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كلية حممد بن راشد لإلدارة احلكومية

تعــد الكليــة أول مؤسســة أكاديميــة بحثيــة متخصصــة فــي اإلدارة الحكوميــة والسياســات العامــة علــى 
ــة اإلمــارات والوطــن  ــز الحكومــي فــي دول مســتوى الوطــن العربــي، وتهــدف إلــى دعــم مســيرة التمي
العربــي، وبنــاء قــادة المســتقبل، وذلــك مــن خــال منظومــة متكاملــة مــن البرامــج التعليميــة والتدريبيــة 

واألبحــاث والدراســات.

ــة  ــدي بجامع ــة كيني ــة، بالشــراكة مــع كلي ــر العالمي ــًا ألفضــل المعايي ــة وفق تأســس نظــام عمــل الكلي
هارفــارد، وتعــد نموذجــًا فريــدًا للمؤسســات األكاديميــة، بتركيزهــا علــى الجانــب التطبيقــي لــإدارة 
ــد مــن المؤسســات الحكوميــة والخاصــة علــى المســتوى المحلــي  الحكوميــة، كمــا تتعــاون مــع العدي

والعالمــي. 

 تقــوم الكليــة بتصميــم وتنفيــذ برامــج أكاديمية وتدريبية مبنية على أســس علمية مدروســة ومســتوحاة 
مــن واقــع اإلدارة العربيــة 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 بيــن الوطــن العربــي والعالــم.



نبذة عن التعليم التنفيذي

انطاقــًا مــن التزامهــا بتنميــة القــدرات المؤسســية فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والــدول العربيــة 
ــذي  ــم التنفي ــة مــن برامــج التعلي ــة مجموع ــإدارة الحكومي ــن راشــد ل ــة محمــد ب ــدم كلي الشــقيقة، تق
الحكومييــن وغيــر  المســؤولين  كبــار  والتــي تســتهدف  المفتــوح،  االنتســاب  المتخصصــة وبرامــج 
الحكومييــن الذيــن يســعون لصقــل مهاراتهــم القياديــة وتوســيع مجــال معرفتهــم حــول أحــدث التطورات 
فــي مجــاالت السياســات الحكوميــة العامــة ووضــع االســتراتيجيات والتخطيــط. وتتميــز هــذه البرامــج 
القصيــرة والمكثفــة بمناهــج حديثــة وأســاليب تعليــم مبتكــرة تعتمــد علــى المحاضــرات األكاديميــة 
ودراســات حــاالت إداريــة واقعيــة مــن دولــة اإلمــارات والوطــن العربــي وكذلــك المناقشــات الجماعيــة 
والتماريــن العمليــة. ولهــذا الغــرض تــم انتقــاء هيئــة تدريــب متخصصــة مــن المحاضريــن المحلييــن 
والعالمييــن وعلــى كفــاءة عاليــة فــي مجــاالت عــدة منهــا السياســات العامــة، القيــادة واإلدارة، التخطيــط 

ــكار. ــة واستشــراف المســتقبل واالبت االســتراتيجي واإلدارة المالي

إعداد قادة املستقبل

تواجــه الحكومــات والمؤسســات المحليــة والعالميــة العديــد مــن التحديــات الســيما فيمــا يتعلــق بوضــع 
السياســات العامــة، ومواكبــة المتغيــرات المتســارعة فــي جميــع المجــاالت، األمــر الذي يضاعــف الحاجة 
إلــى قــادة يستشــرفون المســتقبل ويتســّلحون بالمعرفــة والتعلــم المســتمر والقــدرة علــى اإلبــداع 
واالبتــكار والمســاهمة فــي تطويــر مجتمعاتهــم. هــذا هــو التحــدي الــذي تضطلــع بمواجهتــه كليــة محمــد 

بــن راشــد لــإدارة الحكوميــة.

وانطاقــًا مــن التزامهــا بتنميــة القــدرات المؤسســية للمنطقــة، تقــدم الكليــة برامــج التعليــم التنفيــذي 
ــة، والمســاهمة فــي تمكيــن قــادة القطاعيــن  ــة أفضــل الممارســات العالمي ــم إعدادهــا لمواكب التــي ت
الحكومــي والخــاص مــن الريــادة وصناعــة المســتقبل وابتــكار سياســات مؤثــرة؛ تعــزز قــدرات القيــادات 

فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمنطقــة العربيــة وجداراتهــا علــى حــد ســواء.



منوذج الكفاءات القيادية

فــي مراجعــة ألبــرز الممارســات العالميــة، ظهــرت الحاجــة لتصميــم نمــوذج قيــادي معتمــد فــي كليــة 
محمــد بــن راشــد ليكــون نبراســًا لتطويــر كافــة برامج الكليــة التدريبيــة واألكاديمية واالستشــارية، وكذلك 
البحثيــة، حيــث تمــت عمليــة تحليــل ألهــم النمــاذج القياديــة المعتمــدة محليــًا وعالميــًا. فقــد تــم تجميــع 
Competen�  كافــة البنــود األساســية فــي جميــع هــذه النمــاذج وتصنيفهــا بحســب كونهــا جــدارات

cies، ســمات Traits، أو معــارف Knowledge. وتــم اســقاطها علــى مرتكــزات حكومــة المســتقبل لمــا 
تشــكله مــن توجــه واضــح فــي عمــل الحكومــة ولمــا لذلــك مــن انعــكاس مباشــر علــى طبيعــة القيــادات 
المطلوبــة لدعــم التوجهــات التــي تمــت صياغتهــا. وبعــد التحليــل النهائــي لعناصــر القيــادة، تــم تبويبهــا 

تحــت أربعــة عناويــن رئيســة كمــا هــو موضــح فــي الشــكل أدنــاه. 
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• مرن وسريع، 
يدير األداء بفاعلية 

ويحقق النتائج 
اإليجابية.

نموذج الكفاءات 
القيادية 

• يطور األداء 
المؤسسي ويدعم 

التميز واالبتكار 
والتنافسية

• يدرك الغايات 
العليا للحكومة 

والرؤى 
واالستراتيجيات.

• ُيفعل الشراكة 
مع القطاع 

الخاص ويدير 
التعهيد بكفاءة 

وفاعلية

• يدعم الحوكمة 
المؤسسية 

وااللتزام 
بالشفافية.

• يحل المشاكل 
المعقدة والمركبة 

من خالل 
التفاوض 

والتعاون واالقناع

• يشرك الفئات 
المعنية في 

تصميم الخدمات 
وصنع السياسات

• يدرك أهمية 
وأليات تطوير 

وتحليل 
السياسات العامة

• يوظف 
السياسات لرفع 

جودة الحياة

• يستفيد من 
العلوم االجتماعية 

والسلوكية في 
صنع السياسات

• يمتاز بالفضول 
والشغف في 

استشراف 
المستقبل

• قائد رقمي: 
يستخدم البرامج 

والتقنيات الداعمة 
لألداء الوظيفي

• محفز لألفكار 
ويدير االبتكار 

باقتدار

• يوظف 
التقنيات إلسعاد 

الناس

• يستحدث قيمة 
مستدامة للعمل من 

خالل التكنولوجيا 
والذكاء االصطناعي

• ممكن، موجه، 
محفز، وداعم 
لفريق العمل

• يملك رؤية 
وقادر على إدارة 

التغيير بنجاح

• متفاعل 
ومتعاون مع 

المجتمع واإلعالم

• يعزز التعاون 
بين األفراد 

والمؤسسات 
الحكومية األخرى

• متعلم باستمرار 
وداعم لنقل 

المعرفة وبناء 
القدرات



الدبلومات املهنية

بنــاء علــى نمــوذج الكفــاءات القياديــة تــم تصميــم أربــع دبلومات وهي دبلــوم اإلدارة الحكوميــة الحديثة، 
دبلــوم السياســات المتقدمــة، دبلــوم القيــادة الحكوميــة، دبلــوم القيــادة الرقميــة والمســتقبل وكل 

دبلــوم يحتــوي علــى مجموعــة مــن الــدورات.



متطلبات احلصول على الدبلومات املهنية

دبلوم  اإلدارة الحكومية الحديثة

مساقان في اإلدارة الحكومية الحديثة	 
مساقان اختياريان حسب التخصص 	 

الوظيفي
4 جلسات للتوجيه الوظيفي	 
مشروع التخرج 	 

PGA

دبلوم القيادة الحكومية

مساقان في القيادة الحكومية 	 
مساقان اختياريان حسب التخصص 	 

الوظيفي
4 جلسات للتوجيه الوظيفي	 
مشروع التخرج 	 

PPL

دبلوم السياسات العامة المتقدمة

مساقان في السياسات العامة المتقدمة	 
مساقان اختياريان حسب التخصص 	 

الوظيفي
4 جلسات للتوجيه الوظيفي	 
مشروع التخرج 	 

PPP

دبلوم القيادة الرقمية والمستقبل

مساقان في االبتكار الحكومي 	 
مساقان اختياريان حسب التخصص 	 

الوظيفي
4 جلسات للتوجيه الوظيفي	 
مشروع التخرج 	 

PDL



دبلوم اإلدارة احلكومية 
احلديثة

PGA



دبلوم اإلدارة احلكومية احلديثة

يــزود برنامــج الدبلــوم المهنــي فــي اإلدارة الحكوميــة الحديثــة المشــاركين بالمهــارات والمعــارف الازمــة 
لتطبيــق مفاهيــم اإلدارة الحكوميــة الحديثــة، بمــا فيهــا كيفيــة تبنــي منظومــة التميــز المؤسســي، 
ــر  ــر فاعليــة وكفــاءة. إضافــة إلــى تجذي ــر الهيــاكل التنظيميــة والعمليــات والخدمــات لتصبــح أكث وتطوي

مفهــوم االســتدامة االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة فــي جميــع مجــاالت العمــل الحكومــي.

ــن بالعمــل  ــن ورؤســاء األقســام والمهتمي ــة المديري ــراء تجرب ــم البرنامــج بشــكل خــاص إلث ــم تصمي  ت
الحكومــي فــي بيئــة تعليميــة تفاعليــة تتناســب مــع جــدول أعمالهــم وتحدياتهــم المهنيــة. وممــا يميــز 
الدبلــوم المهنــي أنــه صمــم لتعزيــز الخبــرة المكتســبة مــن خــال العمــل، إضافــة إلــى تركيــزه علــى 
تنميــة المعــارف األكاديميــة والمهــارات الشــخصية فــي مجــال اإلدارة الحكوميــة. ويهــدف البرنامــج 
ــة  ــى أفضــل الممارســات المحلي ــك االطــاع عل ــف المشــاركين بتطبيقــات الحوكمــة وكذل أيضــًا تعري

والعالميــة.

أهداف الربنامج

 التركيز على المهارات والمعارف الازمة لتطبيق مفاهيم اإلدارة الحكومية الحديثة. 	 

تمكين المشــاركين من تبني منظومة التميز المؤسســي، وتطوير الهياكل التنظيمية والعمليات 	 
والخدمــات لتصبــح أكثــر فاعليــة وكفاءة. 

صقــل مهــارات المشــاركين فيمــا يتعلــق بمفهــوم االســتدامة االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة 	 
فــي جميــع مجــاالت العمــل الحكومــي.

صقل المهارات الشخصية للمشاركين مثل  التواصل وإدارة التغيير والذكاء العاطفي والتحفيز.	 

تبــادل المعرفــة ونشــرها، واالطــاع علــى أفضــل الممارســات المحليــة والعالمية في مجــال اإلدارة 	 
الحكوميــة الحديثة.



هيكل الربنامج

تم تصميــم البرنامــج بحيث يشمل المساقات التالية:

قيمة االستثمار اللغة  عدد الساعات عدد األيام  المساق الرقم

8000 العربية  30 5 أيام الوصايا العشر لإلدارة الحكومية  PGA-1

4500 العربية 18 3 أيام التوجهات الحديثة في التميز المؤسسي الحكومي PGA-2

4500 العربية  18 3 أيام التخطيط االستراتيجي واالستراتيجيات الحكومية  PGA-3

4500 العربية 18 3 أيام اإلدارة التحويلية للموارد البشرية PGA-4

4500 العربية 18 تصميم وتطوير الهياكل التنظيمية الحديثة 3 أيام PGA-5

4500 العربية 18 3 أيام حكومات ذكية خدمات ذكية PGA-6

4500 العربية 18 3 أيام تطوير العمليات والخدمات الحكومية  PGA-7

4500 العربية 18 3 أيام إدارة المشاريع الحكومية الحديثة  PGA-8

3500 العربية 12 يومين الحوكمة والتنافسية العالمية  PGA-9

3500 العربية 12 يومين الشراكات والتحالفات االستراتيجية بين القطاعين 
العام والخاص

PGA-10

4500 العربية 18 3 أيام قيادة  االستدامة والمسؤولية المجتمعية 
للمؤسسات

PGA-11



المسار المهني وفرص التطور الوظيفي

ــارات متعــددة  ــح لهــم خي ــن فــي التقــدم فــي مســارهم الوظيفــي ويتي ــزز البرنامــج فــرص المتدربي يع
فــي مجــال اإلدارة العامــة. وســيحصل خريجــو الدبلــوم المهنــي فــي اإلدارة الحكوميــة الحديثــة مــن 
كليــة محمــد بــن راشــد لــإدارة الحكوميــة علــى القــدرات والمهــارات الازمــة لشــغل مراكــز متقدمــة فــي 

ــز البحــوث. ــة ومراك ــن العــام والخــاص والمنظمــات الدولي القطاعي

الفئة المستهدفة 

تــم تصميـــم هـــذا البرنامــج لموظفــــي الجهـــات الحكوميـــة علــى مســـتوى رؤســاء األقســـام والمديريــن 
ذوي الخبــــرة العمليـــة التــي ال تقـــل عــــن خمــس ســـنوات.

لغة البرنامج 

ُيطرح البرنامج باللغة العربية. 

مدة البرنامج

التخــرج حســب الجــدول المطــروح مــن قبــل إدارة التعليــم  البرنامــج باســتكمال متطلبــات  ينتهــي 
للكليــة. اإللكترونــي  الموقــع  التنفيــذي فــي 

متطلبات الحصول على الدبلوم المهني

ســيتمكن المشــارك مــن الحصــول علــى شــهادة الدبلــوم المهنــي فــي اإلدارة الحكوميــة الحديثــة بعــد 
اجتيــاز جميــع متطلبــات البرنامــج وهــي:

مساقان في اإلدارة الحكومية الحديثة. 	

مساقان اختياريان حسب التخصص الوظيفي. 	

أربع جلسات للتوجيه الوظيفي . 	

مشروع التخرج. 	



رسوم الربنامج

للتســجيل فــي هــذا البرنامــج، يجــب علــى المشــارك دفــع المبلــغ المبيــن كقيمــة االســتثمار فــي كل 
برنامــج وفــي حــال التســجيل فــي الدبلــوم يتــم خصــم %0	 مــن القيمــة اإلجماليــة، وتطبــق علــى 

ــر: المســاق األخي

سيتمكن المتدرب من الحصول على االمتيازات التالية:

الحصول على الحقيبة 
التدريبية عبر المنصة الذكية 

)Blackboard(

عضوية لمدة سنة واحدة في 
نادي القيادات بكلية محمد بن 

راشد لإلدارة الحكومية

بعد إنجاز البرنامج، يتسّلم 
المشاركون شهادة اإلنجاز في 

الدبلوم المهني



دبلوم اإلدارة احلكومية احلديثة

املساقات <<



PGA
1

الوصايا العشر يف اإلدارة احلكومية 

قيمة االستثمار عدد األيام اللغة

8000 درهم 5 أيام العربية

ــن  ــى مســتوى المديري ــة عل ــى:  قــادة وموظفــي الجهــات الحكومي البرنامــج موجــه إل
ورؤســاء األقســام 

وصف المساق

لــو كانــت اإلدارة جيــدة لــكان االقتصــاد جيــًدا والتعليــم 
واإلعــام والخدمــات الحكوميــة والثقافــة والفنــون وكل 
والمفاهيــم  اإلداري  األداء  يتطــور  لــم  إن  آخــر،  شــيء 
فإننــا  ومســتوياته  العمــل  أشــكال  كل  فــي  اإلداريــة 
ســنظل نــراوح فــي مكاننــا. حكمــة قالهــا الشــيخ “محمــد 

بــن راشــد آل مكتــوم فــي كتابــه )رؤيتــي(.
الــدول  الــدول، وال تســتطيع  النــاس فــي حمايــة  يحيــا 
ضمــان حمايتهــم وخدمتهــم دون وجــود منظومــة إداريــة 
ناجحــة يشــرف عليهــا قــادة متميــزون يفهمــون احتياجــات 
ــول  ــدون الحل ــى مشــاكلهم، ويج ــاس، ويســتمعون إل الن
لهــا، ويكونــون علــى اســتعداد دائــم الســتقبال النــاس 
وآذان  مفتوحــة  بقلــوب  لهــم  واالســتماع  ولقائهــم 

صاغيــة.
الوصايــا  لدراســة  التدريبــي  المحــور  هــذا  تصميــم  تــم 
ــا ســمو الشــيخ  ــي أطلقه ــة والت ــإلدارة الحكومي العشــر ل
“قصتــي”،  كتابــة  فــي  مكتــوم  آل  راشــد  بــن  محمــد 
والتطبيــق  الخطــط  وضــع  مــن  المشــاركين  لتمكيــن 
الفعــال للوصايــا، واعتبارهــا بوصلــة تقودهــم إلــى طريــق 

والريــادة.. النجــاح 

األهداف

تعريف المشاركين بالوصايا العشر لإلدارة 	 
الحكومية.

