مركز اإلمارات للمعرفة احلكومية

برنامج
املستشار اإلداري الداخلي

مقدمة

أطلــق مكتــب شــؤون مجلــس الــوزراء و المســتقبل "برنامــج تطويــر القــدرات" الــذي يهــدف إلــى إعــداد
ومقيميــن لجوائــز التميــز ضمــن منظومــة الجيــل
نظــام متكامــل لتأهيــل واعتمــاد خبــراء واستشــاريين
ّ
الرابــع للتميــز الحكومــي يشــمل تطبيقاتهــا وآليــات ومنهجيــات التقييــم المعتمــدة لتســتفيد فــرق العمــل
مــن مزايــا المنظومــة.
وفــي هــذا اإلطــار يقــدم "مركــز اإلمــارات للمعرفــة الحكوميــة" التابــع لكليــة محمــد بــن راشــد لــإدارة
الحكوميــة برنامــج "المستشــار اإلداري الداخلــي" وهــو أول برنامــج وطنــي يهــدف إلــى بنــاء قــدرات
أصحــاب الخبــرة مــن موظفــي الجهــات الحكوميــة لتقديــم الخدمــات اإلستشــارية لجهاتهــم وفــق أفضــل
المعاييــر والممارســات المهنيــة وذلــك مــن خــال تزويدهــم بقواعــــد وأساســــيات المهنــــة واألدوات
والتطبيقــــات فــي مجــال اإلستشــارات اإلداريــة.
يقــوم مركــز اإلمــارات للمعرفــة الحكوميــة بمنــح شــهادات «المستشــار اإلداري الداخلــي» للمتدربيــن
الذيــــن اجتــــازوا مرحلــــة التقييــــم .كمــا يمكــن للحاصليــن علــى شــهادة التأهيــل كمستشــار إداري داخلــي
المشــاركة فــي "برنامــج بنــاء القــدرات" الــذي أطلقــه مكتــب رئاســة مجلــس الــوزراء لمنظومــة الجيــل
الرابــع للتميــز.

يهدف برنامج المستشار اإلداري الداخلي إلى:
•تمكين المشاركين بالمعرفة المهنية والمهارات الالزمة والمتعلقة بمهنة االستشارات اإلدارية.
•تعريف المشاركين بأخالقيات مهنة االستشارات اإلدارية العالمية.
•صقــل مهــارات المشــاركين بتشــخيص المشــكالت وتحليلهــا وحلهــا مــن خــال منهجية االستشــارات
اإلدارية.
•تزويد المشاركين ببعدي العملية االستشارية (الفنية واإلنسانية).
•إعطاء المشاركين فرصة هامة للتعلم والفهم والتقييم وتحسين المخرجات بشكل مستمر.
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منهجية البرنامج

متطلبات القبول
يشترط في المتقدمين للبرنامج أن تتوفر لديهم المؤهالت التالية:
•حائــز علــى مؤهــات علميــة ال تقــل عــن شــهادة البكالوريــوس ،فــي مجــال اإلدارة العامــة أو المجــاالت
المرتبطة.
•لديــه خبــرة فــي العمــل اإلداري ال تقــل عــن خمــس ســنوات فــي المجــاالت اإلداريــة مــن بينهــا
االستراتيجية واألداء المؤسسي ،الحوكمة والتنظيم االداري ،إدارة المعرفة ،إدارة الموارد البشرية،
إدارة االبتــكار أو أي مــن المجــاالت المرتبطــة.
•لديــه رصيــد علمــي مــن المشــاركة فــي عــدد مــن الــدورات التدريبيــة والمؤتمــرات وورش العمــل فــي
مجــال التخصــص اإلداري .
•أن يجيد اللغتين العربية واإلنجليزية قراءة و كتابة.
ً
مرتبطا بأي مؤسسة خاصة تعمل في مجال تقديم اإلستشارات اإلدارية.
•أن ال يكون
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الترشيح واإلختيار

يتــم اإلعــان عــن البرنامــج عبــر الصحــف الرســمية والمراســات لجميــع المؤسســات الحكوميــة فــي
الدولــة ،بحيــث تســتقبل الترشــيحات مــن األفــراد أو المؤسســات الذيــن تتوفــر لديهــم شــروط اإلنضمــام
للبرنامــج ،ومــن ثــم تقــوم اللجنــة المختصــة بفــرز ومقابلــة المرشــحين إن لــزم األمــر ،إلختيــار األفضــل
حســب معاييــر الكفــاءة التــي تحددهــا اللجنــة مسـ ً
ـبقا.

التأهيل

يخضــع المنتســبون للبرنامــج إلــى التأهيــل مــن خــال حضــور ورش عمــل مكثفــة لمــدة خمــس أيــام،
يتــم خاللهــا اإلســتفادة مــن الخبــراء فــي اإلستشــارات اإلداريــة للتعــرف علــى قواعــد وأساســيات المهنــة
واألدوات والتطبيقــات.
وضمــن هــذا البرنامــج يقــوم مركــز اإلمــارات للمعرفــة الحكوميــة بمنــح شــهادات «المستشــار اإلداري
الداخلــي» للمتدربيــن الذيــن اجتــازوا مرحلــة تقييــم منهجيــات ومخرجــات المهــام االستشــارية .

نبذة عن مركز اإلمارات للمعرفة الحكومية

أطلقــت كليــة محمــد بــن راشــد لــإدارة الحكوميــة "مركــز اإلمــارات للمعرفــة الحكوميــة" بهــدف تعزيــز
التميــز الحكومــي فــي دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة وتعظيــم اإلســتفادة مــن التجــارب الناجحــة
والخبــرات المتراكمــة ،حيــث يعمــل المركــز علــى توثيــق التجربــة اإلماراتيــة المتميــزة وإعــادة إنتــاج وتبــادل
المعرفــة بيــن المؤسســات الحكوميــة فــي دولــة اإلمــارات والمنطقــة العربيــة.

يعمــل المركــز بالشــراكة مــع المؤسســات الحكوميــة فــي دولــة اإلمــارات وعــدد مــن أفضــل الخبــراء
والمختصيــن ،ويقــدم مجموعــة مــن الخدمــات اإلستشــارية والبرامــج التدريبيــة المتخصصــة ،المبنيــة
علــى أفضــل الممارســات الحكوميــة  ،بهــدف رفــع القــدرة المؤسســية للهيئــات الحكوميــة ومســاعدتها
علــى اإلرتقــاء بجــودة خدماتهــا.
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بالمعرفة نرتقي
With knowledge we rise

For more information and inquiries,
please contact:
Emirates Center for Government Knowledge
Mohamed Bin Rashid School of Government
Level 13, Convention Tower
Dubai - UAE P.O. Box 72229
Tel: +971 4 317 5510
Fax: +971 4 329 3291
Email: ECGK@mbrsg.ae

