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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 اللــه) لتكــون أول مؤسســة أكاديميــة بحثيــة متخصصــة فــي اإلدارة
الحكوميــة والسياســات العامــة علــى مســتوى الوطــن العربــي ،حيــث تســعى الكليــة لدعــم مســيرة التميــز الحكومــي
فــي دولــة اإلمــارات والوطــن العربــي ،وبنــاء قــادة المســتقبل ،وذلــك مــن خــال منظومــة متكاملــة مــن البرامــج
التعليميــة والتدريبيــة واألبحــاث والدراســات.
تأســس نظــام عمــل الكليــة وفقـ ًـا ألفضــل المعاييــر العالميــة ،بالشــراكة مــع كليــة كينيــدي بجامعــة هارفــارد ،وتعتبــر
نموذجــا فريــدا للمؤسســات األكاديميــة ،بتركيزهــا علــى الجانــب التطبيقــي إلدارة الحكوميــة ،كمــا تتعــاون مــع
العديــد مــن المؤسســات الحكوميــة والخاصــة علــى المســتوى المحلــي والعالمــي.
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 لعربــي والعالــم.
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صاحب السمو الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم،
نائب رئيس الدولة رئيس جملس الوزراء حاكم دبي
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الكلمة االفتتاحية – الرئيس التنفيذي
بدايــة يطيــب لنــا أن نتقــدم بأســمى آيــات الشــكر واالمتنــان
لمجلــس أمنــاء الكليــة ،برئاســة معالــي حميــد محمــد القطامــي،
علــى مســاندتهم الكريمــة للكليــة خــال هــذه الســنة الحافلــة
باإلنجــازات والتقــدم ،والتــي مكنتهــا مــن مواجهــة تحديــات
العمــل وتحقيــق األهــداف االســتراتيجية المرســومة ،حيــث
تمكنــت الكليــة مــن تجســيد رســالتها علــى أرض الواقــع
والمســاهمة فــي تحقيــق خطــة دبــي  2021التــي تســعى لجعــل
َّ
وممكنيــن.
دبــي موطــن ألفــراد مبدعيــن
شــهد عــام  2016بدايــة فصــل جديــد فــي تطــور الكليــة كمنصــة
لتبــادل المعرفــة وتمكيــن قــادة المســتقبل مــن خــال إطــاق
عــدد مــن برامــج التعليــم التنفيــذي ،وتطويــر أبحــاث علميــة
تناولــت مواضيــح حيويــة تمــس قضايــا المجتمــع فــي دولــة
اإلمــارات والعالــم العربــي .فقــد حــازت الكليــة عــام  2016علــى
االعتمــاد األكاديمــي ،مــن قبــل مفوضيــة االعتمــاد األكاديمــي
التابعــة لــوزارة التعليــم العالــي فــي دولــة اإلمــارات ،لحزمــة مــن برامــج الماجســتير المتنوعــة
والتــي تحمــل عنــوان "برامــج حكومــة المســتقبل" لتؤكــد حرصهــا علــى دعــم تحــول دبــي
لتصبــح مدينــة مــن مــدن المســتقبل .صممــت هــذه البرامــج وفقــا ألعلــى المعاييــر
األكاديميــة العالميــة بهــدف تزويــد القــادة المســتقبل بالمهــارات والمعرفــة المطلوبــة
للمســاهمة بكفــاءة فــي تطويــر مؤسســاتهم ومواجهــة تحديــات السياســات المســتجدة.
وقــد تكللــت جهــود الكليــة خــال العــام المنصــرم بإطــاق "مركــز اإلمــارات للمعرفــة
الحكوميــة" بهــدف توثيــق التجربــة الحكوميــة اإلماراتيــة بالشــراكة مــع الجهــات الحكوميــة
والخاصــة فــي دولــة اإلمــارات ومجموعــة مــن أفضــل الخبــراء والمستشــارين والمختصيــن
مــن الكــوادر الوطنيــة واإلقليميــة والعالميــة .كمــا حرصــت الكليــة فــي عــام  2016علــى
بنــاء الشــراكات وتعزيــز عالقــات التعــاون مــع الجهــات الحكوميــة والخاصــة علــى المســتويين
المحلــي واالقليمــي بهــدف دعــم الخطــة االســتراتيجية للكليــة وكافــة أهدافهــا والمشــاريع
المنبثقــة عنهــا.
وأخيــرا ،نجــدد عهدنــا علــى تكريــس كافــة الجهــود والمــوارد لتعزيــز النجاحــات التــي تحققــت
والبنــاء عليهــا مــن أجــل اإلســهام فــي مســيرة دولــة اإلمــارات نحــو المزيــد مــن التقــدم
والنمــو واالزدهــار.
د .علي سباع المري
الرئيس التنفيذي
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جملس األمناء
شهد التنظيم اإلداري لكلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية خالل العام  2016تعديال بارزا على مستوى إعادة
تشكيل مجلس األمناء .حيث أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ،ولي عهد دبي رئيس
المجلس التنفيذي ،القرار رقم ( )52لسنة  2015بتاريخ  19نوفمبر أعاد بموجبه تشكيل مجلس أمناء الكلية
ليحل مكان المجلس السابق المنتهية واليته .باشر المجلس الجديد بأداء مهامه الرسمية في شهر يناير من
العام  2016برئاسة معالي حميد محمد القطامي ،رئيس مجلس اإلدارة ،مدير عام هيئة الصحة بدبي ،وعضوية
عدد من الشخصيات الرسمية المرموقة في الدولة وهم:

ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺣﻤﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﻄﺎﻣﻲ )رﺋﻴﺲ(
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ،ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺼﺤﺔ ﺑﺪﺑﻲ

ﺳﻌﺎدة أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺑﻴﺎت )ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ(
ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ،واﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ دﺑﻲ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ

ﺳﻌﺎدة ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺸﻴﺒﺎﻧﻲ
أﻣﻴﻦ ﻋﺎم اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻹﻣﺎرة دﺑﻲ

ﺳﻌﺎدة ﻃﺎرش ﻋﻴﺪ اﻟﻤﻨﺼﻮري
ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﻣﺤﺎﻛﻢ 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
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻗﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎرات

ﺳﻌﺎدة ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻃﻮق
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ آل ﻣﻜﺘﻮم

ﺳﻌﺎدة اﻣﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺪي
ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم داﺋﺮة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ دﺑﻲ
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اسرتاتيجية الكلية
أوال :نظرة عامة على الخطة االستراتيجية للكلية
طــورت الكليــة فــي عــام  2014خطتهــا االســتراتيجية  2014-2018وحــددت فيهــا رســالتها ورؤيتهــا وأهدافهــا
االســتراتيجية وقيمهــا المؤسســية.
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اﻟﺮؤﻳﺔ

اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ

اﶈﺎور اﻟﺘﻲ ﺳﻮف
ﻧﺮﻛﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻟﻄﻼب واﳌﺘﺪرﺑﲔ
ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻘﺎدة ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
دﻋﻢ اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ

اﺘﻤﻊ
ﺗﺰوﻳﺪ ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎرف
ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﻴﺎدة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث

اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﻨﻤﻮ

اﻟﻘﻴﻢ اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ
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ثانيا :محاور الخطة االستراتيجية 2014-2018
استندت الخطة االستراتيجية للكلية على  3محاور أساسية وهي:

ثالثا :مراجعة الخطة وتحديثها
مــع بدايــة عــام  ،2016أطلقــت الكليــة جلســة عصــف ذهنــي بعنــوان “الكليــة وآفــاق المســتقبل” ،بمشــاركة مجلس
األمنــاء الجديــد ،بهــدف تحديــث خطتهــا االســتراتيجية وتعزيــز منجزاتهــا ومكانتهــا ،والتأكــد مــن موازنة المســتهدفات
مــع المتغيــرات علــى أرض الواقــع ،وتعزيــز ترابــط جميــع المشــاريع المبــادرات مــع الخطــة االســتراتيجية .كمــا تــم
إطــاق جلســة العصــف الذهنــي علــى وســائل التواصــل االجتماعــي بهــدف إشــراك المجتمــع فــي تطويــر برامــج
الكليــة األكاديميــة واالســتماع إلــى آراء واقتراحــات الجمهــور بخصــوص أســاليب إعــداد القــادة التــي تســاهم فــي
مواكبــة ضــرورات التطــور فــي أداء اإلدارات الحكوميــة ،وكيــف يمكــن للكليــة أن تكــون رافــد أساســي لمــا بــات
يســمى اليــوم بحكومــات المســتقبل.
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•أبقــت الكليــة «الرؤيــة” و “الرســالة” بصيغتهمــا الحاليــة علــى اعتبــار أنهــا ال تــزال تفــي بالغايــة منهــا ،وتحقــق
الفوائــد المرجــوة ضمــن اإلطــار الزمنــي للخطــة.
•تمــت مراجعــة األداء الســنوي للعــام  2015لجميــع اإلدارات والوحــدات التنظيميــة وتحديــث مســتهدفات
المؤشــرات للعــام  2016بمــا يتــاءم مــع التوجهــات الجديــدة.
•أنشــأت الكليــة فــي العــام  2016عــدد مــن اللجــان والمجالــس وفقــا لمتطلبــات وتوجهــات االعتمــاد األكاديمــي
المحلــي والعالمــي وخاصــة إنشــاء لجنــة الصحــة والســامة المهنيــة ،ولجنــة التدقيــق الداخلــي ،ومجلــس
استشــاري خارجــي ،ومجلــس للشــهادات األكاديميــة ،ومجلــس لالمتحانــات ،ومجلــس التقــدم األكاديمــي،
وفريــق عمــل الســعادة.

رابعا :الهيكل التنظيمي الجديد
اعتمــدت الكليــة هيــكال تنظيميــا جديــدا بموجــب قــرار المجلــس التنفيــذي رقــم  65لســنة  2016الصــادر بتاريــخ 6
نوفمبــر .وجــاء هــذا القــرار نتيجــة دراســة شــاملة قــام بهــا فريــق إدارة التخطيــط االســتراتيجي بهــدف رفــع الكفــاءة
التشــغيلية وتحقيــق التكامــل بيــن اإلدارات واالســتفادة المثلــى مــن المــوارد البشــرية باإلضافــة إلــى تعزيــز تنافســية
الكليــة تماشــيا مــع التوجــه العالمــي للمؤسســات األكاديميــة.

النمو والتطور الوظيفي
أوال :التعيينات
وبنــاء علــى التعديــل الجديــد فــي الهيــكل التنظيمــي ،قامــت الكليــة بتخطيــط احتياجاتهــا المســتقبلية مــن المــوارد
البشــرية والكفــاءات المهنيــة الالزمــة لتنفيــذ خططهــا ومشــاريعها المســتقبلية والعمــل علــى اســتقطاب عــدد مــن
المرشــحين ذوي الكفــاءة ،مــن داخــل الكليــة أو خارجهــا ،لمــلء الشــواغر الوظيفيــة .فخــال العــام  ،2016تــم تعييــن
 15موظفــا (  6منهــم ضمــن الــكادر األكاديمــي و  9فــي الــكادر اإلداري).

ثانيا :الحوافز والترقيات

كمــا اتخــذت الكليــة خطــوات جذريــة نحــو تطويــر نظــام الحوافــز والترقيــات ،اســتنادا إلــى قانــون إدارة المــوارد
البشــرية لحكومــة دبــي رقــم ( )27لســنة  2006وتعديالتــه ،بهــدف تحفيــز العامليــن وتشــجيعهم علــى العمــل بكفــاءة
عاليــة وأداء فعــال ولخلــق روح التفاعــل والســعي إلــى التقــدم فــي مســتويات الســلم الوظيفــي وتولــي مســؤوليات
أكثــر أهميــة .باإلضافــة إلــى ضمــان الحفــاظ علــى العناصــر ذات الكفــاءة والخبــرة فــي مجــال العمــل ممــا يقلــل مــن
معــدالت الــدوران الوظيفــي ويضمــن االســتقرار فــي العمــل .فقــد شــهد العــام  2016ترقيــة (  ) 7موظــف تراوحــت
بيــن ترقيــات ماليــة وترقيــات وظيفيــة.