إدراك الغايات العليا للحكومة والرؤى 	 
واالستراتيجيات.

كيفية تحلي القادة بهذه الوصايا وتطبيقها وصواًل 	 
إلى الريادة.

تعريف المشاركين بفوائد تطبيق هذه الوصايا 	 
على مستوى القائد والمؤسسة والدولة.

تمكين المشاركين من فهم خطوات التطبيق لكل 	 
وصية

فهم المكونات الرئيسة لنموذج التميز الحكومي 	 
وعاقته بالوصايا. 

استعراض تجارب بعض القادة في تطبيق الوصايا 	 
العشر وبيان األثر لذلك.
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التوجهات احلديثة يف التميز املؤسسي 
احلكومي

قيمة االستثمار عدد األيام اللغة

4500 درهم 3 أيام العربية

ــن  ــى مســتوى المديري ــة عل ــى:  قــادة وموظفــي الجهــات الحكومي البرنامــج موجــه إل
ورؤســاء األقســام والمتخصصيــن بالتميــز المؤسســي

وصف المساق

تقــوم العديــد مــن الــدول بتبنــي مشــاريع للتطويــر الحكومــي 
لتحســين مســتوى فعاليــة وكفــاءة األداء الحكومــي وتوفيــر 
والســياحة  االســتثمار  وجــذب  للمجتمــع  متميــزة  خدمــات 
وتنميــة االقتصــاد. وتعتمــد بعــض الحكومــات علــى برامــج 
التطويــر  عمليــة  تحفيــز  وســائل  كأحــد  الحكومــي  التميــز 
والتنميــة وتطويــر الخدمــات الحكوميــة.  ونــرى اليــوم العديــد 
مــن برامــج التميــز التــي تعيــد النظــر فــي النمــاذج التــي تــم 
اســتخدامها خــال الســنوات الماضيــة وتســعى إلــى تحديثها أو 
تصميــم نمــاذج جديــدة تمامــًا للتعامــل مــع  بعــض التحديــات 
واقــع  ومواكبــة  الحاليــة  النمــاذج  اســتخدام  واجهــت  التــي 

العمــل الحكومــي بشــكل أكثــر إبداعــًا. 
ــد  ــر الجدي ــف بالفك ــي للتعري ــم هــذا المحــور التدريب ــم تصمي ت
فــي مجــال التميــز الحكومــي وأهــم خصائصــه، والتوجهــات 
الحكومــي،  التميــز  وبرامــج  نمــاذج  مجــال  فــي  الحديثــة 
واألســاليب المســتخدمة فــي تقييــم جوائــز التميــز الحكومــي. 
إضافــة إلــى تزويــد المشــاركين بــاألدوات الازمــة لانتقــال 
بمؤسســاتهم إلــى مرحلــة جديــدة مــن تطبيــق مفاهيــم التميــز 
والتطبيقــات  والممارســات  الدراســات  أهــم  إلــى  اســتنادًا 

الرياديــة فــي هــذا المجــال.

األهداف

إدراك الغايات العليا للحكومة والرؤى 	 
واالستراتيجيات.

دراسة نماذج وأطر التميز الحكومي المختلفة.	 
فهم المكونات الرئيسة لنماذج التميز الحكومي. 	 
تحديد كيفية تصميم برنامج تميز حكومي يتوافق 	 

مع توجهات واستراتيجية التطوير الحكومي.
تعلم الخطوات الازم اتباعها لضمان التحقيق 	 

الفعال والناجح لمتطلبات برامج التميز 
الحكومي.

تعلم كيفية تصميم آليات التقييم  لمستوى 	 
النضج المؤسسي بناًء على متطلبات  نماذج 
التميز الحكومي وكيفية االستفادة  من نتائج 

التقييم  في عملية التطوير المؤسسي.
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التخطيط االسرتاتيجي  واالسرتاتيجيات 
احلكومية 

قيمة االستثمار عدد األيام اللغة

4500 درهم 3 أيام العربية

البرنامــج موجــه إلــى:  : قــادة وموظفــي الجهــات الحكوميــة علــى مســتوى المديريــن 
ورؤســاء األقســام والمتخصصيــن بالتخطيــط االســتراتيجي

وصف المساق

كيــف تعمــل الحكومــات علــى خلــق القيمــة فــي عالــم 
أن  علينــا  األمــد؟  القــرارات طويلــة  قيمــة  يقــدر  قلمــا 
أن  الحكومــات  تســتطيع  كيــف  ونبحــث  نستكشــف 
نحــو اســتراتيجي، وكيــف  القــرارات علــى  تفكــر وتتخــذ 
للفكــر والتعلــم  الازمــة  المســاحات  الحكومــات  توجــد 
لترســم مامــح مســتقبل متماســك اجتماعيــًا، وملبيــًا 
للمتطلبــات البيئيــة، ومحافظــًا علــى مــا يعيشــون فيــه؟ 
وكيــف يمكــن تســخير الســلطة لوضــع اســتراتيجية تعمــل 
لصالــح النــاس وتتــواءم مــع المســتقبل؟ وكيــف يمكــن 

لتلــك الحكومــات ترجمــة المعرفــة إلــى واقــع؟ 
الفهــم  لتجذيــر  التدريبــي  المحــور  هــذا  تصميــم  تــم 
علــى  االســتراتيجي  التخطيــط  لمفهــوم   الســليم 
باالســتراتيجيات  ذلــك  وربــط  المؤسســة،  مســتوى 
فــي  التطــورات  وآخــر  التحديــات  ومناقشــة  الحكوميــة 
العمــل الحكومــي، إضافــة إلــى تعزيــز التفكيــر القيــادي 
التخطيــط  ألدوات  الفعــال  واالســتخدام  االســتراتيجي 
التغييــر. وإدارة  التحديــات  مــع  للتعامــل  االســتراتيجي 

األهداف

التعرف إلى التحديات المعاصرة والمفاهيم 	 
الحديثة في العمل الحكومي.

إدراك الغايات العليا للحكومة  وأهمية 	 
االستشراف لتحقق النتائج بالتخطيط 

االستراتيجي.
التعرف إلى جميع عناصر التخطيط االستراتيجي 	 

وكيفية وضع الخطة االستراتيجية.
الخروج بمنظور شامل للقيادة االستراتيجية 	 

وتطبيقاتها العملية.
امتاك أساليب عملية للقدرة على التنفيذ 	 

والمتابعة والقياس.
تمكين المشاركين من كيفية القياس ووضع 	 

أهداف ذكية فيها نوع من التحدي، ووضع 
المؤشرات بعد المقارنة مع الجهات المماثلة، 

وكيفية االستفادة من نتائج القياس في 
التحسين والتطوير  ومن ثم نشر الخطة.

فهم معايير التخطيط االستراتيجي في منظومة 	 
التميز الحكومي. 
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اإلدارة التحويلية للموارد البشرية

قيمة االستثمار عدد األيام اللغة

4500 درهم 3 أيام العربية

ــن  ــى مســتوى المديري ــة عل ــى:  قــادة وموظفــي الجهــات الحكومي البرنامــج موجــه إل
ورؤســاء األقســام والمتخصصيــن بالمــوارد البشــرية

وصف المساق

إدارة المــوارد البشــرية علــم مقنــن وتحليــل منظــم وفــن يحتــاج 
إلــى إبــداع. عبــر التحليــل العميــق وتعظيــم عائــد االســتثمار 
البشــري. امتلــك الجــرأة، وتبنــى مبــدأ التغييــر القائــم علــى 
المــوارد  تحــوالت  فــي  وتؤثــر  األســاليب  تغيــر  كــي  أدلــة، 

البشــرية وتنافــس علــى إدارة وصنــع المســتقبل!
تــم تصميــم هــذا المحــور التدريبــي للتعــرف إلــى التوجهــات 
االســتعداد  وكيفيــة  البشــرية  المــوارد  إدارة  فــي  الحديثــة 
للتغيــرات الحاصلــة بســبب  الثــورة الصناعيــة الرابعــة ودخــول 
تنفيــذ  فــي  االصطناعــي  والــذكاء  الحديثــة  التكنولوجيــا 
مجموعــة كبيــرة مــن المهــام. إضافــة إلــى ضــرورة التعامــل 
ــاره اســتثمارأ رئيســًا وليــس مجــرد مــورد  مــع الموظــف باعتب
مــن المــوارد. والتركيــز علــى البعــد االســتراتيجي إلمكانيــات 
ــج استشــراف المســتقبل  ــة اســتخدام نتائ ــن. وكيفي الموظفي

فــي وضــع الخطــط االســتراتيجية للمــوارد.

األهداف

 تعريف المشاركين بمفهوم رأس المال البشري 	 
والفرق بينه وبين مفهوم إدارة الموارد البشرية.

 تمكين المشاركين من إدراك مفهوم الميزة 	 
التنافسية للمؤسسات، وتفعيل دور إدارة الموارد 

البشرية كأحد الدعائم األساسية في ذلك.
تمكين المشاركين من فهم أهداف إدارة  الموارد 	 

البشرية، ووضع خطة استراتيجية بناًء على أسلوب 
علمي قائم على تحليل الوضع الحالي والتنبؤ 

المستقبلي.
تعريف المشاركين بأهمية القياسات في إدارة 	 

الموارد البشرية، واستخدامها في تعزير دور إدارة 
الموارد البشرية كشريك استراتيجي.

دراسة العاقة ما بين التطور التكنولوجي 	 
واستشراف المستقبل والمهام المختلفة إلدارة 

الموارد البشرية.
 اإلدارة التحليلية القائمة على أدلة الموارد البشرية.	 
فهم معايير الموارد البشرية في منظومة التميز 	 

الحكومي. 
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تصميم وتطوير الهياكل التنظيمية احلديثة

قيمة االستثمار عدد األيام اللغة

4500 درهم 3 أيام العربية

ــن  ــى مســتوى المديري ــة عل ــى:  قــادة وموظفــي الجهــات الحكومي البرنامــج موجــه إل
ورؤســاء األقســام والمتخصصيــن بالمــوارد البشــرية والتخطيــط 

وصف المساق

أدى النمــو المضطــرد فــي حجــم المؤسســات وازديــاد 
تعقيــد  إلــى  والوســائل  لألفــراد  المهنــي  التخصــص 
عاقــات العمــل وضــرورة تنظيــم هــذه العاقــات علــى 
أســس علميــة وعمليــة متطــورة، ومــن هنــا فقــد تزايــدت 
أهميــة “اإلدارة” فــي العمــل المؤسســي كوظيفة يشــكل 
التنظيــم أحــد أهــم أعمدتهــا. وتحتــاج اإلدارة إلــى القيــام 
بأربــع وظائــف متصلــة )التخطيــط، التنظيــم، التوجيــه، 
والرقابــة والتنظيــم(. ويعــرف التنظيــم علــى أنــه: عمليــة 
حصــر المهــام والنشــاطات المــراد القيــام بهــا وتقســيمها 
الســلطة  وتوزيــع  وتحديــد  األفــراد،  اختصاصــات  إلــى 
بيــن األفــراد، بغــرض  والمســؤولية وإنشــاء العاقــات 
بانســجام  العمــل  مــن  األفــراد  مــن  مجموعــة  تمكيــن 

وتناســق لتحقيــق الهــدف.
ــد المشــاركين  ُصمــم هــذا المحــور التدريبــي بهــدف تزوي
ــاكل  باألســاليب العلميــة والعمليــة لتحليــل وتقييــم الهي
التنظيميــة وتنميــة مهاراتهــم فــي مجــال تصميــم هيــكل 
تنظيمــي لجهــة حكوميــة جديــدة أو تطوير هيــكل تنظيمي 
ــة  ــف بمنهجي ــى التعري ــة إل ــة قائمــة. إضاف لجهــة حكومي
إدارة التغييــر وكيفيــة االنتقــال إلــى الهيــكل التنظيمــي 

الجديــد )أي مــن النظريــة إلــى التطبيــق(.

األهداف

التعريف بأساسيات ومفاهيم التصميم 	 
المؤسسي.

صقل مهارات المشاركين بالمنهجيات المتبعة 	 
في تصميم وتطوير الهياكل التنظيمية وفقًا 

لطبيعة المؤسسة وتوجهاتها.
اكتساب المتدربين المعارف والمهارات الازمة 	 

لتفادي األخطاء الشائعة التي يقع بها القائمون 
على تصميم الهياكل التنظيمية.  

تمكين المتدربين من استخدام أدوات قياس 	 
كفاءة وفعالية الهياكل التنظيمية. 

بلورة تصور شامل حول كيفية تطبيق الهياكل 	 
التنظيمية وإدارة التغيير لدى الموظفين.

الربط ما بين الهيكل التنظيمي واألوصاف 	 
الوظيفية وعمليات المؤسسات وآلية التقييم.
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املالية للقيادات احلكومية )املالية لغري 
املاليني(

قيمة االستثمار عدد األيام اللغة

4500 درهم 3 أيام العربية

ــن  ــى مســتوى المديري ــة عل ــى:  قــادة وموظفــي الجهــات الحكومي البرنامــج موجــه إل
ورؤســاء األقســام 

وصف المساق

واقــع  تعكــس  أن  والمحاســبية  الماليــة  للشــؤون  يمكــن 
إذ  متناهيــة.  بدقــه  ومركزهــا  أدائهــا  ومســتوى  المؤسســة 
يســتخدم المحاســبون الجديــرون والقائمــون علــى الشــؤون 
ودقيقــة الســتخاص  محــددة  ومعلومــات  بيانــات  الماليــة 
الفرضيــات وتقديــر الحســابات وصــواًل للنتائــج وللمحصلــة 
النهائيــة التــي تعبــر عــن المركــز المالي للمؤسســة فالمحاســبة 
مثلهــا مثــل بقيــة مناحــي إداره األعمــال هــي فــن وعلــم فــي 
وعلــم  والعناصــر  البيانــات  أدق  اختيــار  فــن  نفســه  الوقــت 

تحويــل تلــك البيانــات إلــى خطــط وتوقعــات وتصــورات.
تــم تصميــم هــذا المحــور التدريبــي بهــدف تزويــد المشــاركين 
الــدورة  هــذه  ستســاعد  حيــث  الماليــة  المبــادئ  بمفهــوم 
المديريــن علــى تحويــل المفاهيــم الماليــة والمحاســبية إلــى 
وكيفيــة  المســتويات،  كافــة  علــى  القــرارات  اتخــاذ  أدوات 
إعــداد الموازنــة التشــغيلية وربطهــا باألهــداف االســتراتيجية 
ــى  تحســين مســتوى األداء فــي  إدارة  للمؤسســة، إضافــة إل

الميزانيــة وتقييــم األداء المالــي ألنشــطة األعمــال.

األهداف

تحديد البيانات المالية الرئيسة األربعة: الميزانية 	 
العمومية وبيان الدخل والتدفقات النقدية 
والتغييرات في حقوق الملكية إضافة إلى 

مصطلحات مالية رئيسة تستخدم في 
المؤسسات.

تحليل الوضع المالي للمؤسسات واألقسام 	 
واستخدام المعلومات المالية لإلدارة والتقييم.

التمييز بين المحاسبة واإلدارة المالية وتوضيح 	 
دور اإلدارة المالية في اإلدارة الحكومية.

إعداد الموازنة التشغيلية وربطها باألهداف 	 
االستراتيجية للمؤسسة.

