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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 متخصصة فــي اإلدارة الحكومية والسياســات 
العامــة علــى مســتوى الوطــن العربــي، حيــث تســعى الكليــة لدعــم مســرة التميــز الحكومــي فــي دولــة اإلمــارات والوطــن 
العربــي، وتمكــن قــادة المســتقبل، وذلــك مــن خــال منظومــة مت�كاملــة مــن الربامــج التعليميــة والتدري�بيــة واألبحــاث 

والدراســات.

الكليــة وفقــًا ألفضــل المعايــ�ر العالميــة، بالشــراكة مــع كليــة كينيــدي بجامعــة هارفــارد، وتعتــرب  ت�أســس نظــام عمــل 
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 أكاديميــة وتدري�بيــة مبنيــة علــى أســس علميــة مدروســة ومســتوحاة مــن واقــع 
اإلدارة العرب�يــة لتعالــج مشــكاتها وتســاعد قيــادات المســتقبل علــى مواجهــة التحديــات فــي مختلــف أنحــاء العالــم العربي. 
كمــا تنظــم مؤتمــرات دوليــة وإقليميــة وورش عمــل متخصصــة وتقيــم منتديــات لتبــادل الــرأي والفكــر ونشــر المعرفــة فــي 

مختلــف أنحــاء الوطــن العربــي. 
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أهالً بكم في كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية

طبيعيــة   نتيجــة  جــاءت  وإنمــا  الصدفــة  وليــدة  ت�كــن  لــم  اإلمارتيــة  المعجــزة  إن 
لجهــود مضنيــة وحثيثــة فــي شــتى مياديــن اإلنتــاج والعمــل اإلنســاني. ومــن 
البديهــي أن أي نهضــة فــي أي بلــٍد مــن بلــدان العالــم ت�أتــي فــي المقــام 
الخــاص  للقطــاع  الرئيــس  المحــرك  بوصفــه  العــام  القطــاع  مــن  بدعــم  األول 
واالجتماعيــة.  واالقتصاديــة  والسياســية  اإلنتاجيــة  الدولــة  مفاصــل  ولكافــة 

مــن هــذا المنطلــق، كان القطــاع الحكومــي ومــا زال يقــود النهضــة الشــاملة 
فــي إمــارة دبــي عــرب اســتلهام فكــر قائــده صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بن راشــد 
آل مكتــوم "رعــاه اهلل"، ولكــن مــع التطــور المعرفــي المتســارع وبــروز معطيــات 
جديــدة فــي مجــال اإلدارة، ال ســيما الحكوميــة، والكــم الهائــل مــن التقنيــات الحديثــة 
والمبت�كــرات الت�كنولوجيــة التــي غــرت نظرتنــا ونظــرة العالــم تجــاه المفاهيــم األساســية 
لــإدارة، أصبــح مــن الضــروري ت�أســيس كيــان جديــد قــادر علــى تحمــل مســؤولية التطويــ�ر والتحديــث اإلداري واســتيعاب كافة 
المتغــرات اإلداريــة وإعــادة صياغتهــا فــي قوالــب ســهلة فاعلــة قــادرة علــى محــاكاة جميــع متطلبــات التطــور اإلداري 

الحكومــي وشــبه الحكومــي بمــا ينعكــس إي�جابــًا علــى مشــهد العمــل الحكومــي فــي اإلمــارة. 

ولتحقيــق هــذه الغايــة قامــت كليــة محمــد بــن راشــد لــإدارة الحكوميــة بإرســاء أفضــل المعايــ�ر اإلداريــة العالميــة بالتعــاون 
مــع كليــة كينيــدي بجامعــة هارفــارد لت�كــون أول مؤسســة أكاديميــة بحثيــة متخصصــة فــي اإلدارة الحكوميــة والسياســات 

العامــة علــى مســتوى الوطــن العربــي. 

ويتلخــص دورنــا فــي كليــة محمــد بــن راشــد لــإدارة الحكوميــة فــي تطويــ�ر المنظومــة اإلداريــة إلمــارة دبــي ودولــة اإلمــارات 
والمنطقــة العرب�يــة متخذيــن مــن تمكــن قــادة المســتقبل وإعدادهــم للمرحلــة المقبلــة، ســبياً لتحقيــق التنميــة اإلداريــة 
المســتدامة، وت�كريــس المعــارف وتبــادل اآلراء والبحــوث التطبيقيــة والتعــاون مــع القطاعــن العــام والخــاص لتحقيــق 

التميــز اإلداري المنشــود.

