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نبذة عن الكلية
انطلقــت الكليــة عــام  2005برعايــة كريمــة مــن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس
الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي (رعــاه اهلل) لت�كــون أول مؤسســة أكاديميــة بحثيــة متخصصــة
فــي اإلدارة الحكوميــة والسياســات العامــة علــى مســتوى الوطــن العربــي ،حيــث تســعى الكليــة لدعــم
مســرة التميــز الحكومــي فــي دولــة اإلمــارات والوطــن العربــي ،وبنــاء قــادة المســتقبل ،وذلــك مــن خــال
منظومــة مت�كاملــة مــن الربامــج التعليميــة والتدري�بيــة واألبحــاث والدراســات.
ت�أســس نظــام عمــل الكليــة وفقـ ًا ألفضــل المعايـ�ي العالميــة ،بالشــراكة مــع كليــة كينيــدي بجامعــة هارفــارد،
وتعتــر نموذجـ ًا فريــد ًا للمؤسســات األكاديميــة ،برتكيزهــا علــى الجانــب التطبيقــي لــإدارة الحكوميــة ،كمــا
ت�تعــاون مــع العديــد مــن المؤسســات الحكوميــة والخاصــة علــى المســتوى المحلــي والعالمــي.
تقــوم الكليــة بتصميــم وتنفيــذ برامــج تدري�بيــة مبنيــة علــى أســس علميــة مدروســة ومســتوحاة مــن واقــع
اإلدارة العرب�يــة لتعالــج مشــكالتها 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 بــن الوطــن العربــي والعالــم.
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الكلمة االفت�تاحية – الرئيس التنفيذي
أثبتــت كليــة محمــد بــن راشــد لــإدارة الحكوميــة منــذ ت�أسيســها فــي العــام
 ،2005أهميتهــا كنمــوذج فريــد للمؤسســات األكاديميــة التــي تمــزج
بــن البحــوث التطبيقيــة والربامــج التدري�بيــة والتعليميــة المتخصصــة،
ـرا لتبــادل اآلراء ونشــر المعرفــة فــي إطــار دعــم مســرة
وتمثــل منـ ً
الريــادة والتميــز الحكومــي التــي باتــت عنوانــ ًا لمفاصــل العمــل
فــي جميــع الجهــات الحكوميــة فــي الدولــة .فبدعــم ال محــدود
مــن مجلــس أمنــاء الكليــة ،برئاســة معالــي حميــد محمــد القطامــي،
شــهد العــام  2018إطــاق عــدد مــن الربامــج والمبــادرات الرائــدة التي
مكنتهــا مــن مواجهــة تحديــات العمــل وتحقيــق األهــداف االســراتيجية
المرســومة ،وســاهمت فــي تجســيد رســالتها علــى أرض الواقــع ولعــب
دور فعــال فــي تحقيــق خطــة دبــي  2021وترجمــة تطلعــات ورؤيــة القيــادة
الرشــيدة فــي جعــل دبــي موطن ـ ًا ألفــراد مبدعــن ومم َّكنــن.
فــي العــام  2019شــهدت الكليــة إقبــاال منقطــع النظــر علــى برامــج الماجســتري التــي تــم تطوي�رهــا وفقـ ًا
ألعلــى المعايـ�ي العالميــة لدعــم توجهــات الحكــم الرشــيد فــي تحويـ�ل دبــي لتصبــح مدينــة المســتقبل .فقــد
إســتقطبت الربامــج عــدد ًا كبــر ًا مــن الطلبــة مــن جميــع أنحــاء الوطــن العربــي والذيــن جذبهــم منهــج الربامــج
الحيويــة واألســاتذة ذوي الخــرة والكفــاءة والتــي تمكنهــم مــن توســيع آفــاق معرفتهــم واالطــاع
علــى أحــدث التطــورات فــي مجــال السياســات العامــة والقيــادة واإلدارة ،وتؤهلهــم نحــو تحقيــق التغيـ�ي
اإليجابــي فــي بلدانهــم .كذلــك ،شــهد هــذا العــام أيضـ ًا إطــاق عــدد مــن برامــج التعليــم التنفيــذي وإصــدار
مجموعــة مــن البحــوث العلميــة المتخصصــة التــي تعــد خطــوة جديــدة علــى طري ـ�ق تعزي ـ�ز االس ـت�ثمار فــي
رأس المــال البشــري وبنــاء اقتصــاد المعرفــة.
ت�كللــت إنجــازات العــام  2019فــي حفــل تخريــ�ج كوكبــة مــن كفــاءات العمــل الحكومــي مــن طــاب برامــج
الماجســتري فــي الكليــة برعايــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس
مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي ،ســمو الشــيخ أحمــد بــن ســعيد آل مكتــوم ،رئيــس هيئــة الطــران المدنــي بدبــي،
الرئيــس األعلــى الرئيــس التنفيــذي لطــران االمــارات والمجموعــة .وقــد أكــد هــذا الدعــم علــى اســتمرار
ثقــة القيــادة الرشــيدة فــي رســالة الكليــة ودورهــا الفاعــل فــي تعزيـ�ز المكانــة التنافســية للدولــة ،ونقــل
التجربــة اإلماراتيــة المتميــزة فــي اإلدارة الحكوميــة والمجــاالت البحثيــة والمهنيــة المرتبطــة بهــا إلــى
شــتى أنحــاء العالــم.
يشــرفنا تقديــم هــذا التقري ـ�ر الــذي يحتــوى علــى أهــم إنجــازات الكليــة للعــام  .2019وبالتطلــع للمســتقبل،
نجــدد عهــد الكليــة علــى ت�كريــس كافــة الجهــود والمــوارد لتعزيـ�ز النجاحــات التــي تحققــت والبنــاء عليهــا مــن
أجــل اإلســهام فــي مســرة دولــة اإلمــارات نحــو المزيــد مــن التقــدم والنمــو واالزدهــار.

د .علي سباع المري
الرئيس التنفيذي
كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية
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مجلس األمناء
أصــدر ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،ولــي عهــد دبــي رئيــس المجلــس التنفيــذي،
القــرار رقــم ( )41لســنة  2018بتاريـ�خ  30ســبتمرب  ،2018أعــاد بموجبــه تشــكيل مجلــس أمنــاء الكليــة بعضويــة
عــدد مــن الشــخصيات الرســمية المرموقــة فــي الدولــة وهــم:

ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺣﻤﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﻄﺎﻣﻲ )اﻟﺮﺋﻴﺲ(
ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺼﺤﺔ ﺑﺪﺑﻲ

ﺳﻌﺎدة ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻃﻮق )ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ(
أﻣﻴﻦ ﻋﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء

ﺳﻌﺎدة ﻃﺎرش ﻋﻴﺪ اﻟﻤﻨﺼﻮري
ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﻣﺤﺎﻛﻢ دﺑﻲ

ﺳﻌﺎدة ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زاﻳﺪ اﻟﻔﻼﺳﻲ
ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم داﺋﺮة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ دﺑﻲ

ﺳﻌﺎدة د .ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻨﺎن اﻟﻌﻮر
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﺰرﺟﻲ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮﺛﺮ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر

اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻃﻴﺐ أﻣﺎن اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻤﺎﻟﻲ
ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻓﻲ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﺣﻨﻔﻰ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺪﻧﻰ
رﺋﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ اﻧﺪﻛﺲ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ

ﺳﻌﺎدة ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﻴﺮان
ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻘﻄﺎع اﻹدارة اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ
ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻹﻣﺎرة دﺑﻲ

7

اسرتاتيجية الكلية
א
ﻛﻠﻴﺔ راﺋﺪة ﻋﺎﻟﻤﻴ ًﺎ
واﻷوﻟﻰ ﻋﺮﺑ§ﻴ ًﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎدة واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

אא
ﻧﺤﻦ ﻣﻨﺼﺔ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﻣﺒﺘﻜﺮة ﻟﺘﻤﻜﲔ اﻟﻘﺎدة وﺻﻨﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ،واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ،واﻧﺘﺎج اﻟﺒﺤﻮث،
وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻹﺳﺘﺸﺎرات

وﺿﻮح اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت

اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ

اﻟﺠﻮدة واﻟﻜﻔﺎءة

اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻔﻌﺎل

اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ

اﻻﻟﺘﺰام

اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ

اﻟﺬﻛﺎء اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ

ﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ

اﻻﺣﱰام

ﻛﺴﺮ اﻟﺤﻮاﺟﺰ

ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ

ﳌﺘﺪرﺑني
ﺒﺔ وا
ﻟﻄﻠ

ﺗ
ﺰوﻳﺪ ا
ﳌ
ﺆ
ﺳﺴﺎ

منﻮ اﻻﻟﺘﺤﺎق

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﺪرات واﻟﻘﻴﺎدات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