تطبيق تقنيات الموازنة الرأسمالية وتحليل 	 
التكلفة لتعزيز عملية اتخاذ القرارات، من خال 

استخدام التكنولوجيا. 
دراسة معايير المالية في منظومة التميز 	 

الحكومي. 
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حكومات ذكية - خدمات ذكية

قيمة االستثمار عدد األيام اللغة

4500 درهم 3 أيام العربية

ــن  ــى مســتوى المديري ــة عل ــى:  قــادة وموظفــي الجهــات الحكومي البرنامــج موجــه إل
ــز المؤسســي ــن بالجــودة والتمي ورؤســاء األقســام والعاملي

 

وصف المساق

تتيــح الحكومــة اإللكترونيــة فرصــة هائلــة إلحــداث تغييــر جــذري فــي 
طريقــة عمــل وأداء القطــاع العــام مــن خــال التشــجيع علــى العمــل 
الجماعــي، وتطويــر مواقــع للبوابــات متعــددة الهيئــات واإلدارات 
الحكوميــة )بوابــات تعمــل علــى الربــط بيــن المعلومــات وعــروض 
الخدمــات(. وبالفعــل، توضــح التقديــرات أن التكنولوجيــا الرقميــة 

نجحــت فــي تخفيــض تكلفــة األداء. 
لــذا علــى  إيجابيــة وأخــرى ســلبية.  نتائــج  التكنولوجيــا  قــد تحــدث 
المعنييــن  ضــرورة االنتبــاه للتغيــرات الواســعة التــي تترتــب علــى 
ــم مــا يحــدث، بــل ال بــد مــن  االختراعــات الجديــدة. فــا يكفــي أن ُنقيِّ
التأكــد مــن مــدى تقبــل النــاس لبعــض التغييــرات والتحــوالت. وهــل 
يزيــد ذلــك مــن فعاليــة وكفــاءة واســتجابة أيــة مؤسســة أم ال؟ يرتبــط 
هــذا الســؤال بشــبكة اإلنترنــت التــي أثــارت جــداًل واســعًا فيمــا يتعلــق 
باألمــان والخصوصيــة. فعندمــا يتمكــن المواطــن مــن الدخــول علــى 
الحكوميــة،  والتقاريــر  البيانــات  قواعــد  علــى  واالطــاع  اإلنترنــت 
ســيتمكن أيضــًا مــن فهــم مــا يــدور فــي القطــاع العــام، وكيــف ينفــذ 

مســؤولو الحكومــة سياســاتهم، وكيــف يتخــذون قراراتهــم.
تــم تصميــم هــذا المحــور التدريبــي للتركيــز علــى مفهــوم الحكومــة 
ــة وأســاليبها المختلفــة والعوامــل الرئيســة لتطبيقهــا الفعــال  الذكي
لتقديــم خدمــات رياديــة وذلــك اســتنادًا إلــى أهــم دراســات الحــاالت 

العالميــة والتطبيقــات الرياديــة فــي هــذا المجــال. 

األهداف

استكشاف نماذج وأطر مختلفة للحكومات 	 
الذكية لتقديم خدمات حكومية استثنائية.

فهم المكونات المختلفة لنماذج الحكومة 	 
الذكية وتحديد مفهوم الحكومة الذكية واآلثار 

المترتبة على تطبيقه.
 تحديد كيفية االستفادة من منظور ومشاركة 	 

المتعاملين في التحول لمفهوم الحكومة 
الذكية وتقديم خدمات أكثر إبداعًا.

 استكشاف التقنيات الجديدة والناشئة 	 
المستخدمة في تطبيقات الحكومة الذكية.

 تحديد دور البيانات الكبيرة والمفتوحة في 	 
تقديم خدمات ريادية.

 فهم دور التصميم والتفكير اإلبداعي في 	 
الحكومة الذكية وتقديم خدمات أكثر ريادية. 

 دراسة معايير الحكومة الذكية في منظومة 	 
التميز الحكومي
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إدارة املشاريع احلكومية احلديثة

قيمة االستثمار عدد األيام اللغة

4500 درهم 3 أيام العربية

ــن  ــى مســتوى المديري ــة عل ــى:  قــادة وموظفــي الجهــات الحكومي البرنامــج موجــه إل
ــن فــي إدارة المشــاريع ورؤســاء األقســام والعاملي

وصف المساق

يتــم  المترابطــة  األعمــال  مــن  مجموعــة  هــو  المشــروع 
بدايــة ونقطــة نهايــة  لــه نقطــة  تنفيذهــا بطريقــة منظمــة 
محددتــان بوضــوح لتلبيــة الحاجــات  االســتراتيجية للمؤسســة 
فــي الوقــت الحالــي.  إدارة المشــاريع هــي تطبيــق المعرفــة 
المشــروع  أنشــطة  علــى  واألســاليب  واألدوات  والمهــارات 
مــن  المســتفيدين  أصحــاب  وتوقعــات  حاجــات  لمقابلــة 
ــر المشــروع ناجحــًا إذا حقــق أهدافــه ضمــن  المشــروع، ويعتب
وقــت محــدد وتكلفــة محــددة ونطــاق محــدد وفــق الجــودة 

المطلوبــة. 
المشــاركين  تزويــد  بهــدف  التدريبــي  المحــور  هــذا  ُصمــم 
المشــاريع  خطــط   إلعــداد  الازمــة  والمهــارات  بالمعرفــة  
وإدارتهــا مــن خــال تحديــد األهــداف وتوزيــع المهــام وتوضيــح 
كيفيــة تحقيــق األهــداف وفــق الجــودة المؤسســية والمــوارد 
الزمنــي  والجــدول  بذلــك  المرتبطــة  والميزانيــة  المطلوبــة 
ــذ  ــة تنفي لانتهــاء مــن المشــروع. كمــا يضمــن البرنامــج كيفي
ــذ الخطــة  ــة التحكــم لضمــان تنفي خطــة المشــروع مــع إمكاني

بفعاليــة.  

األهداف

التعرف إلى المفاهيم والمصطلحات الرئيسة في 	 
إدارة المشاريع وتقييمها.

التمكن من أدوات إدارة المشاريع بفاعلية عالية.	 
القدرة على استخدام التقنيات والمهارات الحديثة 	 

في إدارة المشاريع.
التعرف إلى طرق محاسبة وتقييم المشاريع 	 

بطريقة حقيقية وفعالة.
التعرف إلى األساليب والطرق الحديثة في إدارة 	 

المشاريع.
التعرف إلى كيفية كتابة التقارير الدورية في 	 

المشاريع.
فهم معايير الممتلكات والموارد المرتبطة في 	 

إدارة المشاريع في منظومة التميز الحكومي. 
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احلوكمة والتنافسية العاملية 

قيمة االستثمار عدد األيام اللغة

3500 درهم يومين العربية

ــن  ــى مســتوى المديري ــة عل ــى:  قــادة وموظفــي الجهــات الحكومي البرنامــج موجــه إل
ــز المؤسســي ــن بالحوكمــة والتمي ورؤســاء األقســام والعاملي

وصف المساق

ــه علــى المســتوى  ــة والتوجي الحوكمــة هــي نظــام للرقاب
المؤسســي، يحــدد المســؤوليات والحقــوق والعاقــات 
مــع جميــع الفئــات المعنيــة ويوضــح القواعــد واإلجــراءات 
بعمــل  المتعلقــة  الرشــيدة  القــرارات  لصنــع  الازمــة 
والمســاءلة  والشــفافية  العدالــة  ويدعــم  المؤسســة.  
المؤسســية ويعــزز الثقــة والمصداقيــة فــي بيئــة العمــل.
مــن  العديــد  فــي  الحوكمــة  إلــى  الحاجــة   ظهــرت 
االقتصاديــات المتقدمــة والناشــئة خــال العقــود القليلــة 
الماضيــة، خاصــة فــي أعقــاب االنهيــارات االقتصاديــة 
مطلــع  فــي  العالــم  شــهدها  التــي  الماليــة  واألزمــات 

الثالثــة. األلفيــة 
ــد المشــاركين   ُصمــم هــذا المحــور التدريبــي بهــدف تزوي
فــي  الحوكمــة  منظومــة  لبنــاء  الازمــة  بالوســائل 
بفعاليــة  المرتبطــة  المفاهيــم  وترســيخ  مؤسســاتهم، 
الحكومــي،  القطــاع  فــي  المؤسســية  الحوكمــة  إدارة 
الحديثــة  العالميــة  والتجــارب  باألنظمــة  والتعريــف 
ــى  ــة إل ــدة المرتبطــة بالحوكمــة. إضاف ــم الجدي والمفاهي
أهميــة االرتبــاط بمؤشــر التنافســية العالميــة ومتابعــة 

بهــا. التقــدم  مســتوى 

األهداف

التعرف إلى مفاهيم الحوكمة في القطاعين 	 
الخاص والحكومي.

إكساب المشاركين المعرفة المتعلقة بأدوات 	 
ومعايير ومؤشرات  ومنهجية الحوكمة 

المؤسسية، وكيفية تصميم منظومة فعالة 
للحوكمة المؤسسية.

التعرف إلى األنظمة المرتبطة بحوكمة المجالس 	 
واللجان والتعرف إلى أدوات قياس مدى تطبيق 

منظومة الحوكمة.
إكساب المشاركين المعرفة المتعلقة بالعاقة 	 

التكاملية بين التخطيط االستراتيجي الحكومي 
واألداء والحوكمة.

إكساب المشاركين المعرفة بمؤشرات التنافسية 	 
العالمية وكيفية ربطها بمؤشرات وعمل 

المؤسسات والتي تعّد من الغايات العليا 
للحكومة.

دراسة  معايير الحوكمة في منظومة التميز 	 
الحكومي. 
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الشراكات والتحالفات االسرتاتيجية بني 
القطاعني العام واخلاص

قيمة االستثمار عدد األيام اللغة

3500 درهم يومين العربية

ــن  ــى مســتوى المديري ــة عل ــى:  قــادة وموظفــي الجهــات الحكومي البرنامــج موجــه إل
ورؤســاء األقســام والمتخصصيــن بالتميــز المؤسســي

وصف المساق

تشــهد المنطقــة حاليــًا توجهــًا كبيــرًا نحــو  توثيــق الشــراكة بيــن 
القطاعيــن العــام والخــاص، بحيــث يتحــول القطــاع الخــاص 

إلــى شــريك رئيــس لتحقيــق التنميــة.
ويكتســب دور الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص أهميــة 
متناميــة فــي تعزيــز التعــاون بيــن مختلــف األطــراف المعنيــة 
ــك  ــي ذل ــا ف ــب المجتمــع، بم ــف جوان ــر مختل ــل تطوي مــن أج
التنميــة االقتصاديــة والرفاهيــة االجتماعيــة واألداء الحكومــي،  
ويمكــن لهــذه الشــراكات أن تكــون  أداة لتقديــم خدمــات البنية 
التحتيــة التــي تشــتد الحاجــة إليهــا، كمــا ترمــي هــذه الشــراكات 
ــز الرخــاء المشــترك، مــن  إلــى تحقيــق أهــداف التنميــة، وتعزي
خــال توســيع نطــاق تقديــم خدمــات البنيــة التحتيــة األساســية 

وتحســين جودتهــا.
تــم تصميــم هــذا المحــور التدريبــي بهــدف تزويــد المشــاركين 
بمفهــوم الشــراكات والتحالفــات االســتراتيجية مــع القطــاع 
وبيــان  المؤسســي  األداء  تعزيــز  فــي  وأهميتهــا  الخــاص 
التحديــات والفــرص أمــام عقــد الشــراكات، إضافــة إلــى كيفيــة 

إدارة المخاطــر فــي مثــل هــذا النــوع مــن الشــراكات .

األهداف

تطوير فهم واضح لما تعنيه الشراكات بين 	 
القطاعين العام والخاص والتي تعّد من الغايات 

العليا للحكومة.
التمكن من التعرف إلى مختلف أنواع العقود 	 

والشراكات.
بيان التحديات والفرص أمام عقد الشراكات.	 
تعلم إدارة مشاريع PPP  والعقود.	 
 تزويد المشاركين بكيفية توزيع المخاطر في عقود 	 

الشراكات وإدارتها بشكل ناجح بكل شفافية.
دراسة نماذج التمويل  واألطر القانونية 	 

والتنظيمية في عقود الشراكات والتحالفات.
دراسة معايير الممتلكات والموارد والخاصة 	 

المتعلقة بالشراكات في منظومة التميز 
الحكومي. 
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قيادة االستدامة واملسؤولية اجملتمعية 
للمؤسسات

قيمة االستثمار عدد األيام اللغة

4500 درهم 3 أيام العربية

ــن  ــى مســتوى المديري ــة عل ــى:  قــادة وموظفــي الجهــات الحكومي البرنامــج موجــه إل
ــي  ــة ف ــال االســتدامة والمســؤولية المجتمعي ــي مج ــن ف ورؤســاء األقســام والعاملي

المؤسســات

وصف المساق

تعــّرف المســؤولية المجتمعيــة للمؤسســات  “باألفعــال 
آثــار  مســؤولية  لتحمــل  المؤسســة،  بهــا  تقــوم  التــي 
أنشــطتها، علــى المجتمــع والبيئــة، حيــث تكــون هــذه 
والتنميــة  المجتمــع  مصالــح  مــع  متماشــية  األفعــال 
المســتدامة، وتكــون قائمــة علــى الســلوك األخاقــي، 
مــع  العاملــة  والجهــات  المطبــق  للقانــون  واالمتثــال 
المســؤولية  تطبيــق  أهميــة  وتتجلــى  الحكومــات. 
المجتمعيــة باحتــرام مبــادئ الســلوك األخاقــي، وتلبيــة 
جميــع المعاييــر القانونيــة المطلوبــة لصحــة وســامة 
المســتهلك، وعــدم االنخــراط فــي أيــة ممارســاٍت خادعــة 
للمســتهلك، والمحافظــة علــى البيئــة والمصــادر غيــر 

المتجــددة. 
حكومــة  قيــادات  لتمكيــن  المحــور  هــذا  تصميــم  تــم 
االســتدامة  مبــادئ  إلــى  التعــرف  مــن  المســتقبل  
فــي  تطبيقهــا  وكيفيــة  المجتمعيــة  والمســؤولية 
هــذا  فــي  التطــورات  بآخــر  وتزويدهــم  مؤسســاتهم، 
المفهــوم وبيــان مــدى أهميتهــا للدولــة والمؤسســات 
التنميــة  أهــداف  دراســة  إلــى  إضافــة  والعالــم. 
المســتدامة، واالطــاع علــى جهــود دولــة اإلمــارات فــي 

.2030 المســتدامة  التنميــة  أهــداف  تحقيــق 

األهداف

تمكين المشاركين من إدراك مفهوم االستدامة وهي 	 
تحقيق الغايات العليا للحكومة وفقًا ألبعادها الثاثة 

البيئية واالجتماعية واالقتصادية ودراسة أهداف 
.)SDGs( التنمية المستدامة

االطاع على تفاصيل معايير المسؤولية المجتمعية 	 
للمؤسسات وفقًا آليزو 26000.

تزويد المشاركين بالتقنيات الازمة لمساعدة 	 
مؤسساتهم على إصدار ونشر تقرير االستدامة وفقًا 

لمعايير المبادرة العالمية لإلباغ عن تقارير االستدامة 
 .GRI

االطاع على تجارب متميزة عالميًا وعربيًا ومحليًا في 	 
مجال االستدامة المؤسسية 

 صقل معرفة المشاركين بما يتعلق بمعايير االستدامة 	 
البيئية واالقتصادية واالجتماعية وفقًا لمنظومة 

الجيل الرابع للتميز الحكومي.
االطاع على جهود دولة اإلمارات في تحقيق األهداف 	 

العالمية للتنمية المستدامة.
دراسة معايير االستدامة في منظومة التميز الحكومي. 	 





دبلوم السياسات العامة 
املتقدمة 

PPP



دبلوم السياسات العامة املتقدمة

يركــز هــذا الدبلــوم علــى أســاليب تصميــم وتقييــم وتنفيــذ السياســات العامــة لتحقيــق الغايــات العليــا 
الحكوميــة بكفــاءة و فعاليــة. فقــد أصبــح إعداد السياســات العامــة وتحديد جوهرهــا، وتنفيذها وتقييمها 
فــى ضــوء آثارهــا المرجــوة والمتوقعــة مــن أساســيات العمــل الحكومــي علــى مســتوى المجتمــع بشــكل 
عــام، أو علــى المســتويات القطاعيــة والمؤسســية. ويغطــي البرنامــج المعرفــة النظريــة والعمليــة لصنع 

وتطويــر السياســات واســتخدام األدوات التحليليــة الازمــة وأهــم النمــاذج المتبعــة محليــًا وعالميــًا.