يســعدني دعوت�كــم لاطــاع علــى مجــاالت عمــل الكليــة ونشــاطها فــي شــتى المجــاالت، إضافــة إلــى برامجهــا التعليميــة 
المتوفــرة والتعــرف عــن كثــب علــى الــدور الــذي تقــوم بــه الكليــة مــن أجــل مســتقبل أفضــل لدولــة اإلمــارات والمنطقــة 

العرب�يــة.

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 10 اكتوبــر، أعــاد بموجبــه تشــكيل مجلــس أمنــاء الكليــة بعضويــة عــدد من الشــخصيات الرســمية المرموقة 

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

 



6

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
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ية نا

تطبيق اسرتاتيج

ت ناجحة

اليا
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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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الربامج األكاديمية  

انســجامًا مــع رؤيــة ورســالة كليــة محمــد بــن راشــد لــإدارة الحكوميــة فــي إنتــاج المعرفــة ونشــر أفضــل الممارســات 
وتدريــب صنــاع السياســات فــي الوطــن العربــي، تطــرح كليــة محمــد بــن راشــد لــإدارة الحكوميــة حزمــة مــن برامــج الماجســتر 
المتنوعــة والتــي تحمــل عنــوان برامــج حكومــة المســتقبل لتؤكــد حرصهــا علــى دعــم تحــول دبــي لتصبــح مدينــة مــن مــدن 
المســتقبل وبهــدف تمكــن قــادة المســتقبل مــن مواجهــة التحديــات وزيــادة الفــرص المتاحــة لهــم كمســؤولن فــي 

القطــاع الحكومــي. 

ت�تضمــن برامــج حكومــة المســتقبل أربــع برامــج ماجســتر معتمــدة مــن قبــل وزارة الرتب�يــة والتعليــم فــي دولــة اإلمــارات ،تــم 
تصميمهــا وفقــًا ألعلــى المعايــ�ر األكاديميــة هــي: 
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التعليم   التنفيذي              

تقــدم الكليــة مجموعــة مــن برامــج التعليــم التنفيــذي المتخصصــة وبرامــج االنتســاب المفتــوح والتــي يطلــق عليهــا برامــج 
إعــداد القــادة، والتــي 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 ترت�كــز علــى المحاضــرات األكاديميــة ودراســات الحالــة والمناقشــات الجماعيــة 

ــ�ن العمليــة. والتماري

وتســعى كليــة محمــد بــن راشــد لــإدارة الحكوميــة مــن خــال برامــج التعليــم التنفيــذي إلــى خلــق منــاخ تعليمــي واســع 
األفــق وذلــك بتصميــم برامــج تدري�بيــة متطــورة وتقديــم المشــورة العمليــة والدعــم حــول كيفيــة إعــداد القــادة وتعزيــ�ز 

فعاليتهــم وبالتالــي تحقيــق التميــز المطلــوب.

ولهــذا الغــرض تــم انتقــاء هيئــة تدريــس متخصصــة مــن المحاضريــ�ن المحليــ�ن والعالميــ�ن وعلــى كفــاءة عاليــة فــي مجــاالت 
عــدة منهــا السياســات العامــة، القيــادة واإلدارة، التخطيــط االســرتاتيجي واإلدارة الماليــة.

الربامج المتخصصة

برامــج التعليــم  المتخصصــة هــي برامــج يتــم تصميمهــا خصيصــًا وفــق احتياجــات كل مؤسســة بهــدف مســاعدتها ودفعهــا 
الســتغال كامــل إمكاناتهــا، وذلــك مــن خــال تقديــم حلــول مت�كاملة لبناء القــدرات وتقي�يم مخرجات الربنامج مما ســيمكنهم 
مــن تحقيــق غاياتهــم وإحــداث التغيــ�رات الازمــة فــي مؤسســاتهم بهــدف مواكبــة أحــدث مــا توصــل إليــه البحــث العلمــي 

فــي مجــال السياســات العامــة.

