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مقدمة:
أصبحــت توقعــات النــاس تتزايــد مــع تقــدم الزمــن ،وســقف مطالباتهــا يرتفــع بشــكل ّ
يحتــم علــى
مطــرد ممــا ّ
الحكومــات مواكبــة تطــور البيئــة بتطويرهــا ألداء مؤسســاتها بهــدف تســريع عجلــة التنميــة وتحقيــق الرغبــات فــي
التقــدم والرفــاه .وتعتبــر مؤسســات التميــز حجــر األســاس فــي تطويــر األداء الحكومــي وتقديــم خدمــات متميــز
ً
ـواطا فــي رحلــة التميــز.
للمجتمــع ،وقــد حثــت العديــد مــن الــدول نحــو هــذا الطريــق وقطعــت أشـ
تســلط هــذه الورشــة الضــوء علــى المفاهيــم األساســية للتميــز المؤسســي معــززة بأفضــل الممارســات فــي
القيــادة واإلســتراتيجيات والمنهجيــات والمبــادرات والخدمــات الحكوميــة مــن ممارســات حكومــة دبــي ،باإلضافــة
لعــدد مــن الممارســات مــن حكومــات أخــرى بهــدف الخــروج بمنظــور شــامل وأدوات عمليــة للنهــوض بــاألداء
المؤسســي الحكومــي فــي الــدول العربيــة.

دور المنظمة:
"المنظمــة تنطلــق مــن اســتراتيجية العمــل االقتصــادي العربــي المشــترك لتســهم فــي التنميــة االقتصاديــة
واالجتماعيــة مــن خــال تعميــق مفهــوم اإلدارة وتأهيــل الممارســة ورفــع مســتوى كفــاءة اإلدارة العربيــة فــي
جميــع القطاعــات اإلداريــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة فــي الــدول العربيــة ،بمــا يســهم فــي تحقيــق تنميــة إداريــة
عربيــة تســهم فــي التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي هــذه الــدول وتســاندها"

دور الكلية:
تقــوم الكليــة بتصميــم وتنفيــذ برامــج تدريبيــة مبنيــة علــى أســس علميــة مدروســة ومســتوحاة مــن واقــع اإلدارة
العربيــة لتعالــج مشــكالتها وتســاعد قيــادات المســتقبل علــى مواجهــة التحديــات التــي تواجههــا فــي مختلــف أنحــاء
العالــم العربــي .كمــا تنظــم مؤتمــرات دوليــة وإقليميــة وورش عمــل متخصصــة وتقيــم منتديــات لتبــادل الــرأي
والفكــر والمعرفــة بيــن الوطــن العربــي والعالــم.

دور وقف دبي:
أن تكون دبي مركزا عالميا لتحفيز وتمكين األوقاف والهبات لخدمة االنسانية.

أهداف الورشة:
بنهايــة الورشــة التدريبيــة ،ســيتمكن المشــاركين مــن وضــع تصــور دقيــق للمفاهيــم الحديثــة للتميــز المؤسســي
وتطويــر منظــور شــامل للنهــوض بــاألداء المؤسســي الحكومــي ،باإلضافــة الــى الخــروج بحصيلــة مــن التجــارب
العمليــة وأفضــل الممارســات.
وتهدف الورشة إلى تحقيق ما يلي:
•تعريف المشاركين بمفاهيم التميز المؤسسي
•التعريف بالدور القيادي لبناء مؤسسة التميز
•التعرف على االستراتيجيات والمنهجيات الفاعلة في دعم التميز المؤسسي
•التعريف بكيفية ادارة المشاريع والمبادرات االستراتيجية
•التعرف على المعايير األساسية لبناء بيئة التميز واالبتكار
•التعرف على أفضل الطرق إلعادة تصميم الخدمات الحكومية
•االطالع على أفضل الممارسات في القيادة واالستراتيجيات والمنهجيات والمبادرات والخدمات الحكومية

احملاور الرئيسية:
•المحور األول :الدور القيادي في تعزيز التميز الحكومي
•المحور الثاني :برامج التميز الحكومي والنتائج المحققة
•المحور الثالث :االستراتيجيات الداعمة للتميز الحكومي
•المحور الرابع :التوجهات الحديثة في استشراف المستقبل
• المحور الخامس :أفضل الممارسات والمبادرات االستراتيجية
•المحور السادس :االبتكار في الخدمات الحكومية
•المحور السابع :نموذج دبي للخدمات الحكومية

املشاركني املستهدفني:
القيادات العليا في المؤسسات الحكومية بالدول العربية.

أساليب التدريب يف الورشة:
•المحاضرات النظرية.
•المناقشات الشفهية والعصف الذهني.
•التطبيقات العملية.
•مجموعات عمل (الورش).
•عرض أفالم تدريبية (إن أمكن).

املتحدثون:
يشــارك فــي تنفيــذ هــذه الورشــة التدريبيــة خبــراء متخصصيــن فــي مجــال اإلدارة والتميــز المؤسســي مــن دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة وبعــض الــدول العربيــة.

الدور القيادي في تعزيز التميز
الحكومي

الدور القيادي في تعزيز التميز
الحكومي
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مكان إنعقاد الورشة:
كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية بدبي – اإلمارات العربية المتحدة خالل الفترة  14 - 11ديسمبر 2017

احلقيبة التدريبية للورشة:
تــوزع الحقيبــة التدريبيــة للورشــة علــى كافــة المشــاركين عنــد التســجيل وقبــل الجلســة االفتتاحيــة وحســب البرنامــج
الزمنــي لورشــة العمــل ،كمــا تــوزع التطبيقــات والتماريــن العمليــه اثنــاء الجلســات.

رسوم االشرتاك يف الورشة:
رسوم االشتراك مجانا

مسؤول الورشة من كلية حممد بن راشد لإلدارة احلكومية:
أ .مريم الفالحي

الهاتف المباشر:

مسؤول البرنامج

0097143175 532

كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية  -دبي

الفاكس:
009714-3293291
البريد اإللكتروني:
maryam.alfalahi@mbrsg.ac.ae

For more information and inquiries,
please contact:
Executive Education
Email: execed@mbrsg.ac.ae
Tel: +971 4 3293290