كمــا يتيح البرنامــج للمشــاركين الفرصــة للتركيــز علــى الســياقات االجتماعيــة و االقتصاديــة والتــي تعــزز 
مــن القــدرة علــى تبنــي سياســات مبتكــرة، فاعلــة، ومســتدامة. إلــى جانــب ذلــك يشــتمل البرنامــج علــى 
ــوم الســلوكية ومســاهماتها  ــكاري، والعل ــم االبت ــات الضخمــة، والتصمي ــة للبيان االســتخدامات الحديث
فــي مجــال السياســات. وقــد تــم تصميــم البرنامــج إلثــراء تجربــة المعنييــن بالعمــل الحكومــي فــي بيئــة 
تعليميــة تفاعليــة تتناســب مــع جــدول أعمالهــم وتحدياتهــم المهنيــة. وممــا يميــز الدبلــوم المهنــي انــه 
صمــم لتعزيــز الخبــرة المكتســبة مــن خــال العمــل، إضافــة إلــى تركيــزه علــى تنميــة المعــارف األكاديمية 

والمهــارات المهنيــة. 



أهداف الربنامج

تمكيــن المشــاركين مــن صنــع وصياغــة السياســات الحكوميــة العامــة بنــاًء علــى التوجهــات 	 
االســتراتيجية.

تجذير مفاهيم السياسات العامة وأدواتها ونماذجها.  	 

صقل مهارات المشاركين فيما يتعلق بتصميم السياسات وقياس أثرها. 	 

 التعــرف إلــى اســتخدامات البيانــات الضخمــة، التصميــم االبتــكاري، والعلــوم الســلوكية تصميــم 	 
سياســات عامــة مبتكــرة، فعالــة، ومســتدامة.

تعزيز مهارات المشاركين في األساليب العملية لحل المشاكل والتفاوض واإلقناع.	 

هيكل الربنامج

قيمة االستثمار اللغة  عدد الساعات عدد األيام  المساق الرقم

4500 العربية 18 صناعة السياسات العامة لتحقيق جودة الحياة 3 أيام PPP-1

4500 العربية 18 3 أيام تحليل واستخدام البصائر السلوكية الموجهة 
للسياسات العامة

PPP-2

4500 العربية  18 3 أيام إعداد البحث العلمي والدراسات: من األساسيات 
إلى التطبيق واالبتكار

PPP-3

4500 العربية 18 3 أيام إدارة وتحليل البيانات الحكومية   PPP-4

4500 العربية 18 االبتكار التصميمي في السياسات العامة 3 أيام PPP-5

4500 العربية 18 3 أيام حل المشكات، والتفاوض، والتعاون واإلقناع PPP-6



المسار المهني وفرص التطور الوظيفي

ــارات متعــددة فــي  ــح لهــم خي ــن للتقــدم فــي مســارهم الوظيفــي ويتي يعــزز البرنامــج فــرص المتدربي
مجــال وضــع السياســات العامــة. وســيحصل خريجــو الدبلــوم المهنــي فــي السياســات العامــة المتقدمة 
مــن كليــة محمــد بــن راشــد لــإدارة الحكوميــة علــى القــدرات والمهــارات الازمــة لشــغل مراكــز متقدمــة 

فــي القطاعيــن العــام والخــاص والمنظمــات الدوليــة ومراكــز البحــوث.

الفئة المستهدفة 

تــم تصميـــم هـــذا البرنامــج لموظفــــي الجهـــات الحكوميـــة علــى مســـتوى رؤســاء األقســـام والمديريــن 
ذوي الخبــــرة العمليـــة التي ال تقـــل عــــن خمـــس ســـنوات.

لغة البرنامج 

ُيطرح البرنامج باللغة العربية. 

مدة البرنامج

التخــرج حســب الجــدول المطــروح مــن قبــل إدارة التعليــم  البرنامــج باســتكمال متطلبــات  ينتهــي 
للكليــة. اإللكترونــي  الموقــع  التنفيــذي فــي 

متطلبات الحصول على الدبلوم المهني

ســيتمكن المشــارك مــن الحصــول علــى شــهادة الدبلــوم المهنــي فــي السياســات العامــة المتقدمــة 
بعــد اجتيــاز جميــع متطلبــات البرنامــج وهــي:

مساقان في السياسات العامة المتقدمة. 	

مساقان اختياريان حسب التخصص الوظيفي. 	

أربع جلسات للتوجيه الوظيفي . 	

مشروع التخرج. 	



رسوم الربنامج

للتســجيل فــي هــذا البرنامــج، يجــب علــى المشــارك دفــع المبلــغ المبيــن كقيمــة االســتثمار فــي كل 
برنامــج وفــي حــال التســجيل فــي الدبلــوم يتــم خصــم %0	 مــن القيمــة اإلجماليــة، وتطبــق علــى 

ــر: المســاق األخي

سيتمكن المتدرب من الحصول على االمتيازات التالية:

الحصول على الحقيبة 
التدريبية عبر المنصة الذكية 

)Blackboard(

عضوية لمدة سنة واحدة في 
نادي القيادات بكلية محمد بن 

راشد لإلدارة الحكومية

بعد إنجاز البرنامج، يتسّلم 
المشاركون شهادة اإلنجاز في 

الدبلوم المهني



دبلوم السياسات العامة املتقدمة

املساقات <<
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صناعة السياسات العامة لتحقيق جودة احلياة

قيمة االستثمار عدد األيام اللغة

4500 درهم 3 أيام العربية

ــن  ــى مســتوى المديري ــة عل ــى:  قــادة وموظفــي الجهــات الحكومي البرنامــج موجــه إل
ــداد السياســات والدراســات ــن  فــي إع ورؤســاء األقســام والعاملي

وصف المساق

ــة مــن  ــة السياســات العامــة الحكومي ــع وصياغ يعــد صن
العمليــات المعقــدة، ويتطلــب مــن المكلــف بصياغــة 
المنبثقــة  االســتراتيجية  التوجهــات  مراعــاة  السياســات 
ــا، حــول المســار الحكومــي وعمــل  مــن التوجيهــات العلي
وســياق  التخصصيــة  المحــاور  وكذلــك  الســلطات، 
المرحليــة  االســتراتيجية  والخطــط  األهــداف  تنفيــذ 
صنــع  فــي  العملــي  األســاس  كونهــا  واالستشــرافية، 
وصياغــة السياســات العامــة إضافــة إلــى التقيــد باإلطــار 

العــام والقوانيــن المعمــول بهــا.
أفضــل  حســب  التدريبــي  المحــور  هــذا  تصميــم  تــم 
والمراجــع  المــواد  اختيــار  وتــم  العالميــة،  الممارســات 
وفقــًا لدليــل السياســات العامــة، وبنــاًء علــى مجموعــة 
مــن المبــادرات التــي تــم إطاقهــا علــى مســتوى الدولــة. 
ــع مراحــل إعــداد السياســات  ويغطــي هــذا البرنامــج جمي
للمشــاركين  جماعيــة  تماريــن  يتضمــن   كمــا  العامــة، 

حــاالت عمليــة. دراســات  واســتخدام 

األهداف

تعريف المشاركين بماهية عملية وضع 	 
السياسات ومدى أهميتها، وعاقتها بالتخطيط 

االستراتيجي وإدارة األداء، والخطوات العملية 
لوضع السياسات بما في ذلك إدارة المعنيين.

إدراك الغايات العليا للحكومة وأخذ البعد 	 
االستشرافي عند إعداد السياسات.

التعرف إلى منهجيات تطوير سياسات استباقية 	 
وفاعلة ومبتكرة تضمن إشراك جميع الشركاء 

االستراتيجيين والمعنيين وكذلك األمر فيما 
يخص المشاركة المجتمعية واإلعام.

تعزيز القدرة العملية لدى المشاركين وتمكينهم 	 
من التطبيق الفّعال ألفضل الممارسات في 

مجال تطوير وتنفيذ السياسات العامة.
االطاع على أفضل الممارسات العالمية بشكل 	 

عام وممارسات حكومة دولة اإلمارات العربية 
المتحدة بشكل خاص.
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حتليل واستخدام البصائر السلوكية املوجهة 
للسياسات العامة

قيمة االستثمار عدد األيام اللغة

4500 درهم 3 أيام العربية

ــن  ــى مســتوى المديري ــة عل ــى:  قــادة وموظفــي الجهــات الحكومي البرنامــج موجــه إل
ــداد السياســات والدراســات ــن  فــي إع ورؤســاء األقســام والعاملي

وصف المساق

كان  االهتمــام التقليــدي عنــد وضــع السياســات العامــة 
منصبــًا علــى البنــاء المؤسســى للحكومــة. ومــع التطــور 
الفكــري انتقــل التركيــز مــن المؤسســات إلــى العمليــات 
والســلوك، وهــو مــا اســتتبع دراســة األســس االجتماعيــة 
والنفســية للســلوك الفــردي والجماعــي وأنمــاط ســلوك 
المتأثريــن بالسياســات العامــة، حيــث توجــه الباحثون  نحو 
اإلســهام فــى حــل مشــاكل المجتمــع عــن طريــق البحــوث 
العلميــة، وإعــداد  السياســة العامــة وتحديــد محتواهــا، 
وتنفيذهــا وتقييمهــا فــى ضــوء آثارهــا المتوقعــة وغيــر 

المتوقعــة علــى المجتمــع.
تــم تصميــم هــذا المحــور التدريبــي  إللقــاء الضــوء علــى 
المناهــج  التــي يمكــن أن تحققهــا  المتوقعــة  المنافــع 
ــر  الســلوكية فــي مجــال السياســات العامــة،  والتــي ُتوفِّ
مبتكــرة  أســاليب  تقديــم  فــي  تســاعد  جديــدًة  أدواٍت 
والمخاطــر  المبــذول،  والجهــد  التكلفــًة،  تخّفــض 
المتوقعــة. كمــا تســاهم مناهــج  البصائــر الســلوكية فــي 
دفــع الفئــات المســتهدفة إلــى انتهــاج ســلوكيات جديــدة 
ــى المنطــق وفلســفة اإلدارة  ــة، مســتندًة إل ــر إيجابي وأكث

العامــة وعلــوم التفكيــر واالبتــكار.

األهداف

التعرف إلى ماهية البصائر السلوكية ودورها في 	 
نجاح إعداد السياسات لتحقيق الغايات العليا 

للحكومة.
بيان كيفية تطبيق البصائر السلوكية على صياغة 	 

السياسات.
التعرف إلى  المنهجيات واألدوات المختلفة 	 

للمنهجيات السلوكية وكيفية استخدامها في 
إعداد وتنفيذ السياسات العامة.

كيفية استخدام مخرجات العلوم السلوكية 	 
من خال فهم سلوك األفراد والمجتمعات 

وقراراتهم في الواقع العملي واستشراف ذلك 
حسب األجيال بهدف إعداد سياسات ريادية 

ومبتكرة.
دراسة مجموعة من السياسات التي تم إعدادها 	 

في ضوء منهجية البصائر السلوكية.
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إعداد البحث العلمي والدراسات: من األساسيات 
إىل التطبيق واالبتكار

قيمة االستثمار عدد األيام اللغة

4500 درهم 3 أيام العربية

ــن  ــى مســتوى المديري ــة عل ــى:  قــادة وموظفــي الجهــات الحكومي البرنامــج موجــه إل
ــداد السياســات والدراســات ــن  فــي إع ورؤســاء األقســام والعاملي

وصف المساق

ــن همــا )البحــث(  ــح )البحــث العلمــي( مــن كلمتي يتكــون مصطل
و)العلمــي(. أمــا البحــث فيعنــي طلــب وتقصــي حقيقــة مــن 
الحقائــق أو أمــر مــن األمــور ، ويتطلــب ذلــك التنقيــب والتفكيــر 
والتأمــل؛ وصــواًل إلــى شــيء مــا يريــد الباحــث الوصــول إليــه .أمــا  
كلمــة العلمــي فتعنــي المعرفة والدرايــة وإدراك الحقائق. ويمكن 
تعريــف  البحــث العلمــي بأنــه فحــص وتقصــي منظــم لمــادة أو 
موضــوع مــن أجــل إضافــة أو اكتشــاف المعرفــة ويعتمــد علــى 
أســاليب وطــرق دقيقــة منظمــة هادفــة تعــرف بخطــوات البحــث 
العلمــي. ويوجــد عــدد مــن المســتويات للبحــث العلمــي وفقــًا 

للغايــة المنشــودة منــه.
تــم تصميــم هــذا المحــور التدريبــي بهــدف إكســاب المشــاركين 
المعرفــة والمهــارات الازمــة فــي ماهيــة التفكيــر فــي  مشــكلة 
موثقــة  معلومــات  إلــى  التوصــل  وكيفيــة  العلمــي،  البحــث 
وإحصــاءات علميــة  ونتائــج موضوعيــة فــي  الموضــوع مــدار 
البحــث. إضافــة إلــى تدريــب المشــاركين علــى مهــارات البحــث 
عــن المراجــع الســابقة، وكيفيــة  توثيقهــا فــي المتــن وفــي قائمــة 
البيانــات وتحليلهــا، وضــرورة  وآليــة  جمــع  النهائيــة،  المراجــع 
االلتــزام التــام بأخاقيــات البحــث العلمــي، وأخيــرًا كتابــة التقريــر 

النهائــي وإرســاله إلــى الجهــات المعنيــة.

األهداف

التعرف إلى أنواع ومراحل البحوث.	 
دراسة منهجيات وأدوات البحث العلمي.	 
بيان القضايا الهامة في أخاقيات البحث 	 

العلمي. 
تعلم خطوات إجراء البحوث العلمية في 	 

التخصصات اإلنسانية.
تعلم آلية توثيق المراجع في المتن وفي 	 

قائمة المراجع في نهاية البحث.
التعرف إلى آليات التحليل وصواًل إلى نتائج 	 

البحث العلمي.
استخدام االبتكار في إعداد الدراسات 	 

واألبحاث العلمية.
التعرف إلى كيفية إعداد  النسخة النهائية 	 

للبحث وإرسالها إلى الجهات المعنية.
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إدارة وحتليل البيانات احلكومية الضخمة 

قيمة االستثمار عدد األيام اللغة

4500 درهم 3 أيام العربية

ــن  ــى مســتوى المديري ــة عل ــى:  قــادة وموظفــي الجهــات الحكومي البرنامــج موجــه إل
ــداد السياســات والدراســات ــن  فــي إع ورؤســاء األقســام والعاملي

وصف المساق

البيانــات الضخمــة عبــارة عــن مجموعــة مــن البيانــات ذات 
أحجــام تتخطــى قــدرة البرامــج التي يشــيع اســتخدامها في 
ــات  ــك البيان ــل تل ــن وتحلي التقــاط وإدارة ومعالجــة وتخزي
فــي غضــون فتــرة زمنيــة مقبولــة. وهــي حولنــا فــي كل 
مــكان، ومجــاالت تطبيقهــا واســعة تشــمل قطاعــات 
مختلفــة مــن الصحــة إلــى التعليــم إلــى األســواق الماليــة 

وغيرهــا. 
تســتخدم الشــركات الكبيــرة البيانــات الضخمــة للحصــول 
المســتهلك،  ســلوك  حــول  دقيقــة  معلومــات  علــى 
واســتهداف التســويق، وإنعــاش وزيــادة األربــاح. ولــم تعد 
البيانــات الضخمــة كمــا كانــت حكــرًا علــى جهــات محــددة، 
الهادفــة  التطبيقــات  مــن  الكثيــر  هنــاك  أصبــح  وقــد 
البيانــات الضخمــة وتحســين  لتحقيــق االســتفادة مــن 

إمكانيــة اتخــاذ القــرار، وتحقيــق نتائــج فائقــة الدّقــة.
علــى  المشــاركين  لتدريــب  المحــور  هــذا  تصميــم  تــم 
ــة  ــورة الصناعي ــات الضخمــة فــي عصــر الث مفهــوم البيان
الرابعــة وكيفيــة  االســتفادة مــن البيانــات الضخمــة فــي 
المؤسســات الحكوميــة مــن خــال إدارتهــا،  وتحليلهــا، 
القــرار ومستشــرفي  لمتخــذي  أساســية  مــادة  لتصبــح 

المســتقبل.

األهداف

تزويد المتدربين بالمعرفة والمهارات الازمة عن 	 
أهمية البيانات الضخمة.

بيان أنواع ومصادر وتقسيمات البيانات وكيفية 	 
الحصول عليها من مصادرها المختلفة، وطرق 

جمع هذه البيانات وآلية تبويبها واستخدام 
البرامج التكنولوجية.

تحديد أهداف عملية التحليل للبيانات.	 
تحديد المؤشرات التي يجب وضعها بحيث يتم 	 

توظيفها بما يخدم الهدف من عملية تحليل 
البيانات.