ثالثا :التدريب والتعلم المستمر

كثفــت الكليــة خــال العــام  2016مــن جهودهــا الهادفــة لالســتثمار فــي مواردهــا البشــرية وتطويــر مهاراتهــم
الوظيفيــة ،وتشــجيعهم علــى مواكبــة أحــدث التوجهــات المحليــة والعالميــة فــي مجــال عمــل الكليــة ،ومــا يتضمنــه
ذلــك مــن تعزيــز لقيــم اإلبــداع واالبتــكار والعمــل بــروح الفريــق .وتركــزت هــذه الجهــود علــى مســتوى التدريــب
والتطويــر ،حيــث تــم ابتعــاث حوالــي  82%مــن موظفــي الكليــة إلــى دورات تدريبيــة داخــل الدولــة وخارجهــا وذلــك
لتنميــة وتعزيــز قدراتهــم فــي المناصــب التــي يشــغلونها أو لتمكينهــم مــن تولــي مســؤوليات جديــدة.
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مبادرات ومنجزات العام  2016وفقا للمحاور االسرتاتيجية
تمكنــت الكليــة مــن تحقيــق أهدافهــا االســتراتيجية فــي ضــوء عــدد مــن المبــادرات والبرامــج المنبثقــة عــن خطتهــا
االســتراتيجية  2014-2018وباالســتناد إلــى مجموعــة مــن نقــاط القــوة والطمــوح ،عمادهــا دعــم القيــادة الرشــيدة،
والثقــة برســالة الكليــة ،وتعــاون الشــركاء االســتراتيجيين ،والســعي الــدؤوب نحــو الريــادة والتميــز .وفيمــا يلــي
ملخــص ألبــرز النتائــج التــي حققتهــا الكليــة خــال العــام  2016علــى مســتوى برامجهــا ومبادراتهــا ،وفقــا لمحاورهــا
االســتراتيجية الثــاث.

المحور األول :تأهيل القادة لتشكيل مستقبل الخدمات الحكومية
تهــدف الكليــة إلــى تمكيــن وتأهيــل قــادة المســتقبل وبنــاء القــدرات المؤسســية والقياديــة فــي العالــم العربــي مــن
خــال تقديــم حزمــة مــن البرامــج األكاديميــة والتدريبيــة وتوفيــر منبــر للمعرفــة ونشــر أفضــل الممارســات يدعمهــا
بحــوث رائــدة ومتميــزة.

أوال :البرامج األكاديمية
تســعى البرامــج األكاديميــة التــي تقدمهــا الكليــة إلــى تمكيــن قادة المســتقبل من مواجهــة التحديات وزيــادة الفرص
المتاحــة لهــم كمســؤولين فــي القطاعــات الحكوميــة وشــبه الحكوميــة وغيــر الربحيــة .كمــا تركــز علــى اســتقطاب
الموظفيــن الطامحيــن لالنتقــال مــن المراحــل المتوســطة إلــى العليــا مــن الســلم الوظيفــي وعلــى التطبيــق العملي
ً
ً
لتطــور اإلدارة العامــة علــى المســتويين اإلقليمــي
متعمقــا
فهمــا
والميدانــي للنظريــات ممــا يكســب الدارســين
ّ
والعالمــي.
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برنامج الماجستير في اإلدارة العامة
أطلقــت الكليــة برنامجهــا الرائــد فــي اإلدارة العامــة عــام  2009وتــم تحديثــه عــام  ،2013وهــو برنامــج معتمــد مــن
وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي فــي دولــة اإلمــارات ويقــوم بتدريســه أعضــاء هيئــة التدريــس الدائمــون
بالكليــة باإلضافــة لعــدد مــن الخبــراء الزائريــن ونخبــة مــن المتخصصيــن علــى المســتوى العالمــي.
النوع

