2018

هيئة المدن االقتصادية ) حكومة المملكة العرب�ية 

السعودية(

4

الفعاليات العامة 8 إبري�ل 2018 دائرة السياحة و التسوي�ق التجاري بدبي ) حكومة دبي( 5

البحوث والدراسات 1 مايو 2018 مجمع كليات التقنية العليا ) جهة اكاديمية وطنية ( 6

التدريب المتخصص 

الربامج األكاديمية 

15 مايو 2018 المجلس التنفيذي لحكومة أم القيوي ) حكومة أم 

القيوي�ن(

7

تنظيم ورش برامج تدري�بية 29 مايو 

2018

مكتب الذكاء االصطناعي في مكتب رئاسة مجلس 

الوزراء ) جهة اتحادية(

8

الخدمات االستشارية 11 يوليو 

2018

بن سايت  )قطاع خاص(  9

الربامج األكاديمية والتدريب المتخصص

البحوث و الدراسات

4 أكتوبر 

2018

هيئة الطرق و المواصات ) حكومة دبي( 10

الفعاليات العامة

البحوث و الدراسات

8 اكتوبر 

2018

جامعة جنيف الدبلوماسية و العاقات الدولية ) جهة 

أكاديمية دولية (

11

التدريب المتخصص واعداد القادة

تبادل الخرباء والمدرب�ن

البحوث و االستشارات 

4 نوفمرب 

2018

وزارة الموارد البشرية و التوطن ) جهة اتحادية ( 12

الربامج األكاديمية والتدريب المتخصص

البحوث و الدارسات

تبادل الخرباء و المستشاري�ن

12 نوفمرب 

2018

األكاديمية العرب�ية للعلوم والت�كنولوجيا والنقل البحرى 

) جهة أكاديمية دولية- جمهورية مصر العرب�ية (

13
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المنح األكاديمية

توفــر خمســة مقاعــد منــح دراســية لموظفــي هيئــة الصحــة - حكومــة دبــي بقيمــة اســت�ثمارية  490 	 
الــف درهــم اماراتــي.

توفــر خمســة منــح دراســية لموظفــي حكومــة دبــي – تــم الرتشــيح مــن دائــرة المــوارد البشــرية 	 
لحكومــة دبــي بقيمــة اســت�ثمارية ال تقــل عــن 450 ألــف درهــم اماراتــي.

تخصيــص منحتــان لموظفــي هيئــة الطــرق والمواصــات بقيمــة اســت�ثمارية تصــل الــى مــا يقــارب 200 	 
ألــف درهــم . 

تخصيــص عــدد 2 مقعــد مجانــي ألصحــاب الهمــم مقدمــة مــن الكليــة لموظفــي هيئــة تنميــة المجتمــع 	 
– حكومــة دبــي.

تخصيص 7 منح لموظفي وزارة الداخلية بقيمة 280 ألف درهم في الفصل الدراسي ـ خريف 2018.	 

الرعاية المالية - منتدى االمارات للسياسات العامة 2018 :

رعاية مالية بقيمة 100 ألف درهم من الدائرة المالية لحكومة دبي	 

رعاية مالية بقيمة 200 ألف درهم من هيئة كهرباء ومياه دبي تحت فئة الراعي الرئيسي.	 
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المبادرات والتطوي�ر المؤسسي

حرصــًا مــن الكليــة علــى خدمــة المجتمــع ونشــر أفضل الممارســات وتبادل المعارف والخــربات ونقلهــا بــن 
الجهــات الحكوميــة فــي دولــة اإلمــارات والعالــم العربــي، أطلقــت الكليــة عــددًا مــن المبــادرات فــي عــام 

2018 التــي تســعى لرتســيخ ثقافــة العلــم والمعرفــة. 

uu أوالً: مركز اإلمارات للمعرفة الحكومية

أطلــق ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد، ولــي عهــد 
دبــي ورئيــس المجلــس التنفيــذي لحكومــة دبــي »مركــز اإلمــارات 
للمعرفــة الحكوميــة« فــي 26 مايــو 2016م تحــت مظلــة كليــة 
التجربــة  توثيــق  بهــدف  الحكوميــة  لــإدارة  راشــد  بــن  محمــد 
الحكوميــة اإلماراتيــة وإعــادة إنتــاج وتبادل المعرفــة بن الجهات 
الحكوميــة محليــًا وإقليميــًا وعالميــًا. يعمــل المركــز بالشــراكة مــع الجهــات الحكوميــة والخاصــة فــي دولــة 
اإلمــارات ومجموعــة مــن أفضــل الخــرباء والمستشــاري�ن والمختصــن مــن الكــوادر الوطنيــة واإلقليميــة 

والعالميــة. 