تزويد المتدربين  بطرق ومهارات كتابة وعرض 	 
نتائج التحليل على شكل تقارير وبشكل يزيد من 

معدالت االستفادة منها.
كيفية استخدام نتائج  تحليل البيانات الضخمة في 	 

عملية اتخاذ القرار.
فهم معايير الحكومة الذكية في منظومة التميز 	 

الحكومي. 
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االبتكار التصميمي يف السياسات العامة

قيمة االستثمار عدد األيام اللغة

4500 درهم 3 أيام العربية

ــن  ــى مســتوى المديري ــة عل ــى:  قــادة وموظفــي الجهــات الحكومي البرنامــج موجــه إل
ــداد السياســات والدراســات ــن  فــي إع ورؤســاء األقســام والعاملي

وصف المساق

بيــن  تطابــق  إجــراء  علــى  االبتــكاري   التصميــم  يعمــل 
التفكيــر اإلبداعــي وتفكيــر األعمــال التجــاري لتوليــد قيمة، 
ــًا  أو  ــس ح ــد، وهــو  لي ــة األم ــول طويل واســتخراج الحل
طريقــة عمــل، بــل هــو فقــط عبــارة عــن طريــق يقــود إلــى 
العثــور علــى حــل، حيــث ســيكون مختلفــًا تبعــًا للمشــكلة. 
األهــداف،  تحديــد  علــى  التصميمــي  االبتــكار  ويســاعد 
وإعــداد أفضــل الطــرق للوصــول إلــى أفضــل النتائــج، 
ــى  ــكار التصميمــي عل ــا وتحســينها. ويقــوم االبت وإدامته
ثاثــة عوامــل تتمثــل فيمــا يريــده النــاس، ومــا يعــّد مجديــًا 
ــًا مــن الناحيــة  ــة، ومــا يعــّد ممكن مــن الناحيــة االقتصادي

ــة. التقني
تــم تصميــم هــذا المحــور التدريبــي لتزويــد المشــاركين 
ــر  بالمعــارف والمهــارات الازمــة لاســتفادة  مــن التفكي
ــر  ــث يعــّد التفكي التصميمــي فــي إعــداد السياســات، حي
التصميمــي أداة لحــل المشــكات تركــز علــى توقعــات 
وحاجــات األشــخاص مــن السياســة، ومــن ثــم تطويــر 
المقتــرح إلحــداث التغييــر مــن خــال االختبــارات والتجربــة 
المتكــررة، وتســاعد منهجيــات التفكيــر التصميمــي علــى 
تقديــم حلــول مختلفــة متمحــورة حــول األشــخاص بحيــث  

ــة وموجهــة بشــكل أفضــل. تكــون شــاملة ومتكامل

األهداف

التعرف إلى مفهوم  التفكير التصميمي.	 
تعلم نظريات السياسات العامة والتحول 	 

الحكومي.
التعرف إلى كيفية تنفيذ سياسات االبتكار - 	 

نماذج من الشمال والجنوب .
التدرب على منهجية صياغة ملخص السياسات 	 

العامة- دراسة حالة وتطبيق. 
دراسة منهجية تصميم سياسات االبتكار – نموذج 	 

البنك الدولي واالتحاد األوروبي.
االطاع على نتائج تطبيق االبتكار التصميمي في 	 

السياسات العامة وكيفية االستفادة من ذلك 
في  تطبيقها في العالم العربي. 

دراسة معايير االبتكار واستشراف المستقبل 	 
والحكومة الذكية في منظومة التميز الحكومي. 
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حل املشكالت، التفاوض، التعاون واإلقناع

قيمة االستثمار عدد األيام اللغة

4500 درهم 3 أيام العربية

ــن  ــى مســتوى المديري ــة عل ــى:  قــادة وموظفــي الجهــات الحكومي البرنامــج موجــه إل
ــداد السياســات والدراســات ــن  فــي إع ورؤســاء األقســام والعاملي

وصف المساق

ال يســتطيع أي شــخص أن يكــون قائــدًا أو إداريــًا ناجحــًا 
مــا لــم يتحلــى بعــدد مــن المهــارات اإلنســانية إضافــة إلــى 
المهــارات العلميــة واألكاديميــة، وقــد أثبتــت الدراســات 
ــق  ــى تحقي ــى بالمهــارات اإلنســانية قــادر عل أن مــن يتحل
النجــاح المســتدام بنســبة أعلــى أولئــك الذيــن يتحلــون 

ــة فقــط. ــة والعلمي بالنجاحــات األكاديمي
إن القــدرة علــى حــل المشــاكل بأســلوب علمــي، والمهــارة 
فــي التفــاوض واإلقنــاع وإدارة الحــوار جــزٌء ال يتجــزأ مــن 
فــي  أساســيًا  ركنــًا  وتمثــل  ناجــح،  قائــد  أي  شــخصية 
والتميــز  للنجــاح  الازمــة  العاطفــي  الــذكاء  منظومــة 

المؤسســي.
تــم تصميــم هــذا المحــور التدريبــي كمقدمــة تمهيديــة 
لمفاهيم إدراك المشــكات وتحليلها ثم حلها باســتخدام 
أســلوب منطقــي وعلمــي، والســرعة فــي فهــم طبيعــة 
المشــكلة ووضــع الحلــول البديلــة إضافــة إلــى تحقيــق 
ذات  اإلجــراءات  تحديــد  طريــق  عــن  المرغوبــة  النتائــج 
األولويــة واتخــاذ القــرارات فــي الوقــت المناســب بحيــث 
تكــون ســليمة ومســتندة إلــى الحقائــق حتــى فــي حــاالت 

الغمــوض، وتعلــم أســاليب التفــاوض واإلقنــاع.

األهداف

تمييز المشكات والمخاطر وتحليلها، وتطبيق 	 
أسلوب منطقي في حلها، واتخاذ قرارات حكيمة 

في سياقات وحاالت معروفة.
دراسة المعلومات واألفكار ذات الصلة من أجل 	 

اتخاذ الخيارات، وتقييم عوامل متعددة عند 
تحديد الحلول، واتخاذ قرارات سليمة في الوقت 

المناسب.
االنتباه إلى المعلومات المتاحة وتحمل مسؤولية 	 

كاملة عن تبعات القرارات وآثارها وحيثياتها، 
وتطبيق حسن التقدير في الوصول إلى قرارات 
تعتمد على الدليل، حتى في الحاالت الغامضة.

تعلم مهارات التفاوض بهدف الوصول إلى حل.	 
القدرة على التأثير واستخدام الذكاء العاطفي 	 

وإقناع اآلخرين بجدوى الحلول المطروحة.



دبلوم القيادة احلكومية 

PPL



دبلوم القيادة احلكومية

يــزود برنامــج الدبلــوم المهنــي فــي القيــادة الحكوميــة المشــاركين بالمهــارات والمعارفة الازمــة لتطبيق 
مفاهيــم القيــادة االســتراتيجية فــي عصــر التحديــات. ومــن أهــم كفــاءات قــادة المســتقبل هــو التمكــن 
مــن قيــادة التغييــر ومهــارات القيــادة اإليجابيــة لخلــق ثقافــة مؤسســية داعمــة للتطويــر واالبتــكار. لذلــك 
يركــز هــذا الدبلــوم علــى مهــارات القيــادة الحديثــة فــي العمــل الحكومــي والتــي تنبــع مــن فهــم للغايــات 
العليــا للحكومــة وكيفيــة تطبيقهــا علــى أرض الواقــع. إضافــة إلــى ذلــك، يركــز البرنامــج علــى التنافســية 
الدوليــة وأهميــة المؤشــرات العالميــة فــي العمــل الحكومــي. والتركيــز علــى مهــارات الــذكاء العاطفــي 

والتعامــل مــع اإلعــام.

ــن بالعمــل  ــن ورؤســاء األقســام والمهتمي ــة المديري ــراء تجرب ــم البرنامــج بشــكل خــاص إلث ــم تصمي  ت
الحكومــي فــي بيئــة تعليميــة تفاعليــة تتناســب مــع جــدول أعمالهــم وتحدياتهــم المهنيــة. وممــا يميــز 
الدبلــوم المهنــي هــو أنــه صمــم لتعزيــز الخبــرة المكتســبة مــن خــال العمــل، إضافــة إلــى تركيــزه علــى 

تنميــة المعــارف األكاديميــة والمهــارات الشــخصية فــي مجــال القيــادة الحكوميــة.

أهداف الربنامج

التعــرف إلــى التحديــات المعاصــرة والمفاهيــم الحديثة فــي العمل الحكومــي وإدراك الغايات العليا 	 
للحكومــة ودور القائــد فــي تحقيقهــا.

 اســتخدام أدوات التحليــل المؤسســي وتصميــم اســتراتيجييات قياديــة لتحقيــق نتائــج فاعلــة 	 
ومســتدامة. 

دراســة مجموعــة مــن المهــارات القياديــة مثــل  إدارة التغييــر ومهارات المســتقبل والــذكاء العاطفي 	 
والقيــادة التحويلية.

 تعلم مهارات االتصال والتواصل مع اإلعام ووسائل التواصل االجتماعي.	 



هيكل الربنامج

قيمة االستثمار اللغة  عدد الساعات عدد األيام  المساق الرقم

4500 العربية 18 3 أيام القيادة االستراتيجية في عصر التحديات PPL-1

4500 العربية  30 5 أيام برنامج القيادة النسائية PPL-2

4500 العربية 18 3 أيام مهارة العرض واإللقاء والتعامل مع اإلعام PPL-3

4500 العربية 18 3 أيام النجاح في قيادة التغيير  PPL-4

4500 العربية 18 3 أيام مهارات القيادة اإليجابية )خلق ثقافة إيجابية ذات 
تأثير وإنتاجية أكثر(

PPL-5

4500 العربية 18 3 أيام قادة المستقبل في العصر الرقمي PPL-6

3500 12 العربية يومين القيادة والذكاء العاطفي PPL-7

3500 العربية  12 يومين القيادة التحويلية PPL-8

3500 العربية 12 يومين القيادة واستخدام القوة الناعمة PPL-9



المسار المهني وفرص التطور الوظيفي

ــارات متعــددة فــي  ــح لهــم خي ــن للتقــدم فــي مســارهم الوظيفــي ويتي يعــزز البرنامــج فــرص المتدربي
ــادة  ــي القي ــي ف ــوم المهن ــو الدبل ــة. وســيحصل خريج ــة الحديث ــادة  الحكومي ــارات القي ــم مه ــال تعل مج
الحكوميــة مــن كليــة محمــد بــن راشــد لــإدارة الحكوميــة علــى القــدرات والمهــارات الازمــة لشــغل مراكــز 

متقدمــة فــي القطاعيــن العــام والخــاص والمنظمــات الدوليــة ومراكــز البحــوث.

الفئة المستهدفة 

تــم تصميـــم هـــذا البرنامــج لموظفــــي الجهـــات الحكوميـــة علــى مســـتوى رؤســاء األقســـام والمديريــن 
ذوي الخبــــرة العمليـــة التي ال تقـــل عــــن خمـــس ســـنوات.

لغة البرنامج 

ُيطرح البرنامج باللغة العربية. 

مدة البرنامج

التخــرج حســب الجــدول المطــروح مــن قبــل إدارة التعليــم  البرنامــج باســتكمال متطلبــات  ينتهــي 
للكليــة. اإللكترونــي  الموقــع  التنفيــذي فــي 

متطلبات الحصول على الدبلوم المهني

ســيتمكن المشــارك مــن الحصــول علــى شــهادة الدبلــوم المهنــي فــي السياســات العامــة المتقدمــة 
بعــد اجتيــاز جميــع متطلبــات البرنامــج وهــي:

مساقان في القيادة الحكومية. 	

مساقان اختياريان حسب التخصص الوظيفي. 	

أربع جلسات للتوجيه الوظيفي . 	

مشروع التخرج. 	



رسوم الربنامج

للتســجيل فــي هــذا البرنامــج، يجــب علــى المشــارك دفــع المبلــغ المبيــن كقيمــة االســتثمار فــي كل 
برنامــج وفــي حــال التســجيل فــي الدبلــوم يتــم خصــم %0	 مــن القيمــة اإلجماليــة، وتطبــق علــى 

ــر: المســاق األخي

سيتمكن المتدرب من الحصول على االمتيازات التالية:

الحصول على الحقيبة 
التدريبية عبر المنصة الذكية 

)Blackboard(

عضوية لمدة سنة واحدة في 
نادي القيادات بكلية محمد بن 

راشد لإلدارة الحكومية

بعد إنجاز البرنامج، يتسّلم 
المشاركون شهادة اإلنجاز في 

الدبلوم المهني



دبلوم القيادة احلكومية

املساقات <<
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القيادة االسرتاتيجية يف عصر التحديات

قيمة االستثمار عدد األيام اللغة

4500 درهم 3 أيام العربية

ــن  ــى مســتوى المديري ــة عل ــى:  قــادة وموظفــي الجهــات الحكومي البرنامــج موجــه إل
ورؤســاء األقســام

وصف المساق

المتغيــرات  مــن  بمجموعــة  الحالــي  عصرنــا  يتميــز 
المتســارعة فــي ظــل الثــورة  الصناعيــة الرابعــة، التــي 
المؤسســات  عمــل  وآليــات  خطــط  علــى  تؤثــر  باتــت 
فــي  القــادة  ويواجــه  والخاصــة،   الحكوميــة  والجهــات 
التــي  الجديــدة  التحديــات   مــن  عــددًا  العولمــة  عصــر 
تتطلــب امتــاك  مجموعــة  مــن المهــارات والمؤهــات 
المتقدمــة التــي تتناســب مــع حجــم المســؤولية الملقــاة 
علــى عاتقهــم فــي بنــاء مؤسســات قويــة قــادرة علــى 

واالســتدامة. والريــادة  النمــو 
تــم تصميــم هــذا المحــور التدريبــي لتعزيــز الفهــم الســليم 
لمفهــوم القيــادة فــي القطــاع العام، ومناقشــة التحديات 
والمعوقــات، وآخــر التطــورات فــي العمــل الحكومــي، 
االســتراتيجي  القيــادي  التفكيــر  تعزيــز  إلــى  إضافــة 
االســتراتيجي  التخطيــط  ألدوات  الفعــال  واالســتخدام 
إلــى  التغيير.إضافــة  وإدارة  التحديــات  مــع  للتعامــل 
تزويــد المشــاركين بمســارات لتطويــر مهــارات القيــادة 
االســتراتيجية، والعمــل علــى اســتخدام هــذه المهــارات 
فــي خدمــة رؤيــة وأهــداف الجهــات الحكوميــة والمصلحــة 

العامــة.

األهداف

التعرف إلى التحديات المعاصرة والمفاهيم 	 
الحديثة في العمل الحكومي وإدراك الغايات 

العليا للحكومة.
وضع تصور دقيق لمفاهيم القيادة الحديثة 	 

وأساليبها.
الخروج بمنظور شامل الستشراف المستقبل 	 

والقيادة االستراتيجية وتطبيقاتها العملية.
امتاك أساليب عملية لتحفيز اآلخرين  والذكاء 	 

العاطفي والتأثير عليهم إيجابيًا وإسعادهم.
التمكن من استخدام أدوات التخطيط االستراتيجي 	 

لدعم التوجه القيادي وإدارة التغيير. 
فهم معايير األجندة الوطنية في منظومة التميز 	 

الحكومي ودور القائد في تحقيقها. 
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برنامج القيادة النسائية )متكني املرأة 
التنفيذية(

قيمة االستثمار عدد األيام اللغة

4500 درهم خمس ايام العربية

ــن  ــى مســتوى المديري ــة عل ــى:  قــادة وموظفــي الجهــات الحكومي البرنامــج موجــه إل
ورؤســاء األقســام

وصف المساق

المتغيــرات  مــن  بمجموعــة  الحالــي   عصرنــا  يتميــز 
المتســارعة فــي ظــل الثــورة  الصناعيــة الرابعــة، التــي 
المؤسســات  عمــل  وآليــات  خطــط  علــى  تؤثــر  باتــت 
فــي  القــادة  ويواجــه  والخاصــة،   الحكوميــة  والجهــات 
التــي  الجديــدة  التحديــات   مــن  عــددًا  العولمــة  عصــر 
تتطلــب امتــاك  مجموعــة  مــن المهــارات والمؤهــات 
المتقدمــة التــي تتناســب مــع حجــم المســؤولية الملقــاة 
علــى عاتقهــم فــي بنــاء مؤسســات قويــة قــادرة علــى 

واالســتدامة. والريــادة  النمــو 
تــم تصميــم هــذا المحــور التدريبــي لتعزيــز الفهــم الســليم 
لمفهــوم القيــادة فــي القطــاع العام، ومناقشــة التحديات 
والمعوقــات، وآخــر التطــورات فــي العمــل الحكومــي، 
االســتراتيجي  القيــادي  التفكيــر  تعزيــز  إلــى  إضافــة 
االســتراتيجي  التخطيــط  ألدوات  الفعــال  واالســتخدام 
إلــى  التغيير.إضافــة  وإدارة  التحديــات  مــع  للتعامــل 
تزويــد المشــاركين بمســارات لتطويــر مهــارات القيــادة 
االســتراتيجية، والعمــل علــى اســتخدام هــذه المهــارات 
فــي خدمــة رؤيــة وأهــداف الجهــات الحكوميــة والمصلحــة 

العامــة.