المشــاركة  المؤسســات  الحكوميــة وممثلــي  لــإدارة  بــن راشــد  بكليــة محمــد  التدريــس  ت�تضافــر جهــود هيئــة  وبذلــك، 
لتصميــم هــذه الربامــج وفقــًا الحتياجــات المؤسســات التــي تحددهــا أدوات تقي�يــم مميــزة ذات تقنيــات حديثــة ومتطــورة 
تعمــل علــى تحديــد نقــاط القــوة والضعــف فــي المؤسســات بــكل دقــة ممــا يمكنهــا مــن تصميــم الربنامــج بمــا يتناســب مــع 

تلــك االحتياجــات وي�ركــز علــى تلبيتهــا.
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برامج   االنتساب   المفتوح                            

يقــدم التعليــم التنفيــذي بالكليــة مجموعــة مــن برامــج االنتســاب المفتــوح والتــي تــ�رتاوح مدتهــا مــن يومــن إلــى 5 أيــام. 
تهــدف هــذه الربامــج إلــى تزويــد المنتســبن بالمعرفــة والمهــارات الضروريــة في مجاالت السياســات والقيــادة والتفاوض 

واإلدارة حيــث يتــم منــح المنتســبن فــي نهايــة كل برنامــج شــهادة تفيــد إتمامهــم جميــع المحــاور بنجــاح.

ومن برامج االنتساب المفتوح التي سبق تنفيذها:

القيادات العرب�ية والتميز الحكومي	 

أساليب البحوث التطبيقية – البحوث من أجل نتائج فعالة	 

القيادة االسرتاتيجية في عصر التحديات	 

الزيارات الميدانية

تعــد الزيــارات الميدانيــة جــزءًا مهمــًا مــن اســرتاتيجية برامــج التعليــم التنفيــذي إلعــداد وتطويــ�ر القيــادات،  بهــدف إطــاع 
المشــاركن علــى أفضــل الممارســات والخــربات المحليــة والعالميــة فــي اإلدارة والسياســات الحكوميــة عــن قــرب.

مركز التقي�يم واإلبداع

يطبــق مركــز التقي�يــم واإلبــداع أســاليب اختبــار مبت�كــرة تعتمــد علــى أفضــل أدوات التقي�يــم وذلــك لتحديــد وقيــاس األداء فــي 
مختلــف المســتويات التنظيمية.

أدوات القياس المستخدمة:

اختبارات الذكاء الوجداني  .1

اختبارات مهارات القيادة  .2

اختبارات سلوكية  .3

اختبارات معرفية  .4

اختبارات قدرات  .5

االمت�ثال لبيانات دبي	 

حوكمة الذكاء االصطناعي	 

قادة المستقبل	 

اختبارات تحديد الكفاءات  .6

اختبارات تشخيصية لمعرفة االحتياجات من المهارات  .7

اختبارات تحديد االحتياجات التدري�بية  .8

جلسات اإلرشاد والتوجيه  .9
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البحوث واإلصدارات 

تشــمل مجــاالت البحــث بالكليــة الحوكمــة الرقميــة والسياســات المتعلقــة باالقتصــاد والرتب�يــة والتعليــم والطاقــة ورواد 
األعمــال والنــوع االجتماعــي والصحــة واالبتــ�كار والعمــل والماليــة العامــة والقيــادة واإلدارة العامــة والمجتمــع والتنميــة 
المســتدامة والشــباب. وحــددت اســرتاتيجية الكليــة 2018-2021 ســت مســارات بحــث ذات عاقــة بالعمــل الحكومــي كمــا يلــي:

مسارات البحث:

حكومــة المســتقبل واالبتــ�كار: يركــز هــذا المســار علــى التحــوالت المجتمعيــة فــي العصــر الرقمــي والسياســات 	. 
الت�كنولوجيــة وسياســات االبتــ�كار والبيانــات الكــربى والحوكمــة والــذكاء االصطناعــي في األداء الحكومــي والبيانات 

الحكوميــة المفتوحــة والمــدن الذكيــة وسياســات األمــن الســيرباني وتداعيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة.

السياســات التعليميــة: يركــز هــذا المســار البحثــي علــى كل مــا يتعلــق بالنفــاذ إلــى التعليــم وإصاحــه فــي الدولــة 	. 
والمنطقــة. وينظــر فــي بعــض أهــم التحديــات التــي تواجــه التعليــم فــي المنطقــة.