ﺔ ﻣﺒﺘﻜﺮة وﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﻮدة
ﻋﻠﻤﻴ

اﻟﺴﻤﻌﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ

اﻧﺘﺎج ﻋﻠﻤﻲ رﻓﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮى

ﺗﻄ

ﻣﻨ ﺼ ﺔ

ﻮﻳﺮ

ﻟﻔﻌ
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ﻤﻴﺔ داﻋ ﻤ ﺔ ﻟ ﺼ

ﺗﻤﻜﲔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺬﻛﻲ ،ﻣﻊ
ﻣﻮاءﻣﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة

ﺎﻟ ﻴ ﺎ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ
واﻟﺠﻮدة

ﻣﺆﺳﺴﺔ أﻛﺎدميﻴﺔ ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ

ت ﻧﺎ

ﺳﱰا

ﺗﻴ ﺠ

ﻴ

ﺤﺎ
ث ﻋﻠ

ﻨﺎع اﻟ

ﻘﺮار

ﻧ

ﺴﻮﻳﻖ
ﺔ ﻟﻠﺘ
ﺟﺤ
ﺎ

ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻣﺴﺎ
ﻗﺎت

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﻴﺎﺳﺎت داﺧﻠﻴﺔ
ﻣﺤﻜﻤﺔ ،وﺗﺸﻐﻴﻞ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ

اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻌﻠﻤﻲ

أﺑ

ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﺳﱰ
ا
ﺗ
ﻴ
ﺠﻴﺔ

ﺔ ﻗﻴ

אאא

ﻤﺔ و
ﻣ ﺴ ﺘﺪ اﻣ ﺔ

אכא א

אאא א

ل ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
ﺤﻠﻮ
تﺑ

اﻟﺘﻮاﺻﻞ

اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ واﻟﻨﺠﺎح

رؤﻳﺔ واﺿﺤﺔ

اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

اﻟﺘﻌﺎون

ﰲ
ﺻﻔﻮ
فا

א  

א  א א

א א
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت

ﺟﺤﺔ

ﺑﻨﺎ ء ﺗ ﺤ ﺎﻟ ﻔ

ﻣﻮﻇﻔﲔ ﻣﻨﺘﺠﲔ وﺳﻌﺪاء ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ

ﺎت ا

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺮاﻓﻖ ﺣﺮم ﺟﺎﻣﻌﻲ
ﺣﺪﻳﺚ وﻣﺴﺘﺪام

إنجازات الكلية

2019
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الشؤون األكاديمية:
برامج حكومة المستقبل
انســجام ًا مــع رؤيــة ورســالة كليــة محمــد بــن راشــد لــإدارة الحكوميــة فــي إنتــاج المعرفــة ونشــر أفضــل
الممارســات وتدريــب صنــاع السياســات فــي الوطــن العربــي ،أعلنــت الكليــة فــي عــام  2016عــن إطــاق حزمة
جديــدة مــن برامــج الماجســتري المتنوعــة والتــي تحمــل عنــوان "برامــج حكومــة المســتقبل" لتؤكــد حرصهــا
علــى دعــم تحــول دبــي لتصبــح مدينــة مــن مــدن المســتقبل وبهــدف تمكــن قادة المســتقبل مــن مواجهــة
التحديــات وزيــادة الفــرص المتاحــة لهــم كمســؤولني فــي القطــاع الحكومــي .وقــد حــازت هــذه الربامــج
علــى االعتمــاد األكاديمــي مــن قبــل مفوضيــة االعتمــاد األكاديمــي التابعــة لــوزارة التعليــم العالــي فــي
دولــة اإلمــارات.
ت�تضمــن حزمــة برامــج حكومــة المســتقبل أربــع برامــج ماجســتري تــم تصميمهــا وفقــ ًا ألعلــى المعايــ�ي
األكاديميــة هــي:
	•برنامج الماجستري في اإلدارة العامة
	•برنامج الماجستري في إدارة االبت�كار
	•برنامج الماجستري التنفيذي في اإلدارة العامة (باللغة العرب�ية)
	•برنامج الماجستري في السياسات العامة ،في التخصصات التالية:
السياسة االجتماعية
التنمية المستدامة
التعليم
الرعاية الصحية
العلوم والت�كنولوجيا
برامج حكومة المستقبل
الربنامج