األهداف

التعرف إلى أهم التحديات التي تواجه المرأة 	 
القائدة حاليًا ومستقبًا في  عملها وكيفية 

مواجهتها.
التعرف إلى عوامل النجاح في تسهيل اعتاء 	 

النساء المناصب القيادية.
دراسة مجموعة من المهارات القيادية مثل الذكاء 	 

العاطفي وأدوات التخطيط االستراتيجي وإدارة 
التغيير.

تعلم مهارات االتصال والتواصل مع اإلعام.	 
دراسة بعض التقارير الصادرة بخصوص القيادات 	 

النسائية في العالم العربي. 
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مهارة العرض واإللقاء والتعامل مع اإلعالم

قيمة االستثمار عدد األيام اللغة

4500 درهم 3 أيام العربية

ــن  ــى مســتوى المديري ــة عل ــى:  قــادة وموظفــي الجهــات الحكومي البرنامــج موجــه إل
ورؤســاء األقســام

وصف المساق

ــة الرابعــة  ال ُيمكــن لإلنســان  ــورة الصناعي فــي عصــر الث
والمؤّسســات أن تفصــل حياتهــا عــن وســائل اإلعــام؛ 
حيــث تســتعين المؤسســات بوســائل اإلعــام المختلفــة 
أو  آراء  علــى  الحصــول  أو  خاصــة،  تغطيــة  بهــدف 
معلومــات، أو حتــى اســتخدام  وســائل اإلعــام لتوضيــح 
رأيهــا وإبــراز الحقائــق. كمــا يتــم التعامــل مــع وســائل 
اإلعــام  المختلفــة ووســائل االتصــال االجتماعــي  للتأثيــر  
علــى الــرأي العــام، أو الحصــول علــى الدعــم، أو جمــع 
أو لتعزيــز  النظــر لموضــوٍع ُمعّيــن،  أو لفــت  األمــوال، 

صورتهــا لــدى الجمهــور.
بمهــارات  القــادة  لتزويــد  البرنامــج  هــذا  تصميــم  تــم 
ــة التعامــل  ــم كيفي ــاء، وتعل ــم العــروض وفــن اإللق تقدي
مــع وســائل اإلعــام المختلفــة والتــي أصبــح تأثيرهــا كبيــر 
جــدًا فــي عصــر انتشــار وســائل التواصــل االجتماعــي، 
تقديــم  فــي  عمليــة  تطبيقــات  البرنامــج  وســيتضمن 
العــروض والتحــدث أمــام الجمهــور  وإجــراء المقابــات 

أمــام الكاميــرا.

األهداف

تعلم القدرة على تقييد العروض.	 
التمكن من القدرة على إلقاء المحاضرات.	 
القدرة على استخدام وسائل اإلعام ووسائل 	 

التواصل االجتماعي في ترسيخ الصورة اإليجابية 
للمؤسسة ورؤيتها.

القدرة على تعزيز العاقات مع وسائل اإلعام 	 
واستخدامها كحليف يساعد المؤسسة في 

تحقيق أهدافها. 
تعلم كيفية اإلعان عن النجاحات واإلخفاقات 	 

بشفافية ووضع خطة لإلصاح )اإلدارة على 
المكشوف(.
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النجاح يف قيادة التغيري 

قيمة االستثمار عدد األيام اللغة

4500 درهم 3 أيام العربية

ــن  ــى مســتوى المديري ــة عل ــى:  قــادة وموظفــي الجهــات الحكومي البرنامــج موجــه إل
ورؤســاء األقســام

وصف المساق

التغييــر ظاهــرة طبيعيــة إذا تركــت بــدون إدارة لتوجيههــا تحولــت إلــى 
حركــة عشــوائية تغلــب عليهــا مظاهــر الفوضــى والتشــويش والقلق، 
وتتســبب فــي عــدم االســتقرار والخــوف، وغالبــًا مــا تنتقــل بنــا  إلــى 

حيــث ال نعــرف أو ال نريــد. 
  هــي منهجيــة أو منظومــة يتــم مــن خالهــا تفعيــل وإحــداث التغييــر 
يؤهلهــا  ممــا  والمجتمعــات،  والمنظمــات  والفــرق  األفــراد  فــي 
للتحــول واالنتقــال مــن وضــع قائــم إلــى وضــع قــادم. وهــي مزيــج 
مــن التغييــر المؤسســي وتغييــر األفــراد أنفســهم تمهيــدًا للتغييــر 
الشــامل والفعــال. والفشــل فــي إدارة التغييــر بســبب المقاومــة 
يــؤدي إلــى فشــل المؤسســات بتحقيــق أهدافهــا مهمــا اســتخدمت 

ــدة أو أنفقــت مــن المــوارد. مــن أنظمــة جدي
تــم تصميــم هــذا المحــور لتمكيــن القــادة مــن قيــادة التغييــر فــي 
ــة “العصــا  ــر بمثاب ــادة التغيي ــة قي مؤسســاتهم حيــث أصبحــت عملي
الســحرية” لنجــاح اإلدارة واالســتراتيجية فــي معظــم المؤسســات 
الحديثــة، وأكثــر مــن ذلــك، فــإن البقــاء فــي المنافســة فــي عصــر 
االبتــكارات التكنولوجيــة والعولمــة يتطلــب مهــارات متميــزة بمواكبة 
التغييــر وإدارتــه بالشــكل الســليم. إذا كنــت ال تمتلــك الرغبــة فــي 
تبنــي التغييــر، فأنــت لســت مســتعدًا للقيــادة، ألن القيــادة ببســاطة 

ليســت مســعى ثابــت. 

األهداف

توقع التغيير والتعامل معه بشكل فعال 	 
وأكثر مرونة.

إدراك الغايات العليا للحكومة من 	 
التغييرات التي تحصل أو التغيرات 

القادمة.
ربط القيادة والتغيير مع النماذج 	 

المتوافرة واالستفادة من ذلك 
للتخطيط المناسب للتغييرات القادمة.

التفاعل مع مقاومة التغيير وإيجاد الطرق 	 
للحد أو التخلص من مخاوف التغيير من 

أجل تحقيق األهداف المرجوة.
تخطيط وتنفيذ عملية التواصل المتعلقة 	 

بالتغيير بطريقة تساعد على النجاح مع 
جميع أصحاب المصلحة.

تعلم الخطوات العملية لقيادة التغيير 	 
بنجاح واستخدام  مهارات الذكاء 

العاطفي.
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مهارات القيادة اإليجابية )خلق ثقافة إيجابية 
ذات تأثري وإنتاجية أكرث(

قيمة االستثمار عدد األيام اللغة

4500 درهم 3 أيام العربية

ــن  ــى مســتوى المديري ــة عل ــى:  قــادة وموظفــي الجهــات الحكومي البرنامــج موجــه إل
ورؤســاء األقســام

وصف المساق

تتطلــب القيــادة الفعالــة جرعــه إضافيــة مــن اإليجابيــة 
وســيلة  مجــرد  ليســت  هنــا  فاإليجابيــة  واإللهــام. 
للقيــادة بــل هــي وســيلة فــي مواجهــه الشــدائد، وفــي 
بنــاء ثقافــة عظيمــه، وتطويــر فريــق ملتــزم يســير نحــو 
التميــز والتفــوق مــن خــال التركيــز علــى مواطــن القــوة 

اإليجابيــة. والســمات  والمواهــب 
 يخلــق القائــد اإليجابــي رؤيــة إيجابيــة يرغــب اآلخــرون فــي 
المشــاركة فــي تحقيقهــا، حيــث يفّكــر ويحلــم بالمســتقبل 
فــي  الســلبية  مواجهــه  علــى  ويعمــل  الوقــت،  طــوال 
الفريــق واســتبدالها بســلوك إيجابــي وتنميــة روح الفريــق 

وتحفيزهــم، ويســعى دائمــًا لتحقيــق التميــز.
تــم تصميــم هــذا المحــور لتعليــم وتدريــب المشــاركين 
ــي أصبحــت مهمــة  ــة والت ــادة اإليجابي ــى مهــارات القي عل
لــكل قائــد فــي عصــر الســرعة والتغييــر الحاصــل فــي 
طبيعــة العمــل فــي المؤسســات ولقــد أثبتــت الدراســات 
أن خلــق بيئــة إيجابيــة فــي العمــل ســتؤثر علــى زيــادة 
معــدل اإلنتاجيــة ومعــدل رضــى وســعادة المتعامليــن.

األهداف

تعلم نـظريـات التحفيز اإليجابي لـفهم التحـديـات 	 
الـذهـنية والـعاطـفية والتغلب عليها وخلق نوع 

من التفكير االبتكاري إلسعاد الناس.
الــتعرف إلى أحــدث األدوات والــتقنيات لــلقيادة  	 

اإليجابية الــتي تــم دعــمها مــن قــبل عــلم 
النفس اإليجابي واستخدام الذكاء العاطفي.

فهم مـنهج التركيز على نـقاط القوة  للموظفين 	 
)التمتين( في بيئة العمل بهدف زيادة اإلنتاجية.

إلــهام وتــحفيز الموظفين باستخدام الـعقلية 	 
اإليـجابـية إلعـداد كـوادر قـياديـة قوية وقادرة 

على التغيير والتعامل مع اإلعام.
فـهم وتـطبيق نموذج »بيرما« لرفـع مسـتوى 	 

اإلنتاجية واإليجابية في العمل.
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قادة املستقبل يف العصر الرقمي

قيمة االستثمار عدد األيام اللغة

4500 درهم 3 أيام العربية

ــن  ــى مســتوى المديري ــة عل ــى:  قــادة وموظفــي الجهــات الحكومي البرنامــج موجــه إل
ورؤســاء األقســام

وصف المساق

منــذ  مســبوق  غيــر  كبيــر  بتحــول  اليــوم  العالــم  يمــر 
اإلمكانــات  أدت  حيــث  الرابعــة؛  الصناعيــة  الثــورة  بــدء 
ــا المتقدمــة والناجمــة عــن االبتــكار الرقمــي  والتكنولوجي
إلــى تغييــرات جذريــة فــي كيفيــة إدارة األعمــال والشــركات 
مــن  تعــرف  القيــادة  تعــد  ولــم  المســتهلك.  وســلوك 
خــال  مــن  ولكــن  واحــد،  قيــادي  بــه  يقــوم  مــا  خــال 
ــز فــي فريــق العمــل. كمــا   القــدرة علــى التعــاون والتحفي
يواجــه القياديــون اليــوم تحديــات أكبــر بســبب تعقيــدات 
الجغرافــي  والتنــوع  التغييــر،  ســريعة  التكنولوجيــا 
الشــبكة  علــى  يعمــل  الــذي  العمــل  لفريــق  والثقافــي 
االفتراضيــة، وصعوبــة اتخــاذ القــرارات عنــد تواجــد كــم 

المعلومــات. مــن  هائــل 
تــم تصميــم هــذا البرنامــج لتزويــد المتدربيــن بالكفــاءات 
الازمــة للقيــادة االمســتقبلية  فــي العصــر الرقمــي وفــق 
نمــوذج اإلمــارات للقيــادة الحكوميــة ونمــوذج محمــد بــن 
راشــد للقيــادة، وكيفيــة العمــل علــى تنميتهــا، مــن حيــث 
التخطيــط والتنفيــذ والتقييــم، لتمكينهــم مــن االرتقــاء 

بمســتوى مؤسســاتهم حاضــرًا ومســتقبًا.

األهداف

تعريف المشاركين بالكفاءات الازمة للقائد 	 
المتميز صاحب النجاح المستدام في القرن 21.

تمكين المشاركين من اإللمام بمفهوم اإلنجاز 	 
والتأثير من خال جعل المرونة سمًة أصيلة في 

القائد والقدرة على االتصال والتواصل مع جميع 
الشركاء ومنهم اإلعام.

تمكين المشاركين من اتخاذ القرارات بفاعلية 	 
وكفاءة، بناًء على إدارة المعرفة وإدارة الموارد 

واستشراف المستقبل.
صقل مهارات المشاركين فيما يتعلق بتحقيق 	 

التميز الفردي والمؤسسي واستخدام 
التكنولوجيا والذكاء االصطناعي للوصول إلى 

الريادة. 
صقل الروح القيادية للمشاركين وكيفية تقديم 	 

القدوة الحسنة للموظفين وكيفية تحلي القادة 
بمهارات تمكين الموظفين واالنفتاح على 

العالمين الداخلي والخارجي مع استخدام تقنيات 
الذكاء العاطفي.
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القيادة والذكاء العاطفي

قيمة االستثمار عدد األيام اللغة

4500 درهم 3 أيام العربية

ــن  ــى مســتوى المديري ــة عل ــى:  قــادة وموظفــي الجهــات الحكومي البرنامــج موجــه إل
ورؤســاء األقســام

وصف المساق

الــذكاء العاطفــي هــو القــدرة علــى فــرز العواطــف الذاتيــة، 
وحســن اســتعمالها والتعــرف إلــى شــعورنا الشــخصي وشــعور 
اآلخرين، وذلك لتحفيز أنفسنا، وإدارة عاطفتنا بشكـــل سلـــيم 
فــي عاقتنــا مــع اآلخريــن إضافــة إلــى قــدرة اإلنســان علــى 
التعامــل اإليجابــي مــع نفســه ومــع اآلخريــن بحيــث يحقــق أكبــر 
قــدر مــن الســعادة لنفســه ولمــن حولــه. ويعــّد الكاتــب الدكتــور 
“دانيــال غولمــان” مــن أشــهر مــن كتــب عــن الــذكاء العاطفــي. 
ويتــم قيــاس الــذكاء العاطفــي للشــخص مــن خــال الخضــوع 
الختبــار متخصــص يغطــي كافــة أبعــاد الــذكاء العاطفــي، ويعــّد 

الــذكاء العاطفــي مــن أساســيات نجــاح  أي قائــد.
بالكفــاءات  المشــاركين  لتزويــد  المحــور  هــذا  تصميــم  تــم 
سيكتشــف  حيــث  العاطفــي،  ذكائهــم  لتحســين  المطلوبــة 
تأثيــره  عــن  فضــًا  العاطفــي  الــذكاء  أهميــة  المشــاركون 
وذلــك  واالجتماعيــة  المهنيــة  المســتويات  فــي  اإليجابــي 
ــاة بشــكل  ــة عاقاتهــم فــي العمــل والحي ــادة فعالي بهــدف زي
عــام، وســوف يتعلــم المشــاركون أيضــًا كيفيــة االســتفادة 
مــن مهــارات الــذكاء العاطفــي مــن خــال مســاعدتهم علــى 
ــذكاء  ــاد ال ــع أبع ــة الشــخصية لتحســين جمي وضــع خطــة تنمي

العمــل. فــي  وتطبيقاتــه  المطلوبــة،  العاطفــي 

األهداف

التعرف إلى أثر العواطف على السلوك 	 
البشري.