ــة المتحــدة، بهــدف 	.  ــة اإلمــارات العرب�ي السياســات الصحيــة:  يبحــث هــذا المســار فــي السياســات الصحيــة فــي دول
تقديــم التوصيــات  لتلبيــة االحتياجــات والتغلــب علــى التحديــات لت�توفــر الخدمــات الصحيــة بمــا يتماشــى مــع األجنــدة 

الوطنيــة لدولــة اإلمــارات العرب�يــة المتحــدة. 

القيــادة فــي العمــل الحكومــي: يركــز هــذا المســار البحثــي علــى البحــوث التجري�بيــة فــي ظاهــرة القيــادات العامــة 	. 
وارتباطهــا الوثيــق بــاإلدارة االســرتاتيجية فــي القطــاع الحكومــي فــي الدولــة والمنطقــة حيــث تعتــرب الحكومــات 

األداة الرئيســية فــي تحقيــق أجنــدة اإلمــارات الحكوميــة. 

السياســات االجتماعيــة والرفاهيــة والســعادة: يركــز هــذا المســار علــى أكــر المســائل االجتماعيــة الطارئــة فــي 	. 
الدولــة والمنطقــة بشــكل عــام بمــا فــي ذلــك المســاواة االجتماعيــة والتماســك المجتمعــي والنــوع االجتماعــي 
والسياســات التــي تركــز علــى الشــباب والخدمــات العامــة وجــودة الحيــاة و الرفاهيــة وســعادة األفــراد والمجتمعــات. 

سياســات التنمية المســتدامة: يغطي هذا المســار سياســات التنمية المســتدامة والسياســات البيئية واالســتجابة 	. 
الحكوميــة للتعامــل مــع التغــّر المناخــي وسياســات الغــذاء والميــاه فــي المنطقــة وسياســات الطاقــة والتنقــل 

واالســتدامة الُمُدنيــة ودراســات الســكان وت�أثــر أهــداف التنميــة المســتدامة علــى السياســات الحكوميــة . 

مجلة دبي للسياسات 

 2017 ينايــر  فــي  الكليــة  أطلقتهــا  محكمــة  إقليميــة  علميــة  مجلــة  أول 
تجمــع  الفكــر،  وقــادة  القــرار  لصنــاع  موجهــة  وهــي  عالميــة،  بمعايــ�ر 
تقــرح  الحكومــات،  تجــارب  تعــرض  التحديــات،  تحلــل  العالميــ�ن،  المفكريــ�ن 
الحلــول والسياســات، فــي قالــب عصــري، مبت�كــر وعلمــي، لتمكــن القــادة 

إقليميــًا. المســتقبل  حكومــات  وتعزيــ�ز 
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الشؤون األكاديمية

الزيارات الدولية

تعمــل الكليــة بشــكل وثيــق مــع شــركائها المحليــ�ن والدوليــ�ن لتنظيــم زيــارات ميدانيــة دوليــة للطــاب لت�تســنى لهــم فرصــة 
التعــّرف علــى المؤسســات العامــة والخاصــة علــى الســاحة الدوليــة بهــدف االطــاع علــى أفضــل الممارســات العالميــة و 

بنــاء شــبكة المعــارف ولإســهام فــي نمــو المؤسســات  التــي ينتمــون إليهــا.

أمثلة عن الرحات الميدانية:

االقتصــادي 	  اإلنمائــي والمنتــدى  المتحــدة  األمــم  العالميــة وبرنامــج  التجــارة  العالميــة ومنظمــة  الصحــة  منظمــة 
العالمــي -جنيــف .

مؤسســة علــي بابــا و FOSUN وكليــة تشــنغ كونــغ العليــا لألعمــال وجامعــة تســينجوا ومدينــة ت�كنولوجيــا وعلــوم 	 
المســتقبل - الصــن.

مجموعــة سامســونج وأل. جــي. وجامعــة ســيول الوطنيــة وســوفت بانــك للروبوتــات وهونــدا وجامعــة طوكيــو - 	 
كوريــا الجنوبيــة واليابــان.