الفصل األول

الفصل الثاني

إجمالي عدد الطالب الجدد

برنامج الماجستري في اإلدارة
العامة

4

12

16

برنامج الماجستري التنفيذي في
اإلدارة العامة

70

29

99

برنامج الماجستري في إدارة االبت�كار 11

6

17

برنامج الماجستري في السياسات
العامة

6

17

23

المجموع

91

64

155
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أنشطة ومشاركات الشؤون األكاديمية 2019
	•تنظيــم ورشــة عمــل مت�كاملــة خــال شــهر اإلبت ـ�كار فــي فربايــر  2019عــن نظــام إدارة اإلبت ـ�كار (نظــام
التدقيــق الداخلــي)  CEN / TS 16555/ISO 56002 17-19فربايــر 2019
	•ورشة عمل عن نظام إدارة المعرفة من تاري�خ  19-20فرباير ISO 30401 2019
	•تطبيق سياسة حوافز التدريب ألعضاء الهيئة التدريسية األكاديمية
	•مســابقة سياســات ناســبا فــي القاهــرة  NASPAAالرابطــة الوطنيــة لكليــات الشــؤون العامــة واإلدارة
حيــث فــازت أحــد طلبــة الكليــة بالجائــزة أألولــى فــي المســابقة العالميــة فــي السياســات العامــة
	•استضافة الدفعة الثانية من وفد الطلبة الكازخستاني في الكلية
	•تنظيــم مجلــس السياســات للحكومــات الذكيــة والمرنــة بالتعــاون مــع أكاديميــة دبــي للمســتقبل و
OECD
	•الحصول على منحة لبعثة من منظمة الصحة العالمية.
	•اصدار الكتاب الثاني عن حكومات المستقبل
	•توقيــع اتفاقيــة مــع الهيئــة االتحاديــة التنافســية لدعــم برنامــج الماجســتري فــي السياســات العامــة
فــي تخصــص االســتدامة .وحضــر توقيــع االتفاقيــة ســعادة عبــداهلل لوتــاه المديــر التنفيــذي للهيئــة
وســعادة الدكتــور علــي المــري الرئيــس التنفيــذي للكليــة والفريــ�ق االكاديمــي فــي مقــر الهيئــة.
	•نشــر  3ابحــاث علميــة مــع طلبــه الماجســتري التنفيــذي فــي االدارة العامــة ،في مجال اســتخدام البصائر
الســلوكية فــي صنع السياســات العامــة فــي المؤسســات الحكوميــة فــي االمــارات ،فــي مؤتمــر
 AMEPPAالدولي للسياســات العامــة وتــم عــرض البحــوث مــع الطلبــه فــي المؤتمر  فــي نوفمــر
2019
	•تنظيــم ورشــة عمــل عــن دور البصائــر الســلوكية فــي صنــع سياســات المســتقبل فــي وزارة الداخليــة
فــي ديســمرب 2019
	•التدريــب التنفيــذي فــي مجــال الدبلوماســية الصحيــة  29 ،ســبتمرب  1 -أكتوبــر  ، 2019 ،دبــي  ،اإلمــارات
العرب�يــة المتحــدة بالتعــاون مــعWHO
	•زيــارة عضــو هيئــة تدريــس لمنظمــة الصحــة العالميــة  -المكتــب اإلقليمــي لشــرق المتوســط 21-22 ،
نوفمــر  ،القاهــرة  ،مصــر.
	•تنظيــم ورشــة عمــل  Agile Policyمــع أكاديميــة دبــي للمســتقبل فــي مايــو وإطــاق السياســة فــي 11
سبتمرب2019
	•حضــور عضــو هيئــة تدريــس للمؤتمــر الســنوي ألكاديميــة األعمــال الدوليــة  24-29يونيــو  ،كوبنهاغــن ،
الدنمــارك.
	•حضور مؤتمر  NASPAAفي لوس انجلوس -كاليفورنيا
	•حضــور عضــو هيئــة تدريــس منتــدى ومعــرض  EdEx Menaللتبــادل التعليمــي .فنــدق ريتــز كارلتــون ،
دبــي
	•حضور عضو هيئة تدريس قمة المعرفة  ، DWTCدبي
	•حضور عضو هيئة تدريس  BETT MEحدث ت�كنولوجيا التعليم .أبراج اإلمارات دبي
	•حضور عضو هيئة تدريس دورة تدري�بية في الجمعية اإلحصائية الملكية في لندن
	•مشــاركة الكليــة فــي المنتــدى األول للتميــز الحكومــي فــي جمهوريــة مصــر العرب�يــة  17 :نوفمــر – 21
نوفمــر 2019
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الزيارات الميدانية
•زيارات لمنظمات األمم المتحدة 15 :مارس –  23مارس 2019
مكتب "برنامج االمم المتحدة االنمائي" .The United Nations Development Program
منظمة التجارة العالميةThe World Trade Organization .
مركز التجارة الدوليةThe International Trade Center .
منظمة العمل الدوليةInternational Labor Organization .
كليــة جنيــف للعلــوم الدبلوماســية والعالقــات الدوليــة Geneva School of Diplomacy and
.International Relations
المنظمة الدولية للهجرة International Organization for Migration
منظمة الصحة العالمية World Health Organization
المنظمة الدولية للهجرة international organization of migration
منظمة األغذية و الزراعة لألمم المتحدة food and agriculture organization
معهــد الدراســات العليــا و التنميــة الدوليــة Gradate institute of international and
development studies
•زيــارة ميدانيــة للواليــات المتحــدة االمريكيــة (ســان فرنسيســكو ومنطقــة ســيليكون فالــي)  14 :مــارس –
 28مــارس 2019
زيارة الي جوجل Googel Nest
زيارة الى مكتب العمدة لإلسكان و التخطيط في سان فرانسيسكو
زيارة الي مصنع تسال
زيارة الى القرية الصينية
  UC Berkeley Visit
IDEO office
•زيارات لمنظمات األمم المتحدة 12 :أكتوبر –  18أكتوبر 2019
منظمة األغذية و الزراعة لألمم المتحدة food and agriculture organization
جامعة جنيف University of Geneva
المعهد العالي للدراسات التنموية Graduate Institute of Development Studies
مركز التجارة الدوليةThe International Trade Center .
مركــز االختصــاص فــي المفاوضــات اإلنســانية Center of Competence on Humanitarian
Negotiation
المنظمة الدولية للهجرة international organization of migration
مكتب "برنامج االمم المتحدة االنمائي" The United Nations Development Program
منظمة التجارة العالميةThe World Trade Organization .
منظمة العمل الدوليةInternational Labor Organization .
منظمة الصحة العالمية World Health Organization
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التعليم التنفيذي
تقــدم الكليــة مجموعــة مــن برامــج التعليــم التنفيــذي الخاصــة وبرامــج االنتســاب المفتــوح ،التــي تســتهدف
كبــار المســؤولني الحكوميـ�ي وغــر الحكوميـ�ي الذيــن يســعون لصقــل مهاراتهــم القياديــة وتوســيع مجــال
معرفتهــم حــول أحــدث التطــورات فــي السياســات العامــة .وت�تميــز هــذه الربامــج القصــرة والمكثفــة
بمناهــج حديثــة وأســاليب تعليــم مبت�كــرة تعتمد على المحاضرات األكاديمية ودراســات الحالة والمناقشــات
الجماعيــة والتماريـ�ن العمليــة.
برامج االنتساب المفتوح
قدمــت الكليــة خــال العــام  2019مجموعــة مــن برامــج االنتســاب المفتــوح المكثفــة والتــي تراوحــت مدتهــا
مــن  2إلــى  5أيــام .تهــدف هــذه الربامــج إلــى تزويــد المنتســبني بالمعرفــة والمهــارات الضروريــة فــي
مجــاالت السياســات والقيــادة والتفــاوض واإلدارة حيــث يتــم منــح المنتســبني في نهاية كل برنامج شــهادة
تفيــد إتمامهــم جميــع المحــاور بنجــاح.
من أهم هذه الربامج:
#

اسم الربنامج

اللغة

الحضور

1

Masterclass on Competitiveness

االنجليزية

16

2

االبت�كار في العمل الحكومي

العرب�ية

7

3

Art of Negotiation

االنجليزية

4

4

Strategic Management and Leadership

االنجليزية

3

5

تصميم وتطوي�ر الهياكل التنظيمية

العرب�ية

15

6

التوجهات المستقبلية إلدارة الموارد البشرية في
الجهات الحكومية

العرب�ية

15

7

تطبيقات الوصايا العشر لإلدارة الحكومية

العرب�ية

20

8

حوكمة الذكاء االصطناعي

العرب�ية

6

9

تطبيقات الوصايا العشر لإلدارة الحكومية – الدفعة الثانية العرب�ية

29

10

Health diplomacy for peace Building

االنجليزية

32

11

برنامج تصميم وتطوي�ر الهياكل التنظيمية

العرب�ية

23

12

برنامج رحلة المستقبل – الدفعة الثالثة المحطة االولى:
القيادة اإلست�ثنائية في عصر التحديات

العرب�ية

23

13

المحطة الثانية :ورشة عمل االبت�كار الحكومي

العرب�ية

23

14

الزيارة الميدانية لمشاريع أبراج االمارات

العرب�ية

23

15

المحطة الثالثة :الزيارة الخارجية :سفرة الى لندن

االنجليزية

23

16

برنامج تطبيقات الوصايا العشر لإلدارة الحكومية  -الدفعة
الثالثة

العرب�ية

23

17

الحكومة المستقبلية واالجندة الوظنية لروية االمارات

العرب�ية

7

18

الدبلوم المهني في التسامح

العرب�ية

21

العرب�ية

20

المجموع

333
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الربامج الخاصة
برامــج التعليــم التنفيــذي الخاصــة هــي برامــج يتــم تصميمهــا خصيصـ ًا وفــق احتياجــات كل مؤسســة .تهــدف
هــذه الربامــج إلــى مســاعدة المؤسســات علــى اســتغالل كامــل إمكاناتهــا مــن خــال تقديــم حلــول مت�كاملــة
لبنــاء القــدرات .ت�ت�كــون هــذه الربامــج مــن ثــاث مراحــل حيــث يتــم فــي المرحلــة األولــى التنســيق بــن الكليــة
وممثلــي المؤسســات للتعــرف علــى احتياجاتهــا واألهــداف المرجــوة وبالتالــي تصميــم الربنامــج الــذي
يلبــي تلــك االحتياجــات .ثــم يتــم وضــع خطــط وآليــات تنفيــذ االقرتاحــات التــي تــم االتفــاق عليهــا .والتقي�يــم
خــال فــرة تنفيــذ الربنامــج للت�أكــد مــن الوصــول لألهــداف المرجــوة .وقــد نفــذت الكليــة فــي نفــس الســنة
مجموعــة مــن الربامــج الخاصــة بالتعــاون مــع نخبــة مــن المؤسســات الحكوميــة والخاصــة فــي الدولــة
أهمهــا:
#

إسم المؤسسة

الربنامج

اللغة

الحضور

1

وزارة الداخلية  -بحكومة اإلمارات

برنامج إعداد القادة لوزارة
الداخلية (الدفعة األولى)

العرب�ية

21

برنامج إعداد القادة لوزارة
الداخلية (الدفعة الثانية)

العرب�ية

28

3

ورشة حكومة دبي

برنامج قيادات

العرب�ية

20

4

دائرة المالية – بحكومة دبي

برنامج شهادة المهنية
الضري�بية

العرب�ية

92

5

معهد مدينة المعرفة للقيادة
والريادة -المملكة العرب�ية
السعودية

برنامج القيادات العرب�ية
والتميز الحكومي

العرب�ية

32

6

دائرة المالية – بحكومة دبي

برنامج رواد المستقبل

العرب�ية

10

7

أدنوك (شركة أبوظبي للبرتول
الوطنية)

برنامج قادة المستقبل

االنجليزية

30

8

شركة العلم ألمن المعلومات
 المملكة العرب�ية السعودية(اإلدارة العامة لإلقامة والجنسية)