برنامج المستشار اإلداري الداخلي – ملخص تنفيذي لعام 2018
نفــذ مركــز اإلمــارات للمعرفــة الحكوميــة خــال العــام 2018 دفعتــن مــن برنامــج المستشــار اإلداري الداخلــي 
)مــارس وســبتمرب( الــذي يعــد أول برنامــج لت�أهيــل المستشــاري�ن اإلداريــ�ن الداخليــ�ن في الجهــات الحكومية 
والخاصــة وتمكينهــم مــن تقديــم الخدمــات اإلستشــارية للجهــات العاملــن فيهــا وفــق أفضــل المعايــ�ر 

والممارســات المهنيــة.

المستشاري�ن غي المقيمني

إجمالي عدد المستشاري�ن غر المقيمن 53	 

عدد المشاركن في تقديم خدمات إستشارية 6	 

عدد المشاركن في تقديم مخترب القدرة المؤسسية 15	 

الجهات التي يمثلها المستشاري�ن غي المقيمني الذين شاركوا في تقديم المشاريع االستشارية: 

شرطة دبي	 

هيئة الصحة بدبي	 

دائرة الشؤون اإلسامية والعمل الخري	 
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المشاريع االستشارية المنفذة :

دائرة الشؤون اإلسامية والعمل الخري – بناء القدرات المؤسسية في إدارة المعرفة	 

 معهد الدولي للتسامح – تطوي�ر الهيكل التنظيمي	 

ثانيًا: مجلة دبي للسياسات
راشــد  بــن  محمــد  كليــة  عــن  للسياســات  دبــي  مجلــة  َتصــدُر 
لــإدارة الحكوميــة، مــع رؤيــة تهــدف إلــى المســاهمة فــي 
السياســات  واستشــراف  المســتقبلية  بالحوكمــة  االرتقــاء 
العامــة، مــن خــال إرســاء أســٍس ُمحكمــٍة وميســرة الوصــول 
وقابلــة للتنفيــذ، وإنتــاج معــارف قائمــة علــى الممارســات العمليــة، بنــاًء علــى خاصــة خــربات ومعرفــة 
قــادة الفكــر فــي المنطقــة والعالــم. وتســتهدف المجلــة الوصــول إلــى مجتمــع واضعــي السياســات 
وتحســن  الحكومــي،  العمــل  ســر  بجــودة  للنهــوض  ترمــي  رســالة  وفــق  الحكوميــ�ن،  والمســؤولن 
الممارســات المتبعــة فــي القطــاع العــام، وإثــراء توجهــات ُصّنــاع سياســات الغــد. وفــق هــذا المنظــور، توفر 
مجلــة دبــي للسياســات رؤى موثوقــة فيمــا يتعلــق باالتجاهات المســتقبلية في قطاع السياســات العامة 
والممارســات الحكوميــة، التــي ابت�كرهــا قــادة الفكــر العالميــون فــي مختلــف مياديــن السياســات العامــة. 
وتشــمل هــذه المجــاالت، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر: قطــاع االبتــ�كار، والتحــول الرقمــي، والسياســات 
االجتماعيــة، واالقتصــاد، والعلــوم السياســية، واإلدارة، والقيــادة، والرفاهيــة، والتنميــة المســتدامة. 
تصــدر مجلــة دبــي للسياســات كمجلــة مطبوعــة ورقيــة، كمــا ت�توفــر إلكرتونيــًا عــرب اإلنرتنــت علــى موقــع 

واإلنجليزيــة. بالعرب�يــة  وتنشــر   www.DubaiPolicyReview.ae

ثالثًا: برنامج قادة المستقبل 
ــم خصيصــًا لقيــادات الصــف األول فــي حكومــة دبــي ليأخذهــم  رحلــة المســتقبل، برنامــج تعليمــي مبت�كــر ُصمِّ
إلــى فتــح اآلفــاق أمــام المشــاركن لمامســة  فــي رحلــة لعــدد مــن المحطــات المهمــة حيــث يهــدف 
واقــع العمــل الحكومــي وإطاعهــم علــى أحــدث تقنيــات المســتقبل وإشــراكهم فــي رســم ســيناري�وهات 
مســتقبل دبــي واقــرتاح مبــادرات حكوميــة مبت�كــرة، وتحليــل التحديــات ومناقشــة الحلــول. تضمــن 11 محطــة 
ــر  ــداًء مــن شــهر فرباي ــة تــم تغطيتهــا خــال 16 يــوم عمــل موزعــة علــى 4 أشــهر ابت حكوميــة داخــل الدول
2018. واخت�تــم الربنامــج بمحطــة لزيــارة ســنغافورة فــي رحلــة تســتغرق4 أيــام عمــل لاطــاع علــى أفضــل 
ومحطــات  فيهــا،  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  القطاعــات  تطويــ�ر  وســبل  المتبعــة،  العالميــة  الممارســات 