رابطة خري�جي كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية 

ت�أسســت رابطــة خري�جــي كليــة محمــد بــن راشــد لــإدارة الحكوميــة لتوفــر دعــم متبــادل بــن الكليــة وطابهــا بمــا يعــزز مــن 
إســهاماتهم فــي الكليــة والمجتمــع مــن خــال تطويــ�ر عاقــات وشــبكات ت�تفاعــل مــع الحكومــة والصناعــات والمجتمعــات 

مــع تركيــز خــاص علــى دولــة اإلمــارات العرب�يــة المتحــدة. 

تضــم الرابطــة خري�جــي برامــج الكليــة مــن طلبــة ومتدربــ�ن ويديرهــا مجلــس تنفيــذي يضــم 5 أعضــاء مرشــحن وممثــل داخلــي 
للكليــة. وتشــمل أنشــطة الرابطــة اجتماعــات ومنتديــات مهنيــة ورحــات دوليــة ونشــاطات اجتماعيــة وورش تخصصيــة 

ومحاضــرات.

نادي القيادات

أطلقــت الكليــة نــادي القيــادات ليشــكل منصــة معرفيــة للتعلــم 
والخري�جــن  الطلبــة  مــن  النــادي  أعضــاء  يتمتــع  المســتمر. 
ومزايــا  ســنوات   10 لمــدة  مفتوحــة  بعضويــة  والمتدربــ�ن 

مســبوقة. غــر  عديــدة 
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الفعاليات العامة

منتدى اإلمارات للسياسات العامة ( 1

ــة  ــاع القــرار والحكومــات بمقرتحــات علميــة مبني ــة عالميــة لنقــاش السياســات العامــة، ورفــد صن هــو منصــة بحثيــة حواري
علــى األبحــاث العلميــة والتجــارب العالميــة، تــم إطاقــه فــي 12 مــارس، 2017 برعايــة كريمــة مــن ســمو الشــيخ حمــدان 
بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، ولــي عهــد دبــي، ورئيــس المجلــس التنفيــذي إلمــارة دبــي. تنقســم فعاليــات المنتــدى 
ــح  مــا بــن الجلســات  و ورش العمــل والمعــرض األكاديمــي ويهــدف المنتــدى إلــى طــرح مقرتحــات عمليــة تصــب فــي صال
بنــاء مجتمعــات المســتقبل مــن خــال توفــر منصــة للمناقشــات العلميــة التــي تشــرتك فيهــا القيــادات الحكوميــة والنخــب 

األكاديميــة والخــرباء مــن شــتى دول العالــم. 

منتدى اإلدارة الحكومية ( 2

أطلقــت كليــة محمــد بــن راشــد لــإدارة الحكوميــة المنتــدى فــي مايــو 2017 ليكــون منــربًا يتــم مــن خالــه طــرح الموضوعــات 
المتعلقــة بســبل تطبيــق السياســات العامــة علــى مســتوى المؤسســات الحكوميــة بشــكل فعــال، وت�أثــر هــذه السياســات 
علــى بيئــة العمــل وعلــى الموظفــن الحكوميــ�ن الذيــن يشــكلون الجمهــور المســتهدف لهــذا المنتــدى. يجمــع المنتــدى 
فــي كل نســخة نخبــة مــن الشــخصيات الحكوميــة لمشــاركة خرباتهــم وتجاربهــم فــي تطبيــق السياســات العامــة فــي القطاع 

الحكومــي والتعامــل مــع مختلــف المواضيــع الداخليــة فــي المؤسســات الحكوميــة. 
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الندوات البحثية( 3

تقيــم الكليــة عــددًا مــن النــدوات البحثيــة بشــكل دوري، يتــم مــن خالهــا إطــاع المعنيــ�ن علــى نتائــج األوراق البحثيــة 
والتقاريــ�ر العلميــة ودراســات الحالــة ومواجــز السياســات التــي ينتجهــا أعضــاء الهيئــة التدريســية والباحثــون فــي الكليــة.  