ورش تدري�بية -فئة القيادات
العليا

العرب�ية

44

9

حكومة عجمان

برنامج عجمان إلعداد القادة
– الدفعة الثالثة

العرب�ية

20

10

برنامج عجمان إلعداد القادة –
الدفعة الثالثة

“التميز في خدمة العمالء

العرب�ية

21

11

هيئة الصحة بدبي

رواد الصحة

العرب�ية

30

12

مجلس أبوظبي للتطوي�ر
االقتصادي

تطوي�ر وتنفيذ السياسات
العامة"

العرب�ية

21

13

دائرة التخطيط والمساحة
بالشارقة

تطوي�ر وتنفيذ السياسات
العامة"

العرب�ية

21

14

دائرة التخطيط والمساحة
بالشارقة

برنامج قيادات االتحاد الئ�تمان العرب�ية
الصادرات

25

2

المجموع

14

415

الزيارات الميدانية
نظمت إدارة التعليم التنفيذي عدد ًا من الزيارات الميدانية في عام  ،2019أهمها:
	• 18يناير 2019
ضمــن الربنامــج التدري�بــي (القيــادات العرب�يــة والتميــز الحكومــي) لموظفــي حكومــة الســعودية ألمــن
المعلومــات للتعــرف علــى أفضــل الممارســات فــي الهيئــة االتحاديــة للتنافســية واإلحصــاء ،والمســرعات
الحكوميــة ،ومؤسســة دبــي للمســتقبل.
	• 18-19فرباير 2019
ضمــن الربنامــج التدري�بــي (القيــادات العرب�يــة والتميــز الحكومــي) لموظفــي حكومــة الســعودية ألمــن
المعلومــات للتعــرف علــى أفضــل الممارســات فــي هيئــة الصحــة دبــي ،ومحاكــم مركــز دبــي المالــي.
	• 24أبري�ل 2019
ضمــن الورشــة التدري�بيــة (حكومــات ذكيــة خدمــات ذكيــة) لموظفــي شــركة العلــم ألمــن المعلومــات للتعرف
علــى أفضــل الخدمــات الذكيــة والتطبيــق الفعــال لهــا فــي مركــز الشــرطة الذكــي ،ومطــار دبــي الدولــي،
والقيــادة العامــة للشــرطة .
	• 3أكتوبر 2019
ضمــن برنامــج (رواد المســتقبل) الموظفــي دائــرة الماليــة لحكومــة دبــي ،الــى منطقــة  2071فــي أبــراج
االمــارات للتعــرف علــى مفهــوم ومبــادرات ال  10اكــس واالطــاع علــى أفضــل الممارســات والتجــارب
المميــزة.

مركز التقي�يم
قامــت إدارة برامــج التعليــم التنفيــذي بعمليــات التقي�يــم بالتعــاون مــع شــركة بروفايلــز اكــس تــي لقيــاس
مهــارات القياديــة واألداء وذلــك لتشــخيص االحتياجــات التدري�بيــة واختيــار منتســبي الربامــج فــي كل مــن :
	•برنامج رواد المستقبل – الدفعة األولى لمدراء رؤساء االقسام من الدائرة المالية .
	•برنامج عجمان العداد القادة – الدفعة الثالثة من لموظفي حكومة عجمان
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األبحاث والدراسات األكاديمية
يمثــل البحــث جوهــر رســالة كليــة محمــد بــن راشــد لــإدارة الحكوميــة إلنتــاج المعرفــة ونشــر أفضــل
الممارســات وتدريــب صنــاع السياســات فــي الوطــن العربــي .وفــي هــذا الســياق ،يضطلــع أعضــاء هيئــة
التدريــس والباحثــون بمســؤولية إجــراء البحــوث بالكليــة .وت�تنــوع مجــاالت البحــث لتغطــي موضوعــات
متعــددة منهــا الحوكمــة واالبتــ�كار والنــوع االجتماعــي والسياســات العامــة واإلدارة العامــة.
اإلصدارات البحثية:
فيما يلي ُتعرض أهم إصدارات الكلية البحثية خالل لعام :2019
المبادرة

النوع

العنوان

تاري�خ النشر

سياسات
التنمية
المستدامة
حكومة
المستقبل و
االبت�كار

ورقة بحث

مدن للجميع :االبت�كار الحضري لمدن شاملة
ومرنة ومستدامة

يناير 2019

مكان
النشر
MBRSG

ورقة بحث

الحكومة اإللكرتونية وأهداف التنمية
المستدامة :كيف تساهم حكومة إستونيا
الرقمية في تحقيق أهداف التنمية
المستدامة
الثقافة والرتاث :مؤسسة للتنمية
المستدامة من خالل تعزي�ز التفاهم
والتسامح ما بني االختالفات الثقافية

يناير 2019

MBRSG

يناير 2019

MBRSG

ورقة بحث

تعزي�ز أوجه الت�آزر لتحقيق أهداف التنمية
المستدامة في القطاع الصحي في
اإلمارات

يناير 2019

MBRSG

ورقة
اإلجرائات

تسريع أهداف التنمية المستدامة من خالل يناير 2019
التحول الرقمي

MBRSG

مجلة علمية

مجلة دبي للسياسات

يناير 2019

MBRSG

مقال في
مجلة علمية

القوة الناعمة 2.0

يناير 2019

MBRSG

مقال في
مجلة علمية

القيادة في ظل الثورة الصناعية الرابعة

يناير 2019

MBRSG

مقال في
مجلة علمية

كيف نحقق أهداف التنمية المستدامة؟

يناير 2019

MBRSG

سياسات
اجتماعية
و سياسات
التنمية
المستدامة
سياسات
التنمية
المستدامة
و سياسات
صحية
حكومة
المستقبل و
االبت�كار
حكومة
المستقبل و
االبت�كار
حكومة
المستقبل و
االبت�كار
حكومة
المستقبل و
االبت�كار
سياسات
التنمية
المستدامة
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دراسة حالة

حكومة
المستقبل و
االبت�كار
حكومة
المستقبل و
االبت�كار
حكومة
المستقبل و
االبت�كار
حكومة
المستقبل و
االبت�كار
حكومة
المستقبل و
االبت�كار
حكومة
المستقبل و
االبت�كار
حكومة
المستقبل و
االبت�كار
حكومة
المستقبل و
االبت�كار
حكومة
المستقبل و
االبت�كار
حكومة
المستقبل و
االبت�كار
حكومة
المستقبل و
االبت�كار
حكومة
المستقبل و
االبت�كار
حكومة
المستقبل و
االبت�كار
حكومة
المستقبل و
االبت�كار

مقال في
مجلة علمية

ما سر نجاح سنغافورة؟

يناير 2019

MBRSG

مقال في
مجلة علمية

كيف ت�تعامل مع الطبيعة الخبيثة لمشكلة
التحول الرقمي؟

يناير 2019

MBRSG

مقال في
مجلة علمية

هل يمكن للحكومة الرقمية أن تسارع في
تحقيق أهداف التنمية المستدامة؟

يناير 2019

MBRSG

مقال في
مجلة علمية

المشاركة الرقمية :الحل الشامل للقطاع
العام؟

يناير 2019

MBRSG

مقال في
مجلة علمية

هل يمكن تطبيق الحكومة المفتوحة في
العالم العربي؟

يناير 2019

MBRSG

مقال في
مجلة علمية

ماذا علمتنا األزمة المالية الكربى استعداد ًا يناير 2019
لألزمة التالية؟

MBRSG

مقال في
مجلة علمية

ما تحديات تحقيق االقتصاد الرقمي في
المنطقة العرب�ية من وجهة السياسات؟

يناير 2019

MBRSG

مقال في
مجلة علمية

نحو االبت�كار العام ،و ليس مجرد االبت�كار في يناير 2019
القطاع الحكومي

MBRSG

مقال في
مجلة علمية

ممارسات حكومية مبت�كرة توجهات عالمية
للعام 2019

يناير 2019

MBRSG

كتاب

حكومات المستقبل

يناير 2019

& MBRSG
Emerald

فصل في
كتاب

حكومات المستقبل المسبية لالضطراب:

يناير 2019

& MBRSG
Emerald

فصل في
كتاب

مواكبة التطورات الت�كنولوجية واآلفاق
الجديدة
يناير 2019
حكومة المستقبل في دولة اإلمارات
العرب�ية المتحدة :مرت�كزات التقدم المنظورة