ــ�ز أواصــر التعــاون المشــرتك. ــادل الــرؤى واألفــكار وتعزي ــز الحكومــي، وتب مســرة التمي
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رابعًا: نادي القيادات
تهــدف مبــادرة نــادي القيــادات إلــى ت�كريــس مفهــوم التعلــم 
المســتمر، مــن خــال اســتحداث وتطويــ�ر منصــة تفاعليــة تجمــع 
القيــادات والكفــاءات مــن الطلبــة والخري�جــن فــي منظومــة 
تشــاركية مبنيــة علــى تبــادل المعــارف والرؤى فــي مجموعة 
واســعة مــن المســارات األكاديميــة والتدري�بية، واالطاع على 
وتهــدف  والمؤسســي،  الحكومــي  العمــل  مســتجدات  آخــر 
ــ�ز االســتفادة مــن مصــادر  ــادي إلــى تعزي ــة مــن خــال الن الكلي
المعرفــة الحديثــة، وتمتــن الروابــط بــن الخري�جــن مــن مختلف 
االختصاصــات، واطاعهــم علــى أهــم الفعاليــات واألنشــطة 
األكاديميــة والبحثيــة التــي تطلقهــا الكليــة، وت�كريــس مســاحة 
معرفيــة خاقــة تســمح لهــم بالبحــث والتشــاور حــول أفضــل 
الممارســات المحليــة والعالميــة، حيــث ســيتم منــح عضويــة 
المختلفــة  األكاديميــة  المســاقات  خري�جــي  لجميــع  النــادي 
فــي الكليــة، بهــدف تحفيــز مشــاركتهم وتعزيــ�ز دورهــم فــي تحقيــق التطويــ�ر. المؤسســي.  وتشــمل 
ــع مســاقات  االمتيــازات الخاصــة بأعضــاء النــادي محاضــرات أكاديميــة مفتوحــة معفيــة مــن الرســوم لجمي
برامــج الماجســتر فــي الكليــة، ودورات مســتمرة للتعليــم التنفيــذي فــي القيــادة واإلدارة الحكوميــة 
بمــا فيهــا الدبلــوم المهنــي للقيــادات الحكوميــة، باإلضافــة إلــى فرصــة االســتفادة مــن منصــة الكرتونيــة 
متطــورة تجمــع األعضــاء وتســمح لهــم بتبــادل النقاشــات والوصــول إلــى مجموعــة مــن الخدمــات الثقافيــة 
واألكاديميــة بشــكل مســتمر.كما سيســتفيد األعضــاء مــن فرصــة الحضــور والمشــاركة فــي مجموعــة مــن 
الفعاليــات العامــة مــن جلســات ومنتديــات حواريــة لتبــادل المعرفــة، واطاعهم على األنشــطة والفعاليات 
التــي تنظمهــا الكليــة، وتســهيل وصــول األعضــاء إلــى أهــم المصــادر والمراجــع األكاديميــة والمنشــورات 

التــي تطلقهــا الكليــة
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االتصال المؤسسي والظهور اإلعالمي

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

بلغ عدد متابعي حسابات الكلية على جميع قنوات التواصل االجتماعي أكر  من  53 ألف متابع	 

بلغ عدد الزيارات للموقع اإللكرتوني للكلية حوالي 550 ألف زيارة	 

تخطيــط وتنفيــذ الــدورة الثانيــة مــن منتــدى اإلدارة الحكوميــة  »ثقافــة مؤسســية فاعلــة لمؤسســات 	 
حكوميــة متميــزة« 

إعداد وتنفيذ )12( حملة تسويقية إلكرتونية للرتوي�ج لربامج و فعاليات الكلية	 

تحديث والموقع اإللكرتوني لمنتدى اإلمارات للسياسات العامة 2019	 

الدعم اللوجستي لمنتدى اإلمارات للسياسات العامة 2018 	 

102 مشــروع تصميــم إلدارات الكليــة كاإلعانــات والكتيبــات الخاصــة بالفعاليــات والعــروض التقديميــة 	 
والمنشــورات، إلــخ

إنتاج 18 فيديو حول برامج وفعاليات وأنشطة الكلية	 

تصميم و اطاق الموقع االلكرتوني الجديد للكلية	 

تغطية وتوثيق وتصوي�ر 135 من الفعاليات داخل وخارج الكلية	 

تخطيط وتنفيذ الملتقي السنوي األول لطلبة وخري�جي الكلية 2018	 

مراجعة وتصميم وإعداد ونشر 28  من إصدارات الكلية	 

تصميم التقري�ر السنوي للكلية 2017	 

 	 GITEX  المشاركة في معرض
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