استخدام المبادئ الستة للذكاء العاطفي 	 
لتعزيز العاقات مع اآلخرين واستخدام ذلك 

في إدارة التغيير.
تفسير نتائج اختبار الذكاء العاطفي واآلثار 	 

المترتبة عليها لتحسين التفاعل مع اآلخرين.
وضع خطة تنمية الشخصية بهدف تطوير 	 

وتحسين الذكاء العاطفي.
القدرة على تطبيق مهارات  الذكاء العاطفي 	 

من أجل تحقيق أقصى قدر من التأثير 
الشخصي على المستويات المهنية 

واالجتماعية.
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القيادة التحويلية: كيف تصبح قائدًا استثنائيًا؟

قيمة االستثمار عدد األيام اللغة

4500 درهم 3 أيام العربية

ــن  ــى مســتوى المديري ــة عل ــى:  قــادة وموظفــي الجهــات الحكومي البرنامــج موجــه إل
ورؤســاء األقســام

وصف المساق

يهــدف هــذا المحــور إلــى تدريــب المشــاركين علــى كيفيــة 
اآلخريــن،  قيــادة  وفــن  البشــري  الســلوك  فــي  التأثيــر 
وإنجــاز العمــل بكفــاءة وفاعليــة، وتعزيــز التحفيــز والمبادرة 
واالبتــكار والثقــة بالــذات وكيفيــة التركيــز علــى نقــاط قــوة 
الموظفيــن لغايــات تطويرهــم بهــدف إجــراء التغيــرات 

ــادة. ــة التطــور والري المناســبة فــي المؤسســة لمواكب

األهداف

تعلم خصائص اإلبداع في العمل القيادي.	 
التعرف إلى جدارات القيادة التحويلية وتحديات 	 

المستقبل.
تعلم جدارة صياغة الخطط والتفكير القيادي 	 

االبتكاري للقائد التحويلي.
كيفية تحرير طاقات الموظفين وتسخيرها 	 

لمضاعفة اإلنتاجية.
التمكن من مهارات التحفيز الفعالة  والذكاء 	 

العاطفي وبناء الفريق وإدارة التغيير والقدرة على 
االتصال والتواصل مع جميع أصحاب المصلحة 

ومنهم اإلعام.
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القيادة واستخدام القوة الناعمة

قيمة االستثمار عدد األيام اللغة

4500 درهم 3 أيام العربية

ــن  ــى مســتوى المديري ــة عل ــى:  قــادة وموظفــي الجهــات الحكومي البرنامــج موجــه إل
ورؤســاء األقســام

وصف المساق

تــم تصميــم هــذا البرنامــج  لتعريــف المتدربيــن بمفهــوم 
القــوة الناعمــة وكيفيــة االســتفادة مــن هــذا المفهــوم 
فــي إدارة المؤسســات، حيــث إن الثــورة الرقميــة فــي 
العصــر الرقمــي مّكنــت المعلومــات مــن االنتشــار علــى 

ــل.  ــر مــن ذي قب نطــاق أوســع وبســرعة أكب

األهداف

التعرف إلى مفهوم القوة الناعمة.	 
دراسة مصادر القوة الناعمة للقائد وكيفية 	 

استخدامها.
كيف للقائد أن يتأثر ويؤثر في اآلخرين ليساعدوه 	 

في عملية التغيير. 
تعلم مبادئ القوة والتأثير للقائد.	 
القدرة على االتصال والتواصل واستخدام تقنيات 	 

اإلعام المجتمعي بكفاءة وفاعلية.
التمكن من مرتكزات القوة الناعمة في 	 

المؤسسات.





دبلوم القيادة الرقمية 
واملستقبل 

PDL



دبلوم القيادة الرقمية واملستقبل

يــزود برنامــج الدبلــوم المهنــي في القيادة الرقمية والمســتقبل المشــاركين بالمهارات والمعرفة الازمة  
للقيــادة الرقميــة والتعــرف إلــى مفاهيــم االبتــكار واســتخدام التكنولوجيــا فــي الخدمــات الحكوميــة. 
ــه واالســتفادة مــن  ــى مكنونات ــة استشــراف المســتقبل للتعــرف إل ــى أهمي ــز البرنامــج عل ــك يرك وكذل
االتجاهــات المســتقبلية للتطــورات العلميــة والتكنولوجيــا ومنهــا الــذكاء االصطناعــي كمدخــل البتــكار 
الخدمــات الحكوميــة بفعاليــة لتســاعد فــي إســعاد النــاس. ويتضمــن البرنامــج إطــاع المشــاركين علــى 

أهــم التجــارب العالميــة  والمحليــة فــي هــذا المجــال.

تــم تصميــم البرنامــج بشــكل خــاص إلثــراء تجربــة المديريــن ورؤســاء األقســام والمهتميــن بالعمــل 
الحكومــي فــي بيئــة تعليميــة تفاعليــة تتناســب مــع جــدول أعمالهــم وتحدياتهــم المهنيــة. وممــا يميــز 
الدبلــوم المهنــي انــه صمــم لتعزيــز الخبــرة المكتســبة مــن خــال العمــل، إضافــة إلــى تركيــزه علــى تنميــة 

المعــارف األكاديميــة والمهــارات المهنيــة  فــي مجــال القيــادة الرقميــة والمســتقبل.

أهداف الربنامج

التعرف إلى مفاهيم القيادة الرقمية والتي أصبحت من المتطلبات الحديثة لكل قائد ناجح.	 

 تعلم طرق التفكير اإلبداعي لتوفير الخدمات استعدادًا للمستقبل وإلسعاد الناس.	 

التخطيــط لمواكبــة االتجاهــات والتطــورات المســتقبلية فــي مجــال عمــل الجهــة مــن النواحــي 	 
وغيرهــا.  والتشــريعية  واالقتصاديــة  واالجتماعيــة  التكنولوجيــة 

التعــرف إلــى مفهــوم التفكيــر التصميمــي ومــدى أهميتــه لتحســين الخدمــات الحكوميــة بهــدف 	 
إســعاد النــاس.

ــر 	  ــا بهــدف التطوي ــذكاء االصطناعــي به ــي سيســاهم ال ــة الت دراســة مجــاالت الخدمــات الحكومي
والتحســين للوصــول إلــى الريــادة. 

االطاع على أهم التجارب العالمية والمحلية في مجال القيادة الرقمية والمستقبلية.	 



هيكل الربنامج

قيمة االستثمار اللغة  عدد الساعات عدد األيام  المساق الرقم

4500 العربية 18 3 أيام قيادة التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية PDL-1

18 العربية 4500 3 أيام استشراف المستقبل وصناعته في القطاع 
الحكومي

PDL-2

4500 العربية 18 3أيام إدارة البيانات الضخمة في المؤسسات الحكومية PDL-3

4500 العربية  18 3 أيام االبتكار في خدمات القطاع الحكومي PDL-4

4500 العربية 18 3 أيام التفكير التصميمي للتميز في تقديم الخدمات 
الحكومية

PDL-5

4500 العربية 18 3 أيام استخدامات الذكاء االصطناعي في العمل 
الحكومي

PDL-6

3500 العربية 12 يومين ورشة استخدام آليات االبتكار وتوليد األفكار PDL-7

3500 العربية 12 يومين المسرعات الحكومية ومضاعفة األداء PDL-8

3500 العربية 12 يومين 10X االبتكارات الجذرية PDL-9



المسار المهني وفرص التطور الوظيفي

ــارات متعــددة فــي  ــح لهــم خي ــن للتقــدم فــي مســارهم الوظيفــي ويتي يعــزز البرنامــج فــرص المتدربي
مجــال وضــع السياســات العامــة. وســيحصل خريجــو الدبلــوم المهنــي فــي القيــادة الرقميــة والمســتقبل 
مــن كليــة محمــد بــن راشــد لــإدارة الحكوميــة علــى القــدرات والمهــارات الازمــة لشــغل مراكــز متقدمــة 

فــي القطاعيــن العــام والخــاص والمنظمــات الدوليــة ومراكــز البحــوث.

الفئة المستهدفة 

تــم تصميـــم هـــذا البرنامــج لموظفــــي الجهـــات الحكوميـــة علــى مســـتوى رؤســاء األقســـام والمديريــن 
ذوي الخبــــرة العمليـــة التي ال تقـــل عــــن خمـــس ســـنوات.

لغة البرنامج 

ُيطرح البرنامج باللغة العربية. 

مدة البرنامج

التخــرج حســب الجــدول المطــروح مــن قبــل إدارة التعليــم  البرنامــج باســتكمال متطلبــات  ينتهــي 
للكليــة. اإللكترونــي  الموقــع  التنفيــذي فــي 

متطلبات الحصول على الدبلوم المهني

ســيتمكن المشــارك مــن الحصــول علــى شــهادة الدبلــوم المهنــي فــي السياســات العامــة المتقدمــة 
بعــد اجتيــاز جميــع متطلبــات البرنامــج وهــي:

مساقان في القيادة الرقمية والمستقبل. 	

مساقان اختياريان حسب التخصص الوظيفي. 	

أربع جلسات للتوجيه الوظيفي . 	

مشروع التخرج. 	



رسوم الربنامج

للتســجيل فــي هــذا البرنامــج، يجــب علــى المشــارك دفــع المبلــغ المبيــن كقيمــة االســتثمار فــي كل 
برنامــج وفــي حــال التســجيل فــي الدبلــوم يتــم خصــم %0	 مــن القيمــة اإلجماليــة، وتطبــق علــى 

ــر: المســاق األخي

سيتمكن المتدرب من الحصول على االمتيازات التالية:

الحصول على الحقيبة 
التدريبية عبر المنصة الذكية 

)Blackboard(

عضوية لمدة سنة واحدة في 
نادي القيادات بكلية محمد بن 

راشد لإلدارة الحكومية

بعد إنجاز البرنامج، يتسّلم 
المشاركون شهادة اإلنجاز في 

الدبلوم المهني



دبلوم القيادة الرقمية واملستقبل

املساقات <<
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قيادة التحول الرقمي يف املؤسسات 
احلكومية

قيمة االستثمار عدد األيام اللغة

4500 درهم 3 أيام العربية

ــن  ــى مســتوى المديري ــة عل ــى:  قــادة وموظفــي الجهــات الحكومي البرنامــج موجــه إل
ــكار واستشــراف المســتقبل ــن فــي االبت ورؤســاء األقســام والعاملي

وصف المساق

كثيــر مــن المؤسســات الحكوميــة ترغــب وتســعى إلــى 
التحــول الرقمــي لتطويــر الخدمــات، بيــد أن %5 فقــط 
نجحــت فــي هــذا التوجــه؛ وذلــك بســبب اســتراتيجيات 
طموحــة جــدًا وصعبــة التنفيــذ وعــدم الجهوزيــة الخاصــة 
ببنيــة تحتيــة مائمــة، فضــًا عــن عــدم توافــر البيانــات 
الازمــة. ولتســريع عمليــة التغييــر والتــي تتيــح للحكومــات 
ــاع كل مؤسســة  ــة التواصــل الفعــال، وألن اتب اإللكتروني
قــادرة  يجعلهــا  الرقمــي  والنهــج  الفكــر  لهــذا  حكوميــة 
علــى التصــدي لجميــع التحديــات ومواكبــة تســارع وتيــرة 
التكنولوجيــا الرقميــة؛ تــم تصميــم هــذا المحــور  لتعريــف 
مــن  االســتفادة  وكيفيــة  المفهــوم  بهــذا  المشــاركين 
البيانــات الكبــرى ومواكبــة التحــول الرقمــي فــي عصــر 
الدولــة  توجهــات  ودراســة  الرابعــة  الصناعيــة  الثــورة 

بالتحــول الرقمــي.

األهداف

التعرف إلى مفهوم التحول الرقمي في 	 
المؤسسات الحكومية

دراسة محفزات التحول الرقمي	 
بيان أهم االتجاهات التي تسرع من تبني التقنية	 
دراسة نماذج النضج الرقمي العالمية ونماذج 	 

النضج الرقمي االتحادية والمحلية.
ريادة دولة اإلمارات في الحكومة الذكية	 
دراسة االستراتيجيات الحكومية التي تخدم 	 

التحول الذكي )استراتيجية دولة اإلمارات للثورة 
الصناعية الرابعة، استراتيجية دولة اإلمارات 

للذكاء االصطناعي، االستراتيجية الوطنية 
لابتكار، استراتيجية التعامات الرقمية )بلوك 

تشين(.
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استشراف املستقبل وصناعته يف القطاع 
احلكومي

قيمة االستثمار عدد األيام اللغة

4500 درهم 3 أيام العربية

البرنامــج موجــه إلــى: قــادة وموظفــي الجهــات الحكوميــة علــى مســتوى المديريــن 
ورؤســاء األقســام والعامليــن فــي االبتــكار واستشــراف المســتقبل

وصف المساق

ــة تتضمــن  ــة وعملي ــارة علمي استشــراف المســتقبل مه
يمكــن  ســيناريوهات  واعتمــاد  اســتباقي  نهــج  رســم 
ــى واقــع ملمــوس يرتقــي بالعمــل الحكومــي  تحويلهــا إل
فــي  أهميتــه  وتتجلــى  مبتكــرة،  ومعاييــر  أســس  علــى 
تكويــن وجهــة نظــر أوســع لــدى متخــذي القــرار، واإلنــذار 
المبكــر للقضايــا المســتجدة، وفهــم التحديــات والفــرص 
لصنــع  الحكوميــة  للمؤسســات  الفرصــة  وإتاحــة 
مســتقبلها بحكمــة وتشــجيع ثقافــة اإلبــداع واالبتــكار فــي 

المؤسســات.
تــم تصميــم هــذا المحــور  لتدريــب المشــاركين على إدراك 
مــدى أهميــة استشــراف المســتقبل لتحقيــق االســتدامة  
الصناعيــة  الثــورة  عصــر  فــي  المؤسســي  التميــز  فــي 
المســتقبل،  استشــراف  وأدوات  ومنهجيــة  الرابعــة،  
والتعــرف إلــى التوجهــات المســتقبلية وتعلــم خطــوات 
االستشــراف العمليــة وكيفيــة تصميــم الســيناريوهات 

ــة. البديل

األهداف

بيان أهمية استشراف المستقبل واستخدام 	 
مستخرجات عملية االستشراف في التخطيط 

االستراتيجي للوصول للريادة.
التخطيط لمواكبة االتجاهات والتطورات 	 

المستقبلية في مجال عمل الجهة الحكومية من 
النواحي التكنولوجية واالجتماعية  واالقتصادية 

والتشريعية وغيرها. 
بناء قدرات الجهة الحكومية وعملياتها وخدماتها؛ 	 

بحيث تكون أكثر رشاقة في التعامل مع هذه 
المتغيرات ومواجهتها.

تمكين المشاركين من االستفادة من  فهم 	 
االتجاهات المستقبلية للتطورات العلمية 

والتكنولوجيا كمدخل لإلبداع واالبتكار وذلك 
لتنفيذ العمليات  والخدمات بطريقة أكثر فعالية 

تساعد في إسعاد الناس.
تعلم خطوات االستشراف العملية والتعرف إلى 	 

األدوات المستخدمة.
دراسة معايير االستشراف في منظومة التميز 	 

الحكومي



PDL
3

 إدارة البيانات الضخمة يف املؤسسات
احلكومية

قيمة االستثمار عدد األيام اللغة

4500 درهم 3 أيام العربية

ــن  ــى مســتوى المديري ــة عل ــى:  قــادة وموظفــي الجهــات الحكومي البرنامــج موجــه إل
ــة ــكار الخدمــات الحكومي ــن فــي ابت ورؤســاء األقســام والعاملي

وصف المساق

يعــرف  مــا  )أو  الضخمــة  البيانــات  عــن  الحديــث  كثــر 
باإلنجليزيــة  Big Data ( وتأثيرهــا علــى العالــم، وأصبــح 
هنــاك مــن الضــرورة إقامة مشــروعات تســاعد الحكومات 
والمؤسســات التــي تختــزن محتويــات رقميــة هائلــة فــي 

ــا. ــا لاســتفادة منه ــا وتحليله ــم بياناته تنظي
خــال  مــن  تولــدت  بيانــات  هــي  الضخمــة  والبيانــات 
اســتخدامنا المضطــرد لألجهــزة الرقميــة، والحاســبات، 
أن  ويمكــن  اإلنترنــت.  بشــبكة  متصــل  هــو  مــا  وكل 
اعتياديــة فــي  إجــراء عمليــات  عنــد  البيانــات  تســتحدث 
التقنيــة لتســهيل ســيرها،  ظاهرهــا، ولكنهــا تســتخدم 
ل  كل هــذه النشــاطات تتــرك أثــرًا رقميــًا، ومــن ثــم تشــكِّ
هــذه المعلومــات فــي مجموعهــا مــا ُيعــرف بـــ »البيانــات 

الضخمــة«.
بهــذا  المشــاركين  لتعريــف  المحــور  هــذا  تصميــم  تــم 
المفهــوم وكيفيــة االســتفادة مــن البيانــات التــي تحصــل 

فــي مؤسســاتهم.

األهداف

التعرف إلى مفهوم البيانات الضخمة، تصنيفها، 	 
خصائصها، ومصادرها.

تمكين المشاركين من اإللمام بالقيمة الكامنة 	 
في تحليل البيانات الضخمة.

