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المقدمة
توقعــات األفــراد تتزايــد مــع تقــدم الزمــن ،وســقف مطالباتهــم يرتفــع بشــكل ّ
ً
مدعومــا بثــورة
مطــرد
يحتــم علــى الحكومــات مواكبــة
وســائل اإلتصــال وتكنولوجيــا المعلومــات التــي بــدأت ولــن تنتهــي ،ممــا ّ
تطــور البيئــة بتطويرهــا ألداء مؤسســاتها  ،بهــدف تســريع عجلــة التنميــة وتحقيــق الرغبــات فــي التقــدم
والرفــاه.
لــذا تتحمــل القيــادة الحكوميــة مســؤوليات وأعبــاء جديــدة تفرضهــا تحديــات الواقــع والتغييــرات
المتالحقــة ،ممــا يحتــم رفــع جاهزيــة القائــد التنفيــذي وقدرتــه علــى التعامــل مــع هــذه التحديــات ذات
الطابــع االســتراتيجي وتطويعهــا لخدمــة أغــراض وغايــات وأهــداف المؤسســة وتحقيــق رســالتها العليــا.
صمــم هــذه البرنامــج لتعزيــز الفهــم الســليم لمفهــوم القيــادة فــي القطــاع العــام ومناقشــة التحديــات
وآخــر التطــورات فــي العمــل الحكومــي ،باإلضافــة إلــى تعزيــز التفكيــر القيــادي اإلســتراتيجي واإلســتخدام
الفعــال ألدوات التخطيــط اإلســتراتيجي للتعامــل مــع التحديــات وإدارة التغييــر.

أهداف البرنامج
تهدف البرنامج إلى ما يلي:
•تعريف المشاركين بمفاهيم القيادة والتطبيقات العملية للقيادة اإلماراتية
•التعرف على انماط القيادة الحديثة و القيادة اإلستراتيجية
•تعزيز التفكير القيادي اإلستراتيجي
•اإلستخدام الفعال ألدوات التخطيط اإلستراتيجي للتعامل مع التحديات وإدارة التغيير.

مخرجات التعلم
بنهاية البرنامج التدريبي ،سيتمكن المشاركين مما يلي:
•التعرف على التحديات المعاصرة والمفاهيم الحديثة في العمل الحكومي
•وضع تصور دقيق لمفاهيم القيادة الحديثة وأساليبها
•الخروج بمنظور شامل للقيادة اإلستراتيجية وتطبيقاتها العملية
ً
ايجابيا
•إمتالك أساليب عملية لتحفيز اآلخرين والتأثير عليهم
•التمكن من إستخدام أدوات التخطيط اإلستراتيجي لدعم التوجه القيادي
•التطوير الذاتي المستمر
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محتوى البرنامج
الوحدة األولى:القيادة والتحديات المعاصرة
•تحديات العمل الحكومي

•أهمية الفكر القيادي في مواجهة التحديات
•الطموح والطاقة اإليجابية

•نماذج وممارسات القيادة اإلماراتية
الوحدة الثانية:التعريف بالقيادة اإلستراتيجية
•ماهية القيادة
•تطور نظريات القيادة
•الصفاة القيادية وأنماط القيادة
•القيادة التحويلية
•نموذج القيادة اإلستراتيجية
الوحدة الثالثة:التحليل والقراءة اإلستراتيجية
•تحليل وفهم الذات

•التحديات والفرص المتاحة للقيادة
•تحليل وفهم الواقع المؤسسي
•التميز و األداء المؤسسي
•الثقافة الموسسية

الوحدة الرابعة:الرؤية وتحديد االتجاه االستراتيجي
•بلورة الرؤية القيادية للمؤسسة والعاملين فيها
•توصيل الرؤية وإدارة التغيير
•ترسيخ القيم والمفاهيم المشتركة
•التخطيط بالسيناريو والبدائل اإلستراتيجية
الوحدة الخامسة :التأثير اإليجابي نحو اإلنجاز اإلستراتيجي
•صفاة القائد المؤثر
•الذكاء العاطفي
•التحفيز الوظيفي
•مؤشرات األداء الوظيفي
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بيانات البرنامج
لغة البرنامج :اللغة العربية