مجلس السياسات ( 4

أطلقـــت كليــة محمــد بــن راشــد لــإدارة الحكوميــة »مجلــس السياســات« بهـــدف تعزيــ�ز الحــوار الهــادف وإثــراء المعرفــة 
المشــرتكة علــى مســتوى الجهــات الحكوميــة ودعــم شــبكة العاقــات الحكوميــة.  يســتضيف المجلــس عــددا مــن الخــرباء 
والمختصــن مـــن القطــاع الحكومــي لتســليط الضــوء علــى الموضوعــات المجتمعيــة ذات األولويــة. ويتــم توثيــق ونشــر 
الحــوار بشــكل علمــي مت�كامــل ومســتدام، وذلــك بإطــاق ورقــة علميــة ت�تضمــن موضــوع ومحــاور النقــاش ومخرجــات 

وتوصيــات الجلســات، بهـــدف دعـــم منظومــة العمــل المشــرتك وتطويــ�ر األداء الحكومــي. 
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االستشارات

مركز اإلمارات للمعرفة الحكومية 

أطلــق ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد، ولــي عهــد دبــي ورئيــس المجلــس التنفيــذي لحكومــة دبــي "مركــز اإلمــارات 
ــة  للمعرفــة الحكوميــة" فــي 26 مايــو 2016م تحــت مظلــة كليــة محمــد بــن راشــد لــإدارة الحكوميــة بهــدف توثيــق التجرب
الحكوميــة اإلماراتيــة وإعــادة إنتــاج وتبــادل المعرفــة بــن الجهــات 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. كمــا يقــدم المركــز مجموعــة مــن الخدمــات االستشــارية والربامــج التدري�بيــة 
القــدرة  وتعزيــ�ز  رفــع  بهــدف  الحكوميــة،  الممارســات  أفضــل  علــى  المبنيــة  المعرفيــة  العلميــة  والرحــات  المتخصصــة 

التنافســية للجهــات الحكوميــة والخاصــة ومســاعدتها علــى االرتقــاء بجــودة خدماتهــا.
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مبادرات الكلية



16



17



18



19



20

MBRSG Initiatives



21

Consultancy 

Emirates Center for Government knowledge

His Highness Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum - Crown Prince of Dubai and Chairman 
of The Executive Council in Dubai, launched the “Emirates Center for Government Knowledge” (ECGK) on 
May 26th, 2016. The center operates under Mohammed Bin Rashid School of Government (MBRSG) as an 
advisory arm that provides management consultancy services to public sector entities locally, regionally and 
internationally. The center invests in the UAE’s public sector knowledge to provide various knowledge solutions. 
In cooperation with public and private sector organizations, a diverse group of subject matter experts, consultants 
and specialists, the center provides clear channels for the exchange of government dialogue and practices 
between the UAE, Arab region and the world with increasing organizational efficiency, efficacy and effectiveness.    
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Research Seminars 

MBRSG hosts a number of research seminars annually to share and exchange the academic knowledge that resulted 
from the ongoing research MBRSG’ researchers and faculty have undertaken, such as: reports, research papers, case 
studies and policy briefs. 

Policy Council

MBRSG took the initiative of launching the Policy Council, a round table dialogue program, to promote meaningful 
dialogues that will enrich shared knowledge within government entities. The council also aims to highlight vital public 
topics and policies of high priority. The outcomes are disseminated through documenting the sessions, and publishing 
proceedings reports, which highlight the topics discussed, the findings and the recommendations. 
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Public Events 

UAE Public Policy Forum (UAE PPF)

MBRSG launched the UAE Public Policy Forum in March 2017,  under the patronage of His Highness Sheikh Hamdan 
bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum - Crown Prince of Dubai and Chairman of the Executive Council. UAE PPF is an 
annual global discussion platform dedicated to enhancing government sector performance in the UAE and the region. 
Each year, the two-day event sheds light on a unique theme through addressing several related pillars within the panel 
discussions, concurrent sessions, closed round-table discussions, workshops and academic exhibition.

Public Administration Forum (PAF)

MBRSG launched its Public Administration Forum in May 2017 to address dynamic topics on whether the public policies 
are being implemented effectively in the government institutions by the employees who represent PAFs primary 
target audience. Each year, the forum brings together government officials and experts to explore the most effective 
methodologies to apply public policies and manage internal institutional affairs according to the best practices in the 
domain of public administration. 
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Academic Affairs

International Field Trips
MBRSG is constantly in pursuit of innovative ways to expose its students to current and future global trends and 
practices, promote intercultural competency and understanding, and enhance students’ knowledge of the international 
community. In partnership with its  local and international partners ,MBRSG organizes  regular international field 
trips that give students the opportunity to network with public and private institutions internationally. Students are 
then able to explore global best practices and effectively use what they discover to contribute to their individual 
organizations’ growth.