& MBRSG
Emerald

فصل في
كتاب

الصناعة  :4.0من الفكرة إلى الواقع الجديد

يناير 2019

& MBRSG
Emerald

فصل في
كتاب

مقومات القوة الناعمة :حالة دولة
اإلمارات العرب�ية المتحدة

يناير 2019

& MBRSG
Emerald
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حكومة
المستقبل و
االبت�كار
حكومة
المستقبل و
االبت�كار
حكومة
المستقبل و
االبت�كار
حكومة
المستقبل و
االبت�كار
حكومة
المستقبل و
االبت�كار
حكومة
المستقبل و
االبت�كار
حكومة
المستقبل و
االبت�كار
حكومة
المستقبل و
االبت�كار
حكومة
المستقبل و
االبت�كار
حكومة
المستقبل و
االبت�كار
حكومة
المستقبل و
االبت�كار
حكومة
المستقبل و
االبت�كار
حكومة
المستقبل و
االبت�كار
حكومة
المستقبل و
االبت�كار
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يناير 2019

& MBRSG
Emerald

فصل في
كتاب
فصل في
كتاب

إصالح السياسات المتعلقة بالاللجئني

يناير 2019

& MBRSG
Emerald

فصل في
كتاب

االبت�كار الحكومي واإلبداع :حالة دبي

يناير 2019

& MBRSG
Emerald

فصل في
كتاب

بناء أسس شراكات القطاعني العام والخاص يناير 2019
المستدامة في »دبي الذكية«

& MBRSG
Emerald

فصل في
كتاب

إصالح السياسات المالية من أجل المستقبل يناير 2019

& MBRSG
Emerald

فصل في
كتاب

يناير 2019

& MBRSG
Emerald

يناير 2019

& MBRSG
Emerald

فصل في
كتاب

مركز دبي لإلحصاء :إدارة االبت�كار وإصالح
العمليات اإلدارية

يناير 2019

& MBRSG
Emerald

فصل في
كتاب

احتياج االقتصاد الرقمي إلى الضمان
االجتماعي المرن

يناير 2019

& MBRSG
Emerald

فصل في
كتاب

هيئة المعرفة والتنمية البشرية :االبت�كار
في إدارة الموارد البشرية وسعادة الناس

يناير 2019

& MBRSG
Emerald

فصل في
كتاب

بناء مدينة سعيدة  -حالة أجندة السعادة
لمكتب »دبي الذكية«

يناير 2019

& MBRSG
Emerald

فصل في
كتاب

أثر استخدام تويرت )) Twitterفي السلوك
االجتماعي واألكاديمي لطالب الجامعات

يناير 2019

& MBRSG
Emerald

فصل في
كتاب

نجاح آيسالندا في مكافحة تعاطي
المراهقني للمخدرات

يناير 2019

& MBRSG
Emerald

فصل في
كتاب

مستقبل الحكومات :استطالع التشريعات
وفهم قوانني اقتصاد المشاركة

يناير 2019

& MBRSG
Emerald

فصل في
كتاب

انطالق المشاريع الدولية لريادة األعمال:
برنامج )) Chile up-Startاإلصدار 0.3

إدارة الملف الطبي اإللكرتوني:
مشروع هيئة الصحة في دبي »سالمة«
Salama
الثقافة المؤسسية والقيادة واالداء في
بلدية دبي

حكومة
المستقبل و
االبت�كار
حكومة
المستقبل و
االبت�كار
سياسات
تعليمية
حكومة
المستقبل و
االبت�كار
حكومة
المستقبل و
االبت�كار
سياسات
اجتماعية

فصل في
كتاب

شركة كريم ( :)Careemتجربة محلية لحل
المشكالت في اقتصاد المشاركة

فصل في
كتاب

دعم المشروعات وريادة األعمال
االجتماعية :برنامج تفي�يم األثر االجتماعي
" "C3في عام 2017
مارس MBRSG 2019
تحدي تعليم العلوم والت�كنولوجيا في
مدراس اإلمارات – حالة دبي
المؤتمر الدولي السنوي العشرون ألبحاث يونيو MBRSG 2019
الحكومة الرقمية

تقري�ر بحث
ورقة
اإلجرائات

يناير 2019

& MBRSG
Emerald

يناير 2019

& MBRSG
Emerald

ورقة مجلس مجلس سياسات  :#13مهارات للحكومة
المرنة
سياسات

سبتمرب
2019

MBRSG

توجهات
ورقة مجلس التنمية الحضرية الشاملة للجميع:
ّ
اسرتاتيجية على مستوى السياسات
سياسات

نوفمرب
2019

MBRSG

البحوث و المطبوعات
إطالق مجلة دبي للسياسات

صدر مجلة دبي للسياسات عن كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية ،مع رؤية تهدف إلى المساهمة
َت
ُ
ٍ
ٍ
حكمة
أسس ُم
في االرتقاء بالحوكمة المستقبلية واستشراف السياسات العامة ،من خالل إرساء
بناء على خالصة
وميسرة الوصول وقابلة للتنفيذ ،وإنتاج معارف قائمة على الممارسات العملية،
ً
خربات ومعرفة قادة الفكر في المنطقة والعالم .وتستهدف المجلة الوصول إلى مجتمع واضعي
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السياسات والمسؤولني الحكومي�ي ،وفق رسالة ترمي للنهوض بجودة سري العمل الحكومي ،وتحسني
الممارسات المتبعة في القطاع العام ،وإثراء توجهات ُص ّناع سياسات الغد .وفق هذا المنظور ،توفر
مجلة دبي للسياسات رؤى موثوقة فيما يتعلق باالتجاهات المستقبلية في قطاع السياسات العامة
والممارسات الحكومية ،التي ابت�كرها قادة الفكر العالميون في مختلف ميادين السياسات العامة.
وتشمل هذه المجاالت ،على سبيل المثال ال الحصر :قطاع االبت�كار ،والتحول الرقمي ،والسياسات
االجتماعية ،واالقتصاد ،والعلوم السياسية ،واإلدارة ،والقيادة ،والرفاهية ،والتنمية المستدامة.
تصدر مجلة دبي للسياسات كمجلة مطبوعة ورقية ،كما ت�توفر إلكرتوني ًا عرب اإلنرتنت على موقع www.
 DubaiPolicyReview.aeوتنشر بالعرب�ية واإلنجليزية.

إطالق كتاب "حكومات المستقبل"
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إطــاق تقريـ�ر "تحــدي تعليــم العلــوم والت�كنولوجيــا فــي مــدراس اإلمــارات – حالــة دبــي" تحــت رعايــة ســعادة
ســارة األمريي

إطالق سلسلة تمري�ن تحليل السياسات
تمريــ�ن تحليــل السياســات هــو عبــارة عــن سلســلة مــن ملخصــات السياســات التــي يؤلفهــا الطــاب ،حيــث
توفــر منــرا لطــاب كليــة محمــد بــن راشــد لــإدارة الحكوميــة للتمــرن علــى تحليــل السياســات ذات الصلــة
بالوطــن العربــي .يقــوم الطــاب بتحليــل قضايــا تعنــى بالسياســات المحليــة أو العرب�يــة و تحليلهــا و تقديــم
مقرتحــات لتحســينها .تســاهم السلســلة فــي زيــادة ت�أثــر اإلنتــاج العلمــي لكليــة محمــد بــن راشــد لــإدارة
الحكوميــة علــى نطــاق السياســات العامــة .كمــا تقــوم السلســلة باإلرتقــاء بمســتوى جــودة نتــاج البحــث
العلمــي لطــاب الكليــة .تعــرض السلســلة منتجــات البحــث العلمــي التــي ينتجهــا الطــاب والتــي تعتمــد
علــى الممارســة الفعليــة فــي مجــال السياســات العامــة ممــا يتيــح الفرصــة أمــام طــاب الكليــة للتعــاون
مــع ممارســن فــي نفــس المجــال واالســتفادة مــن الخــرات المختلفــة.
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:إطالق النشرة البحثية

المؤتمرات و الفعاليات العلمية
عنوان المؤتمرات و الفعاليات العلمية

نوع الحدث

التاري�خ

UAE Public Policy Forum, Accelerating the
Sustainable Development Goals through
Digital Transformation
ESCWA Regional Workshop on Arab Digital
Economy Report
The Billionaire Raj: A Journey Through India’s
New Gilded Age

Conference

Jan 2019 27-28

Roundtable

Feb 2019 6-7

Research Seminar

27th Feb 2019

Public Lecture

4th March 2019

Report Launch

25th March 2019

Public Lecture

22nd April 2019

Public Lecture
Conference

16th June 2019
June 2019 18-20

Understanding Climate Change Risks and
Opportunities
The STEAM Dilemma: Advancing Sciences in
UAE Schools – the Case of Dubai
Sustainopreneurship: leveraging challenges,
creating opportunities
Social Innovation and Transformation
DGO 2019: 20th Annual Conference for Digital
Governance Research
Building the Inclusive City: Governance, Access,
and the Urban Transformation of Dubai
FDI Policy Forum: The Future Talent Ecosystem
Inclusive Urban Development: Strategic Policy
Directions

Book Launch November 2019 6
Forum
Policy Council

October 2019 2
November 17
2019
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الفعاليات والمؤتمرات
نظمــت الكليــة خــال عــام  2019عــدد مــن الفعاليــات والمجالــس العلميــة فــي إطــار حرصهــا علــى تبــادل
الخــرات ولالطــاع علــى أفضــل الممارســات المحليــة والعالميــة المرتبطــة بقضايــا السياســات واإلدارة
العامــة وذلــك التزامــا منهــا بدعــم مجتمــع المعرفــة فــي دولــة اإلمــارات .تنوعــت هــذه الفعاليــات العامــة
بــن محاضــرات وورش عمــل وبرامــج تدري�بيــة وجلســات حواريــة.