مدة البرنامج 3 :أيام

الفئة المستهدفة :القيادة الوسطى والعليا في المؤسسات الحكومية

المحاضرين :د .علي المري – بروفيسور رائد عواملة

المحاضرين
د .علي المري
يشــغل الدكتــور علــي بــن ســباع المــري منصــب الرئيــس التنفيــذي لكليــة محمــد بــن راشــد لــإدارة
الحكومــة منــذ مــارس  ،2013حيــث ســاهم بشــكل فاعــل فــي تطويــر األنشــطة التعليميــة والتدريبيــة
والبحثيــة فــي الكليــة بمــا يحقــق رســالتها فــي تمكييــن قــادة المســتقبل وتعزيــز قــدرات المؤسســات
الحكوميــة فــي الدولــة والوطــن العربــي علــى اعتمــاد سياســات عامــة فاعلــة.
يحمــل الدكتــور المــري شــهادة البكالوريــوس والماجســتير فــي القانــون مــن أكاديميــة شــرطة دبــي ،إضافــة إلــى شــهادة
الدكتــوراه فــي القيــادة واالســتراتيجية مــن جامعــة برادفــورد فــي المملكــة المتحــدة .حــاز المــري علــى شــهادات تقديــر
مرموقــة مــن شــرطة دبــي وعــدد مــن المؤسســات الحكوميــة بفضــل مشــاركاته الهامــة ومســاهماته البــارزة ،وحــاز علــى
جائــزة الشــيخ راشــد للتفــوق العلمــي فــي العــام  ،2012وجائــزة أفضــل بحــث علمــي فــي القيــادة واإلســتراتيجية خــال
المؤتمــر الرابــع لبحــوث الدكتــوراه فــي جامعــة ســانت أنــدروس فــي اســكتلندا.
لــه العديــد مــن المســاهمات فــي األنشــطة التعليميــة والتدريبيــة لتطويــر المــوارد البشــرية فــي حكومــة دبــي ،مــن خــال
القــاء المحاضــرات والــدورات التدريبــة فــي مجــال القيــادة واإلدارة الحكوميــة والتخطيــط اإلســتراتيجي والجــودة الشــاملة
والتنميــة المســتدامة ،كمــا شــارك كمتحــدث رئيســي فــي العديــد مــن ورش العمــل والمؤتمــرات المحليــة والدوليــة.
للدكتــور المــري مســاهمات فــي عضويــة عــدد مــن اللجــان وفــرق العمــل الحكوميــة المتخصصــة فــي التقييــم المؤسســي
وتطويــر االســتراتيجيات والسياســات وآليــات وأنظمــة العمــل.

بروفيسور رائد عوامله
األســتاذ رائــد عواملــه هــو عميــد كليــة محمــد بــن راشــد لــإدارة الحكوميــة ،وقبــل االنضمــام إلــى
الكليــة كان يتقلــد منصــب رئيــس مدينــة دبــي الجامعيــة التابعيــة لجامعــة ميدلســكس (بالمملكــة
المتحــدة) و نائــب رئيــس الجامعــة كمــا كان الدكتــور عواملــه عميـ ً
ـدا للشــئون األكاديميــة فــي جامعــة
ولنغونــغ (أســتراليا) فــي دبــي و أســتاذ اإلدارة.
يتخصــص الدكتــور رائــد فــي مجــال القيــادة و اإلســتراتيجية و لديــه منشــورات دوليــة متنوعــة فــي مجــال اإلدارة فــي
نشــرات أكاديميــة بــارزة و قــد حــاز علــي جوائــز لعــدد مــن أفضــل مؤلفاتــه فــي المؤتمــرات الدوليــة .يمتلــك الدكتــور عواملــه
خبــرة واســعة فــي مجــال االستشــارة للشــركات و التنميــة التنفيذيــة فــي الشــرق األوســط فــي كل مــن القطاعيــن العــام و
الخــاص كمــا اشــتملت خبرتــه الصناعيــة أيضـ ًـا علــى منصــب مقيــم مكافــآت االمتيــاز الرفيــع مثــال جائــزة الملــك عبــد اللــه
لالمتيــاز و جائــزة دبــي لالمتيــاز و جائــزة رأس الخيمــة لالمتيــاز.
حصــل د .رائــد علــي درجــة الدكتــوراه فــي اإلدارة مــن جامعــة ميسيســيبي بالواليــات المتحــدة األمريكيــة وماجســتير إدارة
ماليــة مــن جامعــة ميرســر بالواليــات المتحــدة األمريكيــة وبكالوريــوس إدارة األعمــال مــن جامعــة اليرمــوك (األردن) كمــا
درس برنامــج القيــادة اإلســتراتيجية بجامعــة أكســفورد بالمملكــة المتحــدة.

4

القيادة اإلسرتاتيجية يف عصر التحديات

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