Examples of our field trips include:

• Visits to international organizations such as World Health Organization, World Trade Organization, the United 
Nations Development Program Office, the World Economic Forum - Geneva, Switzerland.

• Visits to leading institutions such as Alibaba, FOSUN, Cheung Kong Graduate School of Business, Tsinghua University, 
Future Sci-Tech City - China.

• Visits to Samsung Group, LG, Seoul National University, SoftBank Robotics, Honda, University of Tokyo - South 
Korea and Japan.

MBRSG Alumni Association

The MBRSG Alumni Association provides mutual support to MBRSG and its respected alumni, fostering a community 
that works to address the interests and concerns of MBRSG’s graduates through a platform that recognizes alumni 
contributions to the School and their communities. The association’s mission is to represent MBRSG in building the 
region’s most influential school of government by developing relationships and networks that engage government, 
industry and the community, with a specific emphasis on the UAE. The association’s activities include reunion gatherings, 
career forums, international trips, social days, specialized workshops, guest lectures, and more.

Leadership Club

The ‘Leadership Club’ is a knowledge platform that aims to 
facilitate life-long learning. Alumni, enrolled students and 
trainees are eligible to the benefits of the club, and are 
granted an extended membership of 10 years. 
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Research and Publications 

MBRSG’s research themes include digital governance, economic policies, educational policies, energy policies, 
entrepreneurship policies, gender policies, health policies, innovation policies, labor policies, public finance, public 
leadership, public management, social policy, sustainable development, youth policies, among other policy-oriented 
topics. The School’s 2018-2021 research strategy prioritizes six research streams, which are: 

Research Streams and tracks:

1. Future Government and Innovation: The emerging domains of research within this theme includes digital-era, 
societal transformations, technology policy, innovation policies, big data and governance, artificial intelligence in 
government, open government data, “smart cities” and future of urban development, cybersecurity policies, inclusion 
and citizen-government interactions in the digital age, the ramifications of the “Fourth Industrial Revolution”, among 
others.

2. Education Policy: This research area focuses on issues related to education access and reform in the UAE and the 
region. It also explores the challenges facing education in the region including access to higher education, skills 
gaps, building capacity for the knowledge economy, technology integration in education and unemployment among 
youth. 

3. Health Policy: The health policy research area aims to explore healthcare policy and policy for health in the UAE. 
It also addresses the health policy implications, needs and challenges related to the provision of health services in 
accordance to the UAE National Agenda..

4. Public Leadership: This research area is focused on producing empirical research into the inter-related phenomena 
of public leadership and strategic management in governments in the UAE and the region. Governments are the 
main tool for achievement of UAE government agendas, and yet there is little research into how they work. 

5. Social Policy, Wellbeing and Happiness: This evolving research area focuses on social policy issues in the UAE and 
region at large, including social equality and cohesion, gender and youth focused policies, inclusive public services 
and policymaking, quality of life, wellbeing and happiness of individuals and societies. 

6. Sustainable Development Policy: This domain of studies covers environmental policies, governmental responses to 
climate change, food and water policies in the region, energy policies, mobility and urban  sustainability, population 
studies, policy dimensions of the sustainable development goals (SDGs), among others. Moreover, this research area 
focuses on sustainable development in all of its facets – economic, social and environmental.

Dubai Policy Review

Launched in January 2018, The Dubai Policy Review is the first regional 
academic, peer-reviewed journal that adheres to international standards 
and targets decision makers and thought leaders. A journal that 
assembles global thinkers, analyzes challenges, presents government 
experiences, and proposes solutions and policies. It boasts a modern, 
innovative and scientific format that empowers leadership and fosters 
governments of the future in the region. 
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Open Enrollment Programs

MBRSG’s open enrollment programs are certificate-based programs that are conducted over 2-5 days focusing on 
leadership, management, negotiation and governance and backed by the expertise of the school’s  global faculty 
network. The open enrollment programs are designed to equip executives with the skills and knowledge essential to 
achieve both individual and institutional excellence. 

• Arab Leadership and Government Excellence

• Research for results: Getting applied research right

• Strategic Leadership in a Challenging World

Field visits

Field visits are considered an integral part of the executive education programs strategy for leadership training and 
development. Participants are able to acquire the knowledge of specific topics, local and international best practices 
and experiences in management and government policies, such knowledge can be applied efficiently to contribute to 
their government entities' growth.