منتدى اإلمارات للسياسات العامة
برعايــة كريمــة مــن ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــت راشــد آل مكتــوم ،ولــي عهــد دبــي ،رئيــس المجلــس
التنفيــذي ،وبحضــور ســمو الشــيخ أحمــد بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،قامــت الكليــة بإطــاق "منتــدى
اإلمــارات للسياســات العامــة" ليكــون منصــة حواريــة عالميــة جديــدة ترفــد صنــاع القــرار والحكومــات فــي
دولــة اإلمــارات ودول المنطقــة بمقرتحــات عمليــة تصــب فــي صالــح بنــاء مجتمعــات المســتقبل مــن خــال
فتــح البــاب أمــام مناقشــات علميــة تشــرك فيهــا القيــادات الحكوميــة والنخــب األكاديميــة والخــراء مــن
شــتى دول العالــم.
حملــت الــدورة الثالثــة مــن المنتــدى عنــوان "مســرعات التنميــة المســتدامة :رســم سياســات المســتقبل"
وامتــدت فعالياتــه ليومــن شــهد خاللهــا انعقــاد عــدد مــن الجلســات الحواريــة والنقاشــية التــي حضرهــا
نخبــة مــن الخــراء المحليـ�ي والعالميـ�ي ،الذيــن شــاركوا فــي الجلســات الحواريــة إلــى جانب عدد مــن ممثلي
اإلداريــة الحكوميــة ،تمــت خاللهــا مناقشــة الديناميكيــات المتســارعة لتطبيــق أهــداف التنميــة المســتدامة
فــي ظــل الثــورة الصناعيــة الرابعــة ،وتســليط الضــوء علــى اآلثــار والسياســات والتحديــات وآفــاق التنميــة
المســتدامة المســتقبلية فــي دولــة اإلمــارات ،وناقــش التحديــات التــي تواجههــا السياســات التنمويــة
فــي دولــة اإلمــارات ،وذلــك بهــدف صياغــة سياســة وخطــة عمــل رفيعــة المســتوى لتحقيــق مســتهدفات
وأجنــدة التنميــة المســتدامة علــى المســتويات المحليــة ،بمــا فيهــا األجنــدة الوطنية لرؤية اإلمــارات ..2021
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منتدى اإلدارة الحكومية
منــر يتــم مــن خاللــه طــرح الموضوعــات المتعلقــة بســبل وفعاليــة تطبيــق السياســات العامــة علــى
مســتوى المؤسســات الحكوميــة وت�أثــر هــذه السياســات علــى بيئــة العمــل وعلــى الموظفــن الحكوميـ�ي
الذيــن يشــكلون الجمهــور المســتهدف للمنتــدى.
تحــت رعايــة معالــي الدكتــور أحمــد بــن عبــد اهلل حميــد بالهــول الفالســي ،وزي ـ�ر الدولــة لشــؤون التعليــم
العالــي والمهــارات المتقدمــة ،رئيــس الهيئــة االتحاديــة للمــوارد البشــرية الحكوميــة  ،نظمــت الكليــة
"منتــدى اإلدارة الحكوميــة" بدورتــه الثالثــة حــول "بنــاء القــدرات والجاهزيــة للمســتقبل" ،حيــث ناقــش
المنتــدى آفــاق بنــاء القــدرات والكفــاءات فــي صفــوف العمــل الحكومــي ،باالســتناد إلــى ركائــز علميــة
أساســها االستشــراف واإلبــداع وإدارة التغي ـ�ي والتميــز وابت ـ�كار الحلــول للتحديــات المســتقبلية ،وتحويلهــا
إلــى فــرص وإنجــازات لبنــاء الجاهزيــة للمســتقبل .كمــا أكــد المتحدثــون بــأن الطري ـ�ق إلــى المســتقبل يبــدأ
بالتطوي ـ�ر الذاتــي للفــرد ،وانتهــاج رحلــة التعلــم مــدى الحيــاة ،مؤكديــن بــأن دولــة اإلمــارات تمضــي فــي
االسـت�ثمار فــي رأس المــال البشــري وتحصينــه ضــد المتغــرات المســتقبلية ،وتهيئة البيئــة الحاضنة لتمكني
األفــراد وتزويدهــم بالمهــارات الالزمــة لقيــادة دفــة المســتقبل فــي ظــل منظومــة الفــرص والتحديــات
المرتبطــة بالتطــور الت�كنولوجــي الغــر المســبوق الــذي يشــهده العالــم اليــوم.

حفل التخري�ج 2019
قــام ســمو الشــيخ أحمــد بــن ســعيد آل مكتــوم ،رئيــس هيئــة الطــران المدنــي بدبــي ،الرئيــس األعلــى
الرئيــس التنفيــذي لطــران االمــارات والمجموعــة  ،رئيــس مطــارات دبــي بتخريــ�ج الدفعــة السادســة مــن
برامــج الماجســتري فــي  17ســبتمرب  2019بكليــة محمــد بــن راشــد لــإدارة.
وشــهد الحفــل تخريــ�ج  82طالبــ ُا وطالبــة مــن الربامــج التاليــة :الماجســتري التنفيــذي فــي اإلدارة العامــة
 ،EMPAالماجســتري فــي اإلدارة العامــة  ،MPAوماجســتري السياســات العامــة  ،MPPوالماجســتري فــي إدارة
االبت ـ�كار MIM

الدورة العشري�ن من "المؤتمر الدولي ألبحاث الحكومة الرقمية"
انطلــق المؤتمــر الســنوي الــذي تنظمــه منظمــة "مجتمــع الحكومــة الرقميــة" هــذا العــام تحــت شــعار
"الحوكمــة فــي عصــر الــذكاء االصطناعــي" والــذي أقيــم ألول مــرة فــي منطقــة الشــرق األوســط مــن 18
إلــى  20يونيــو  2019فــي دبــي .وناقــش المؤتمــر عــدد ًا كبــر ًا مــن أوراق العمــل واألبحــاث والدراســات
حــول الحكومــة الرقميــة والتحــوالت الحكوميــة فــي عصــر الــذكاء االصطناعــي وتطبيــق تقنياتــه فــي خطــط
التنميــة والخدمــات الحكوميــة والمــدن الذكيــة ،باإلضافــة إلــى مناقشــة مشــاركة المجتمــع المدنــي ودور
االبت ـ�كار الحكومــي فــي عصــر الــذكاء الصناعــي وســبل تطوي ـ�ر أدوات الحكومــات ومراكــز اتخــاذ القــرار.