دراسة أدوات تحليل البيانات الضخمة.	 
التعرف إلى فوائد البيانات الضخمة.	 
فهم منهج إدارة المعرفة والبيانات الضخمة	 
دراسة كيفية حوكمة استخدام البيانات الضخمة.	 
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االبتكار يف خدمات القطاع احلكومي

قيمة االستثمار عدد األيام اللغة

4500 درهم 3 أيام العربية

ــن  ــى مســتوى المديري ــة عل ــى:  قــادة وموظفــي الجهــات الحكومي البرنامــج موجــه إل
ــة ــكار الخدمــات الحكومي ــن فــي ابت ورؤســاء األقســام والعاملي

وصف المساق

االبتــكار هــو تقديــم منتــٍج أو خدمــٍة، أو عمليــٍة جديــدٍة 
أو محســنٍة بدرجــٍة كبيــرٍة، أو طريقــٍة تســويقيٍة جديــدٍة، 
األعمــال  ممارســات  فــي  جديــدٍة  تنظيميــٍة  طريقــٍة  أو 
حــول  الحكومــات  وتواجــه  الخارجيــة.  العاقــات  أو 
ــدًة مــن  ــدًة وتوقعــاٍت متزاي ــاٍت جدي ــوم متطلب ــم الي العال
المجتمعــات  تعيــش  نفســه  الوقــت  وفــي  مواطنيهــا، 
التكنولوجيــا  مــن  النمــّو  متســارعة  منظومــٍة  ضمــن 
واألدوات التــي يمكــن للحكومــات اســتغالها لتلبيــة تلــك 
المتطلبــات والتوقعــات، إال أن هــذه األدوات لــن تنجــح 
تحتــاج  لــذا،  التقليــدي،  الحكومــي  العمــل  فــي ســياق 
حكومــات اليــوم التركيــز علــى االبتــكار واإلبــداع للوصــول 
لحلــوٍل وآليــاٍت حديثــٍة ومائمــٍة لتحديــات القــرن الحالــي.
علــى  المشــاركين  لتدريــب  المحــور  هــذا  تصميــم  تــم 
االبتــكار فــي خدمــات القطــاع الحكومــي، حيــث أصبــح 
االبتــكار يغطــي جميــع مناحــي الحيــاة، فــكل شــيء يحيــط 
مــن  الخدمــات  قطــاع  ويعــد  بــه،  االرتقــاء  يمكننــا  بنــا 
أكثــر القطاعــات مرونــة فــي مجــال االبتــكار حيــث تتعــدد 
العناصــر المكونــة لــه لتشــمل العنصــر البشــري والتقنــي، 
والســعي لتطويرهمــا باســتمرار تحقــق المؤسســة أعلــى 

المراتــب فــي التنافســية العالميــة.

األهداف

التعرف إلى مفهوم االبتكار في الخدمات 	 
الحكومية.

دراسة أهمية االبتكار في الخدمات الحكومية.	 
تعلم طرق التفكير اإلبداعي لتوفير الخدمات 	 

استعدادًا للمستقبل وإسعاد الناس.
اتقان طرق توليد األفكار. 	 
بناء قدرات المتدربين على طرق مواجهة معوقات 	 

التفكير اإلبداعي.
االطاع على بعض  التجارب العالمية  والمحلية  	 

الحالية والمستقبلية في هذا المجال وكيفية 
استخدام الذكاء االصطناعي في تحسين 

الخدمات الحكومية.
دراسة معايير االبتكار في منظومة التميز 	 

الحكومي.
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التفكري التصميمي للتميز يف تقدمي اخلدمات 
احلكومية

قيمة االستثمار عدد األيام اللغة

4500 درهم 3 أيام العربية

ــن  ــى مســتوى المديري ــة عل ــى:  قــادة وموظفــي الجهــات الحكومي البرنامــج موجــه إل
ــة ــم الخدمــات الحكومي ــى تقدي ــن عل ورؤســاء األقســام والعاملي

وصف المساق

بيــن  تطابــق  إجــراء  علــى  التصميمــي  التفكيــر  يعمــل 
التفكيــر اإلبداعــي وتفكيــر األعمــال التجــاري لتوليــد قيمة، 
واســتخراج الحلــول علــى األمــد الطويــل، وهــو  ليــس حــًا  
أو طريقــة عمــل فقــط، بــل هــو عبــارة عن طريــق يقود إلى 
العثــور علــى حــل، حيــث ســيكون مختلفــًا تبعــًا للمشــكلة. 
ويســاعد  التفكيــر التصميمــي علــى تحديــد األهــداف، 
وإعــداد أفضــل الطــرق للوصــول إلــى أفضــل النتائــج، 
ــى  ــكار التصميمــي عل ــا وتحســينها. ويقــوم االبت وإدامته
ثاثــة عوامــل تتمثــل فيمــا يريــده النــاس، ومــا يعــّد مجديــًا 
مــن الناحيــة االقتصاديــة، و مــا يعــّد ممكنــًا مــن الناحيــة 

التقنيــة.
تــم تصميــم هــذا المحــور لتعريــف المشــاركين بمــدى 
أهميــة التفكيــر التصميمــي للتميــز فــي تقديــم الخدمــات 
لمواجهــة  مبتكــرة  بأســاليب  وتزويدهــم  الحكوميــة 
ــر التصميمــي  ــات المعاصــرة حيــث يســعى التفكي التحدي
إلــى تحفيــز التفكيــر اإلبداعــي  لتحســين عمليــة تصميــم 
فــي  وإشــراكهم  المتعامليــن  علــى  وتركيزهــا  الخدمــة 

التصميــم.

األهداف

التعرف إلى مفهوم التفكير التصميمي ومدى 	 
أهميته لتحسين الخدمات الحكومية بهدف 

إسعاد الناس.
تعلم التفكير المبني على إيجاد الحلول والتحسين 	 

عن طريق إشراك المتعاملين والمجتمع.
دراسة السمات الخاصة بالتفكير التصميمي.	 
تعلم منهجية التفكير التصميمي لتحسين طريقة 	 

تقديم الخدمات الحكومية وتحسين رحلة 
المتعاملين الحالية والمستقبلية.

استخدام التفكير التصميمي في االبتكار 	 
الحكومي.
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استخدامات الذكاء االصطناعي يف العمل 
احلكومي 

قيمة االستثمار عدد األيام اللغة

4500 درهم 3 أيام العربية

ــن  ــى مســتوى المديري ــة عل ــى:  قــادة وموظفــي الجهــات الحكومي البرنامــج موجــه إل
ــن فــي هــذا المجــال ورؤســاء األقســام والعاملي

وصف المساق

معينــة  وخصائــص  ســلوك  االصطناعي هــو  الــذكاء 
تتســم بهــا البرامــج الحاســوبية تجعلهــا تحاكــي القــدرات 
هــذه  أهــم  مــن  عملهــا.  وأنمــاط  البشــرية  الذهنيــة 
الخصائــي القــدرة علــى التعلــم واالســتنتاج ورد الفعــل 
علــى أوضــاع لــم تبرمــج فــي اآللــة. وللــذكاء االصطناعــي 
العمــل  فــي  متعــددة  مجــاالت  فــي  كثيــرة  تطبيقــات 
الحكومــي. وعلــى المؤسســات تعلــم خطــوات التحــول 
تحقيــق  بغيــة  االصطناعــي  الــذكاء  نحــو  المؤسســي 

. النــاس  الريــادة وإســعاد 
المشــاركين   لتعريــف  المحــور  هــذا  تصميــم   تــم 
بالمعلومــات األساســية الازمــة إلدراك مفهــوم الــذكاء 
وكيفيــة  ومحدداتــه،  وأدواتــه  وقدراتــه  االصطناعــي 
إدخالــه للخدمــات الحكوميــة، واســتغال تطبيقــات الذكاء 
بوقــت  المؤسســة  أهــداف  تحقيــق  فــي  االصطناعــي 
أســرع وتكلفــة أقــل مــع التركيــز علــى تقليــل التأثيــرات 

الســلبية الناتجــة مــن هــذا التحــول. 

األهداف

التعرف إلى مفهوم الذكاء االصطناعي. 	 
التعرف إلى مجاالت الخدمات الحكومية التي 	 

سيساهم الذكاء االصطناعي بها بهدف  التطوير 
والتحسين للوصول إلى الريادة وإسعاد الناس. 

كيفية تحقيق الترابط األمثل ما بين الذكاء 	 
االصطناعي والبيانات الضخمة. 

تعلم خطوات التحول المؤسسي نحو الذكاء 	 
االصطناعي. 

إدراك سلبيات تطبيق الذكاء االصطناعي وكيفية 	 
التعامل معها داخل المؤسسة وخارجها حاليًا 

وفي المستقبل.
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ورشة استخدام آليات االبتكار وتوليد األفكار

قيمة االستثمار عدد األيام اللغة

3500 درهم يومين العربية

ــن  ــى مســتوى المديري ــة عل ــى:  قــادة وموظفــي الجهــات الحكومي البرنامــج موجــه إل
ــكار واستشــراف المســتقبل ــن فــي االبت ورؤســاء األقســام والعاملي

وصف المساق

االبتــكار هــو عمليــة ترجمــة فكــرة أو اختــراع إلــى منتــج 
أو خدمــة تولــد قيمــة للمتعامليــن، وال بــد مــن أن تكــون 
الفكــرة قابلــة للتكــرار بتكلفــة اقتصاديــة ويجــب أن ُتلبــي 
المتعمــد  التطبيــق  االبتــكار  محددة. ويشــمل  حاجــة 
للمعلومــات والخيــال، واالبتــكار غالبــًا مــا َينتــج عندمــا يتم 
ــة  ــل المؤسســات مــن أجــل تلبي ــكار مــن قب ــق األف تطبي
احتياجــات وتوقعــات المتعامليــن. ولابتــكار أهميــة كبيرة 
تتجلــى فــي التحفيــز علــى البحــث عــن طــرق وأســاليب 
أفضــل ألداء المهــام، وتحقيــق عائــد كبيــر  للمؤسســات، 
مــن حيــث تحســين الخدمــة وتقليــل المصاريــف، وكذلــك 

إســهاماته التــي يقدمهــا للبشــرية. 
التفكيــر  مهــارات  لتنميــة  الــدورة  هــذه  تصميــم  تــم 
)ســكامبر(  أدوات  باســتخدام  للمشــاركين  اإلبداعــي  
لتوليــد األفــكار اإلبداعيــة، وهــي عبــارة عــن طريقة تســاعد 
الموظفيــن علــى التفكيــر فــي إحــداث تغييــرات علــى منتج 
ــدة.  ــج أو خدمــة جدي ــكار منت ــى ابت أو خدمــة  للوصــول إل
كاقتراحــات  التغييــرات  هــذه  تســتخدم  أن  وتســتطيع 

مباشــرة أو كنقــاط بدايــة للتطويــر.

األهداف

بناء اتجاهات إيجابية نحو التفكير والتخيل واإلبداع. 	 
تنمية مهارات التفكير المنتج لألفكار اإلبداعية.	 
التعرف إلى مفهوم التفكير اإلبداعي وأهميته. 	 
التعرف إلى األدوات العشر لتوليد األفكار 	 

اإلبداعية واألنشطة التطبيقية.
إكساب المتدربين مهارات وأساليب توليد األفكار 	 

المتضمنة.
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املسرعات احلكومية ومضاعفة األداء

قيمة االستثمار عدد األيام اللغة

3500 درهم يومين العربية

ــن  ــى مســتوى المديري ــة عل ــى:  قــادة وموظفــي الجهــات الحكومي البرنامــج موجــه إل
ــكار واستشــراف المســتقبل ــن فــي االبت ورؤســاء األقســام والعاملي

وصف المساق

تــم تصميــم هــذا المحــور لتعريــف المشــاركين بمفهــوم 
مضاعفــة األداء عــن طريــق المســرعات، حيــث تشــكل 
المســرعات الحكوميــة منصــة عمــل للفــرق الحكوميــة 
مــن مختلــف الجهــات فــي الدولــة لمعالجــة التحديــات 
وإنجــاز األهــداف الطموحــة خــال مــدد زمنيــة قصيــرة 
فــي أربعــة مجــاالت رئيســة هــي: المؤشــرات الوطنيــة 
والسياســات والبرامــج والخدمــات، إضافــة إلــى تعريــف 
المشــاريع  إنجــاز  فــي  المســرعات  بأهميــة  المتدربيــن 
قصيــر،  زمنــي  إطــار  ضمــن  والسياســات  والقوانيــن 
وترســيخ ثقافــة الريــادة واالبتــكار فــي القطــاع الحكومــي، 
وتشــجيع التكامــل مــا بيــن الجهــات الحكوميــة المختلفــة.

األهداف

التعرف إلى مفهوم مضاعفة األداء وطرق 	 
التخلص من عنق الزجاجة.

التمكن من دراسة مجاالت  وخصائص المسرعات 	 
الحكومية ومسرعات المستقبل.

التعرف إلى مراحل المسرعات الحكومية.	 
تعلم منهجية عمل المسرعات الحكومية.	 
التمكن من تطبيق مفهوم مضاعفة األداء داخل 	 

المؤسسات للوصول إلى الريادة وخصوصًا في 
استخدام البيانات الضخمة والذكاء االصطناعي.



PDL
9

10X االبتكارات اجلذرية

قيمة االستثمار عدد األيام اللغة

3500 درهم يومين العربية

ــن  ــى مســتوى المديري ــة عل ــى:  قــادة وموظفــي الجهــات الحكومي البرنامــج موجــه إل
ــكار واستشــراف المســتقبل ــن فــي االبت ورؤســاء األقســام والعاملي

وصف المساق

ــى  ــكار وتحســين متعاقــب عل ــكار التحســيني هــو ابت االبت
الخدمــة أو المنتــج نفســه، وهــو يســتهدف المتعامليــن 
أنفســهم، ويكــون التفكيــر موجها بشــكل دائــم نحو كيفية 
ــكار  تحســين المنتــج بطريقــة إبداعيــة ومبتكــرة. أمــا االبت
الجــذري ) المضاعــف(  فهــو عمليــة متكاملــة العناصــر 
مــن إنتــاج وتســويق وإدارة اســتراتيجية تــؤدي إلــى طــرح 
ســلعة أو خدمــة مختلفــة جذرًيــا عــن تلــك المعروفــة فــى 
ــد أن تضاعــف أداءهــا  ــي تري األســواق. والمؤسســات الت
فعليهــا  أن تبتكــر القيمــة وتنتهــج منطًقــا اســتراتيجًيا 
ــكار الجــذري بهــدف  مختلفــًا  وتعمــل علــى مفهــوم االبت

ابتــكار قيمــة جديــدة. 
تــم تصميــم هــذا البرنامــج لنشــر الوعــي بمفهــوم االبتــكار 
ومفهــوم  الجذريــة  االبتــكارات  ثقافــة  تجذيــر  وكيفيــة 
ــكار الجــذري  ــة االبت ــى منهجي ــدرب عل مشــاريع  10X والت
حتــى الوصــول إلــى حالــة ذهنيــة مــن اإللهــام الغزيــر فــي 

األفــكار الجامحــة. 

األهداف

تعريف المتدربين بمفهوم االبتكارات الجذرية 	 
ومفهوم  10X ومدى أهميتهم في استدامة 

النجاح المؤسسي.
إتقان طرق توليد االبتكارات الجذرية.	 
استراتيجية المحيط األزرق واألحمر.	 
 	.X 10 استعراض  تفاصيل مبادرة
المناورة ما بين الخروج من الصندوق وتوليد 	 

الفكرة ومن ثم العودة للصندوق وتطبيق الفكرة 
لتوليد االبتكار. 

الوصول لابتكارات الجذرية بطرق أكثر سرعة 	 
وأقل خطورة وباالشتراك مع المعنيين للوصول 

للريادة.



جلسات  التوجيه الوظيفي

تعــد جلســات التوجيــه الوظيفــي ركيــزة مهمة في 
العمليــة التطويريــة لمنتســبي البرنامــج وذلــك 
لمــا تتضمنــه مــن نمــو إيجابــي للمشــاركين علــى 

المســتوى المهنــي والشــخصي.

تتكــون مــن مجموعــة مــن الجلســات المســتقلة 
فــرد  مــع كل شــخص علــى حــدة ويعطــى كل 
ــّم تداولــه  ــر الفــردي" والــذي يلخــص مــا ت "التقري
أســاليب  التقريــر  يتضمــن  الجلســة،  خــال 
مدروســة تســاعد علــى التطويــر الذاتي واكتشــاف 

الــذات.



مشاريع التخرج

خالهــا  مــن  يقــوم  تعلميــة  عمليــة  هــي 
ــة  ــة والعملي المشــاركون بتســخير خبراتهــم الذاتي
والتطويــر  العمليــة  الحلــول  وضــع  أجــل  مــن 
حيــث یكتســب المشــاركون المعرفــة مــن خــال 
األنشــطة الفعليــة ويتــم تنفيــذ النشــاط العملــي 
أو مشــترك ضمــن مجموعــات  فــردي  بشــكل 
صغيــرة، هــذا األســلوب مــن شــأنه أن يمكــن 
المشــاركين مــن مراجعــة وتقييــم األنشــطة التــي 

قامــوا بهــا ونقــاط التعلــم التــي تضمنتهــا.
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