Innovation and Assessment Center
MBRSG’s Innovation and Assessment Center offers a range of cutting-edge assessment tools to diagnose, define and 
measure performance at various organizational level.

1. Emotional Intelligence Assessment

2. Leadership Assessment 

3. Behavioral Assessment 

4. Knowledge- Based Assessment 

5. Ability Assessment 

• Future Leaders

• Dubai Data Compliance

• Governance of Artificial Intelligence

6. Competency Based Assessment

7. Diagnostic Assessment

8. Training Needs Assessment

9. Coaching Sessions
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Executive Education

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. 

The programs are designed and implemented in cooperation with academic partners from leading scholars and 
practitioners from a network of local and international educational institutions 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.

Customized Programs

MBRSG’s customized executive education programs are designed to help executives and institutions, realize their full 
potential  through 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.

Also the program’s unique diagnostic framework utilizes advanced assessment techniques to help measure 
organizational strengths and needs, enabling MBRSG to tailor the right program design. 
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Academic Programs

Teaching is at the core of the Mohammed Bin Rashid School of Government’s mission. The School focuses on effective 
governance and effective public policy development, implementation and analysis. MBRSG developed the Future 
Government Programs, which are tailored to the highest global academic standards, to equip the UAE’s future leaders 
with the required skills and knowledge to efficiently undertake their roles in their government institutions. The four 
master programs are accredited by the UAE Ministry of Education.

The Future Government programs include: 
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Board of Trustees 

HH Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Crown Prince of Dubai and Chairman of the Executive 
Council, issued Decree No. (41) for the year 2018 on 10 October, in which he re-established the MBRSG Board of 
Trustees to include a number of prominent official figures in the UAE:

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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Welcome to the Mohammed bin Rashid School of Government 

The United Arab Emirates wasn’t created by chance. Often, such amazing 
achievements are products of extraordinary efforts across sectors - whether 
it's manufacturing or humanitarian work. The birth of any nation is supported 
primarily by the public sector, the main driver of the private sector, and this 
is accompanied by other political, manufacturing, social, and economic 
aspects of the country. In this regard, the UAE's public sector is a success 

story, inspired by the vision of His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al 
Maktoum. 

However, the rapid boom in intelligence and tech advancements, combined with the 
emergence of new findings in the field of administration, has altered our outlook on the 

subject. Today, there is a definite need for a new entity that can undertake the responsibilities of developing, updating, 
and understanding administrative factors, so we can devise effective ways of developing the department, in line with 
the goals of our Leadership government. This will ultimately reflect positively on the Dubai government work. 

To achieve this goal, Mohammed Bin Rashid School of Government (MBRSG), in cooperation with Harvard Kennedy 
School, has defined the best international standards of administration, to become the first research academy specializing 
in government administration and public policies in the Arab world.

MBRSG’s main role is to develop Dubai's administrative system, hand in hand with the rest of the UAE, and the Arab 
world, by empowering future leaders and preparing them to achieve the sustainable development of administration. 
This will be done through supporting facts, exchanging viewpoints, enhancing applied researches, and cooperating 
with the public and private sectors, to reach administrative excellence.

With pleasure, we invite you to explore the work of MBRSG, its involvement across various sectors and its educational 
programs, so you can better understand the School's role in supporting a better future for the UAE and the entire Arab 
region.

Dr. Ali Sebaa Al Marri

Executive President

Mohammed Bin Rashid School of Government 
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About MBRSG 

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, as the first research and teaching institution focusing on governance 
and public policy in the Arab world. The School aims to support good governance in the UAE and the Arab world, and 
empower future leaders through an integrated system offering academic and training programs, as well as research 
and studies.

The School's operations are founded on global best practices developed in collaboration with the Kennedy School at 
Harvard University, and it is considered a unique model for academic institutions in that it focuses on the practical 
side of governance. The School also collaborates with several government and private institutions both regionally and 
internationally.

The overall design and implementation of training programs is built on the foundation of scientific thought and is 
inspired by the reality of Arab public administration and with a view to addressing the issues and helping future 
leaders meet the challenges facing 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 exchange of ideas 
and knowledge between Arab region and the world.
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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
Vice President and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai
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