الشراكات االسرتاتيجية
تحــرص إدارة الكليــة علــى بنــاء الشــراكات وتعزي ـ�ز عالقــات التعــاون وتبــادل الخــرات والدراســات واألبحــاث
مــع الجهــات الحكوميــة والخاصــة علــى مســتوى الدولــة باإلضافــة إلــى عــدد مــن المؤسســات اإلقليميــة
ممــا يدعــم الخطــة االســراتيجية للكليــة وكافــة أهدافهــا والمشــاريع المنبثقــة عنهــا.
االتفاقيات ومذكرات التفاهم
عقــدت الكليــة خــال عــام  8201عــدد مــن االتفاقــات ومذكــرات التفاهــم مــع مؤسســات القطــاع الخــاص
والهيئــات الدوليــة والمؤسســات األكاديميــة المتخصصــة بــاإلدارة الحكوميــة واإلدارة العامــة أهمهــا:
	•جمعية اإلمارات للمستشاري�ن والمدرب�ي اإلداري�ي
	•االتحاد الئ�تمان الصادرات
	•الهيئة االتحادية للتنافسية واالحصاء
	•جامعة الملك سعود
	•جامعة أوتاوا الكندية
	•الجامعة األردنية
	•اإلمارات اليوم
	•دبي لإلعالم
	•أكاديمية األعمال الدولية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
	•األكاديمية العرب�ية للعلوم والت�كنولوجيا والنقل البحري
	•جامعة حمدان بن محمد الذكية
	•المعهد الدولي للتسامح
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المنح األكاديمية:
المنــح األكاديميــة الكاملــة أو الجزئيــة المقدمــة مــن الكليــة بموجــب قــرارات لجنــة المنــح أو بموجــب قــرارات
تنفيذ ية
منح من الكلية

الفصل الثاني

الفصل األول

1
7
5
6

الماجستري التنفيذي في اإلدارة العامة 5
9
الماجستريفي اإلدارة العامة
8
الماجستري في إدارة االبت�كار
5
الماجستري في السياسات العامة
46
المجموع
المنح األكاديمية الكاملة أو الجزئية بموجب اتفاقيات التعاون:
الفصل الدراسي األول:
الربنامج /الجهة المانحة

المجلس التنفيذي
– أم القيوي�ن

مكتب رئاسة
مجلس الوزراء

وزارة الداخلية

الماجستري التنفيذي في اإلدارة
العامة
الماجستريفي اإلدارة العامة
الماجستري في إدارة االبت�كار
الماجستري في السي1اسات العامة
المجموع

3

4

52

2
0
0
62

0
1
0

0
0
0

الفصل الدراسي الثاني:
الربنامج /الجهة المانحة

المجلس التنفيذي
– أم القيوي�ن

مكتب رئاسة
مجلس الوزراء

وزارة الداخلية

الماجستري التنفيذي في اإلدارة
العامة
الماجستريفي اإلدارة العامة
الماجستري في إدارة االبت�كار
الماجستري في السياسات العامة
المجموع

5

1

52

2
1
0
62

0
1
0

0
0
0

المبادرات والتطوي�ر المؤسسي
حرص ـ ًا مــن الكليــة علــى خدمــة المجتمــع ونشــر أفضل الممارســات وتبادل المعارف والخــرات ونقلهــا بــن
الجهــات الحكوميــة فــي دولــة اإلمــارات والعالــم العربــي ،أطلقــت الكليــة عــدد ًا مــن المبــادرات فــي عــام
 2019التــي تســعى لرتســيخ ثقافــة العلــم والمعرفــة.

أوالً :مركز اإلمارات للمعرفة الحكومية
أطلــق ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد ،ولــي عهــد دبــي ورئيــس المجلــس التنفيــذي لحكومــة
دبــي "مركــز اإلمــارات للمعرفــة الحكوميــة" فــي  26مايــو 2016م تحــت مظلــة كليــة محمــد بــن راشــد لــإدارة
الحكوميــة بهــدف توثيــق التجربــة الحكوميــة اإلماراتيــة وإعــادة إنتــاج وتبــادل المعرفــة بــن الجهــات
الحكوميــة محلي ـ ًا وإقليمي ـ ًا وعالمي ـ ًا .يعمــل المركــز بالشــراكة مــع الجهــات الحكوميــة والخاصــة فــي دولــة
اإلمــارات ومجموعــة مــن أفضــل الخــراء والمستشــاري�ن والمختصــن مــن الكــوادر الوطنيــة واإلقليميــة
والعالميــة.
برنامج المستشار اإلداري الداخلي – ملخص تنفيذي لعام 2019
قــام مركــز اإلمــارات للمعرفــة الحكوميــة خــال الربــع األول مــن عــام  2019بتقديــم الــدورة الخامســة مــن
برنامــج المستشــار اإلداري الداخلــي والــذي يعــد األول مــن نوعــه فــي ت�أهيــل المستشــاري�ن اإلداريــ�ي
الداخليــ�ي فــي الجهــات الحكوميــة والخاصــة وتمكينهــم مــن تقديــم الخدمــات االستشــارية للجهــات
العاملــن بهــا وفــق أفضــل المعايــ�ي والممارســات المهنيــة.
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الخدمات االستشارية – المشاريع لعام 2019

 30يوم عمل على مدة  6أشهر

 22أسبوع

 14أسبوع

اإلشراف على تطبيق مخرجات المشاريع

تطوي�ر العمل المؤسسي لدى المؤسسة

إعداد الخطة االسرتاتيجية وتطوي�ر الهيكل

السابقة

عداد نظام حوكمة مجلس األمناء

اإلشراف على تنفيذ الخطة اإلسرتاتيجية
المعتمدة للمعهد

مراجعة الخطة االسرتاتيجية وتقديم
التوصيات

اإلشراف على تفعيل الهيكل التنظيمي
الجديد للمعهد وتطبيق مهام الوحدات
التنظيمية

مراجعة وتطوي�ر الهيكل التنظيمي

التنظيمي
توصيف مهام ومسؤوليات كافة الوحدات
التنظيمية على الهيكل التنظيمي المقرتح
تصميم الهيكل الوظيفي وإعداد األوصاف
الوظيفية

تحديث الهيكل الوظيفي وإعداد األوصاف
الوظيفية
مراجعة أنظمة الموراد البشرية

 7أسابيع

 9اسابيع

إعداد النظام األساس للمؤسسة

إعداد الخطة االسرتاتيجية

تصميم وتطوي�ر مصفوفة الصالحيات

وضع التوصيات والخيارات التنظيمية

تقي�يم كفاءات موظفي المؤسسة الحالي�ي

توصيف مهام ومسؤوليات كافة الوحدات
التنظيمية على الهيكل التنظيمي المقرتح
تصميم الهيكل الوظيفي

إجمالي قيمة المشاريع االستشارية 1,863,200.00 :درهم

بوابة المعرفة الحكومية
قــام مركــز اإلمــارات للمعرفــة الحكوميــة بإطــاق بوابــة المعرفــة الحكوميــة كمنصــة ذكيــة لتوفــر وتوثيــق
األنظمــة واألدلــة اإلرشــادية والتقاريـ�ر المعرفيــة ؤافضــل الممارســات فــي العمــل الحكومــي الصــادرة عــن
وٕاقليميــا ،وذلــك بهــدف توفــر منصــة موحــدة للمســاهمة فــي نشــر المعــارف
محليــا
الجهــات الحكوميــة
ً
ً
الحكوميــة و تســهيل الوصــول للمحتــوى العلمــي المتعلــق بتطبيقــات اإلدارة الحكوميــة

مشاركات ومبادرات
قــام مركــز اإلمــارات للمعرفــة الحكوميــة بالمشــاركة فــي عــدد مــن الفعاليــات والمبــادرات المختلفــة
بهــدف التعريــف بنطــاق عمــل المركــز:
	•أسبوع جايت�كس للتقنية 2019
	•جلسات المعرفة:
 الجلسة األولى :الحوكمة والتنظيم اإلداري الجلسة الثانية :االست�ثمار في الموارد البشرية والتهيؤ للمستقبل	•المقاالت المعرفية:
 الموضوع :البيانات الصغرية لدفع عجلة اإلبت�كار ( 1أكتوبر )2019 الموضوع :وظيفة شاغرة" ..مدير لإلنسانية" في جهة حكومية ( 7أكتوبر )2019 الموضوع :كفاءة وفعالية الهيكل التنظيمي في الجهات الحكومية ( 29أكتوبر )2019 -الموضوع :إدارة الموارد البشرية في الجهات الحكومية ( 13نوفمرب )2019
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ثاني ًا :مجلة دبي للسياسات
صــدر مجلــة دبــي للسياســات عــن كليــة محمــد بــن راشــد لــإدارة الحكوميــة ،مــع رؤيــة تهــدف إلــى
َت
ُ
المســاهمة فــي االرتقــاء بالحوكمــة المســتقبلية واستشــراف السياســات العامــة ،مــن خــال إرســاء أسـ ٍ
ـس
ٍ
بنــاء
حكمــة وميســرة الوصــول وقابلــة للتنفيــذ ،وإنتــاج معــارف قائمــة علــى الممارســات العمليــة،
ُم
ً
علــى خالصــة خــرات ومعرفــة قــادة الفكــر فــي المنطقــة والعالــم .وتســتهدف المجلــة الوصــول إلــى
مجتمــع واضعــي السياســات والمســؤولني الحكوميـ�ي ،وفــق رســالة ترمــي للنهــوض بجــودة ســر العمــل
الحكومــي ،وتحســن الممارســات المتبعــة فــي القطــاع العــام ،وإثــراء توجهــات ُص ّنــاع سياســات الغــد .وفــق
هــذا المنظــور ،توفــر مجلــة دبــي للسياســات رؤى موثوقــة فيمــا يتعلــق باالتجاهــات المســتقبلية فــي
قطــاع السياســات العامــة والممارســات الحكوميــة ،التــي ابت�كرهــا قــادة الفكــر العالميــون فــي مختلــف
مياديــن السياســات العامــة .وتشــمل هــذه المجــاالت ،علــى ســبيل المثــال ال الحصــر :قطــاع االبتـ�كار ،والتحــول
الرقمــي ،والسياســات االجتماعيــة ،واالقتصــاد ،والعلــوم السياســية ،واإلدارة ،والقيــادة ،والرفاهيــة،
والتنميــة المســتدامة .تصــدر مجلــة دبــي للسياســات كمجلــة مطبوعــة ورقيــة ،كمــا ت�توفــر إلكرتوني ـ ًا عــر
اإلنرتنــت علــى موقــع  www.DubaiPolicyReview.aeوتنشــر بالعرب�يــة واإلنجليزيــة.

ثالث ًا :برنامج رحلة المستقبل
يعــد "رحلــة المســتقبل" برنامــج تعليمــي مبت�كــر ركــز فــي نســختيه األولــى والثانيــة علــى قيــادات حكومــة
دبــي مــن فئــة المديري ـ�ن التنفيذي ـ�ي ،وتــم تخري ـ�ج  45منهــم خــال العامــن الماضي ـ�ي .ويســعى الربنامــج
لتمكــن قيــادات حكومــة المســتقبل وتزويدهــم بأحــدث التطــورات فــي اإلدارة الحكوميــة والمســتجدات
التقنيــة واطالعهــم عــن قــرب علــى المبــادرات الحكوميــة المتطــورة التــي ترت�كــز علــى المــدن الذكيــة
والبيانــات المفتوحــة ،وتوظيــف ذلــك فــي ابتـ�كار سياســات حكوميــة قائمــة علــى االبتـ�كار وتحقيــق أهــداف
التنميــة المســتدامة لدفــع منظومــة التميــز الحكومــي فــي كافــة المجــاالت.
تــم تصميــم النســخة الثالثــة مــن برنامــج "رحلــة المســتقبل" مــن أجــل الرتكيــز علــى قيــادات الصــف األول
فــي الحكومــة االتحاديــة والحكومــات المحليــة ،حيــث أخــذ الربنامــج فــي عــن االعتبــار الخــرات العمليــة
المرتاكمــة لــدى هــذه الفئــة مــن القــادة وحجــم المســؤوليات الملقــاة علــى عاتقهــم .وســعى إلــى رســم
ســيناري�وهات حكومــة المســتقبل واقــراح مبــادرات حكوميــة مبت�كــرة ،وتعزي ـ�ز قــدرة القيــادات الحكوميــة
علــى فهــم تقنيــات المســتقبل ،ومالمســة واقــع العمــل الحكومــي محليــ ًا وعالميــ ًا وتحليــل التحديــات
ومناقشــة الحلــول.

تضمــن الربنامــج خمــس محطــات هــي ،القيــادة الحكوميــة ،وحكومــات المســتقبل ،واالبتــ�كار الحكومــي،
والحكومــة الذكيــة .كمــا شــمل عــدد ًا مــن المحاضــرات وورش العمــل ،وزيــارات لمختلــف الهيئــات االتحاديــة
والحكوميــة المحليــة ،باالضافــة إلــى زيــارة ميدانيــة إلــى العاصمــة الربيطانيــة لنــدن ،شــملت عــدد مــن
الهيئــات الحكوميــة الربيطانيــة بهــدف االطــاع علــى أحــدث التطبيقــات والسياســات الحكوميــة فــي مختلــف
القطاعــات والخدمــات .وقــد تــم اختيــار لنــدن كونهــا مــن أهــم المراكــز السياســية واالقتصاديــة فــي العالــم،
وي�وجــد فــي المدينــة عــدد كبــر مــن الجامعــات والمتاحــف والمســارح ومراكــز اتخــاذ القــرار الهامــة .كمــا
ت�تخــذ الكثــر مــن المنظمــات الدوليــة مقــرات لهــا فــي لنــدن ،باإلضافــة إلــى مختلــف الشــركات العالميــة .و
تــم خــال الرحلــة التعــرف علــى ماهيــة اإلدارة فــي الحكومــة الربيطانيــة ونظــام الخدمــة المدنيــة وكيــف
تمــارس الحكومــة ســلطاتها ،وتقــدم الخدمــات ،وكيــف تراقــب كفــاءة وفعاليــة األداء.

رابع ًا :نادي القيادات
تهــدف مبــادرة نــادي القيــادات إلــى ت�كريــس مفهــوم التعلــم المســتمر ،مــن خالل اســتحداث وتطويـ�ر منصة
تفاعليــة تجمــع القيــادات والكفــاءات مــن الطلبــة والخري�جــن فــي منظومــة تشــاركية مبنيــة علــى تبــادل
المعــارف والــرؤى فــي مجموعــة واســعة مــن المســارات األكاديميــة والتدري�بيــة ،واالطــاع علــى آخــر
مســتجدات العمــل الحكومــي والمؤسســي ،وتهــدف الكليــة مــن خــال النــادي إلــى تعزي ـ�ز االســتفادة مــن
مصــادر المعرفــة الحديثــة ،وتمتــن الروابــط بــن الخري�جــن مــن مختلــف االختصاصــات ،واطالعهــم علــى أهــم
الفعاليــات واألنشــطة األكاديميــة والبحثيــة التــي تطلقهــا الكليــة ،وت�كريــس مســاحة معرفيــة خالقــة تســمح
لهــم بالبحــث والتشــاور حــول أفضــل الممارســات المحليــة والعالميــة ،حيــث ســيتم منــح عضويــة النــادي
لجميــع خري�جــي المســاقات األكاديميــة المختلفــة فــي الكليــة ،بهــدف تحفيــز مشــاركتهم وتعزي ـ�ز دورهــم
فــي تحقيــق التطويــ�ر .المؤسســي .وتشــمل االمتيــازات الخاصــة بأعضــاء النــادي محاضــرات أكاديميــة
مفتوحــة معفيــة مــن الرســوم لجميــع مســاقات برامــج الماجســتري فــي الكليــة ،ودورات مســتمرة للتعليــم
التنفيــذي فــي القيــادة واإلدارة الحكوميــة بمــا فيهــا الدبلــوم المهنــي للقيــادات الحكوميــة ،باإلضافــة
إلــى فرصــة االســتفادة مــن منصــة الكرتونيــة متطــورة تجمــع األعضــاء وتســمح لهــم بتبــادل النقاشــات
والوصــول إلــى مجموعــة مــن الخدمــات الثقافيــة واألكاديميــة بشــكل مســتمر.كما سيســتفيد األعضــاء مــن
فرصــة الحضــور والمشــاركة فــي مجموعــة مــن الفعاليــات العامــة مــن جلســات ومنتديــات حواريــة لتبــادل
المعرفــة ،واطالعهــم علــى األنشــطة والفعاليــات التــي تنظمهــا الكليــة ،وتســهيل وصــول األعضــاء إلــى
أهــم المصــادر والمراجــع األكاديميــة والمنشــورات التــي تطلقهــا الكليــة
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االتصال المؤسسي والظهور اإلعالمي
تســعى كليــة محمــد بــن راشــد لــإدارة الحكوميــة مــن خــال أنشــطة االتصال المؤسســي والعالقــات العامــة
والفعاليــات إلــى تعزي ـ�ز الســمعة المؤسســية وترســيخ هويــة الكليــة لــدى ســائر المؤسســات الحكوميــة
(المحليــة واالتحاديــة) ،وذلــك عــر اإلعــام التقليــدي والتواصــل اإللكرتونــي وعــر وســائل التواصــل
االجتماعــي وتخطيــط وتنفيــذ الحمــات اإلعالنيــة والتســويقية .باإلضافة إلــى تخطيــط وتنظيــم المؤتمــرات
والفعاليــات بالتعــاون مــع الشــركاء وتقديــم الدعــم اللوجســتي واإلعالمــي الــازم لخدمــة أهــداف الكليــة.
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