الجنسية

الفصل

تاريخ البدء

عدد الطالب الجدد

نظام الدراسة

األول

يناير 2016

12

دوام جزئي

11

14

دوام جزئي

13

1

28

2

الثاني

الثالث

مايو 2016

سبتمبر 2016

مجموع الطالب

دوام جزئي

4

30

مواطن

غير مواطن

ذكر

أنثى

1

4

8

6

8

4

0

3

13

1

17

حصــل برنامــج الماجســتير فــي اإلدارة العامــة خــال العــام  2016علــى معــدل  84%رضــى الطــاب التــي جــاءت
علــى الشــكل التالــي:
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برامج حكومة المستقبل

انسـ ً
ـجاما 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 حزمــة جديــدة مــن
برامــج الماجســتير المتنوعــة والتــي تحمــل عنــوان «برامــج حكومــة المســتقبل» لتؤكــد حرصهــا علــى دعــم تحــول
دبــي لتصبــح مدينــة مــن مــدن المســتقبل وبهــدف تمكيــن قادة المســتقبل مــن مواجهــة التحديــات وزيــادة الفــرص
المتاحــة لهــم كمســؤولين فــي القطــاع الحكومــي .وقــد حــازت هــذه البرامــج علــى االعتمــاد األكاديمــي مــن قبــل
مفوضيــة االعتمــاد األكاديمــي التابعــة لــوزارة التعليــم العالــي فــي دولــة اإلمــارات.
ً
وفقا ألعلى المعايير األكاديمية هي:
تتضمن هذه الحزمة األكاديمية أربع برامج ماجستير تم تصميمها
1ماجستير في اإلدارة العامة

1-

o

oدبلوم الدراسات العليا في اإلدارة العامة باللغتين العربية واالنجليزية

2ماجستير في إدارة االبتكار

2-

o

oدبلوم الدراسات العليا في إدارة االبتكار

3ماجستير تنفيذي في اإلدارة العامة (باللغة العربية)

3-

4ماجستير في السياسة العامة

4-

	 oدبلوم السياسة االجتماعية
o
o
o
o
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oدبلوم التنمية المستدامة
oدبلوم التعليم

oدبلوم الرعاية الصحية

oدبلوم العلوم والتكنولوجيا

اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ
ﻓﻲ إدارة اﻻﺑﺘﻜﺎر
ً
ﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر ،ﻳﺮﻛﺰ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎرات اﻟﻄﻠﺒﺔ وإﻋﺪادﻫﻢ
ﻹدارة ﺑﻴﺌﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ وﺑﻨﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻼﺋﻢ ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي
واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﻼزﻣﺔ
وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻹدارة اﻻﺑﺘﻜﺎر ﺑﻬﺪف
ﺗﻤﻜﻴﻦ وﺗﺮﺳﻴﺦ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻹﻳﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ.

اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ
ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ً
ﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ
ﺗﺤﻘﻴـــــﻖ اﻟﺤﻤــــــﺎﻳﺔ واﻟﻌــــــﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﻋﻠـــﻰ
ﺣﺸﺪ ﻃﺎﻗﺎت اﻷﻓﺮاد ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﺘﺤﻀﺮة،
ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻤﻌﺮﻓـــــﺔ
اﻟﻌﻠﻤﻴـــــﺔ واﻟﻌﻤــــﻠﻴﺔ واﻟﻤﻬـﺎرات اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ
ﺗﻄﻮﻳــــــﺮ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳــﺎت ﻓــــــﻲ
أﻫﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴــــﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻮﻓــــﺮ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣـــــــﺞ
ﺧﻤﺲ ﺗﺨﺼﺼﺎت رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ:
•اﻟﺴﻴﺎﺳﺎتاﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ • ﺳﻴﺎﺳﺎتاﻟﺘﻨﻤﻴﺔاﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ
• ﺳﻴﺎﺳﺎتاﻟﻌﻠﻮمواﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ • اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ
• اﻟﺴﻴﺎﺳﺎتاﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ

اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ
ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻗﺎدة اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺔ
اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ودﻋﻢ ﻓﺮص اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻓﻲ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣـــــﻲ ،ﻣــــــﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ
اﻟﻨﻈﺮﻳـــــﺎت واﻟﺘﻮﺟﻬـــــﺎت اﻟـــــﺤﺪﻳﺜﺔ واﻟﻮاﻗﻊ
وﺻﻮﻻ إﻟﻰ أﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻟﻺدارة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ،
ً
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺠﻮدة ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ ﻟﻠﺘﻄﻠﻌﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ.

اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣــــﺔ
اﻷول ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﺗﻢ إﻋﺪاد اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷول ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺪراء اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﺳﻴﺎﺳﺎت وﺑﺮاﻣﺞ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ واﻹدارة
ﻣﻬﺎراﺗﻬﻢ
وﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻷﻛﺎدﻳﻤــــــﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ ﺑﻬـــــــﺪف اﺳﺘﺒــــــﺎق
اﻟﺘﺤــــــــﺪﻳﺎت واﺳﺘﻐﻼل اﻟﻔﺮص.
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ثانيا :برامج التعليم التنفيذي
تقــدم الكليــة مجموعــة مــن برامــج التعليــم التنفيــذي الخاصــة وبرامــج االنتســاب المفتــوح ،التــي تســتهدف كبــار
المســؤولين الحكومييــن وغيــر الحكومييــن الذيــن يســعون لصقــل مهاراتهــم القياديــة وتوســيع مجــال معرفتهــم
حــول أحــدث التطــورات فــي السياســات العامــة .وتتميــز هــذه البرامــج القصيــرة والمكثفــة بمناهــج حديثــة وأســاليب
تعليــم مبتكــرة تعتمــد علــى المحاضــرات األكاديميــة ودراســات الحالــة والمناقشــات الجماعيــة والتماريــن العمليــة.
برامج االنتساب المفتوح
قدمــت الكليــة خــال العــام  2016مجموعــة مــن برامــج اإلنتســاب المفتــوح المكثفــة والتــي تراوحــت مدتهــا مــن 2
إلــى  5أيــام .تهــدف هــذه البرامــج إلــى تزويــد المنتســبين بالمعرفــة والمهــارات الضروريــة فــي مجــاالت السياســات
والقيــادة والتفــاوض واإلدارة حيــث يتــم منــح المنتســبين فــي نهايــة كل برنامــج شــهادة تفيــد إتمامهــم جميــع
المحــاور بنجــاح.
من أهم هذه البرامج:
•البحوث من أجل نتائج فعالة  :األسلوب األمثل للبحوث التطبيقية
•قياس أداء الخدمات الحكومية ...فن التركيز على األولويات
•إدارة البيانات لالبتكار في الحكومة الذكية
•التوجهات الحديثة في نماذج التميز الحكومي
•ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻤﻴﺰ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
•حكومات ذكية خدمات ذكية
•تطبيقات التميز المؤسسي في حكومة دبي
•القيادة لتحقيق القيمة العامة
•وسائل التواصل االجتماعي للقطاع العام
•القيادة اإلستراتيجية في عصر التحديات
•الطاقة اإليجابية
•مبادئ االقتصاد اإلسالمي
•استشراف المستقبل
•إدارة االبتكار الحكومي
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البرامج الخاصة

ً
خصيصــا وفــق احتياجــات كل مؤسســة .تهــدف
برامــج التعليــم التنفيــذي الخاصــة هــي برامــج يتــم تصميمهــا
هــذه البرامــج إلــى مســاعدة المؤسســات علــى اســتغالل كامــل إمكاناتهــا مــن خــال تقديــم حلــول متكاملــة لبنــاء
القدرات .تتكــون هــذه البرامــج مــن ثــاث مراحــل حيــث يتــم فــي المرحلــة األولــى التنســيق بيــن الكليــة وممثلــي
المؤسســات للتعــرف علــى احتياجاتهــا واألهــداف المرجــوة وبالتالــي تصميــم البرنامــج الــذي يلبــي تلــك االحتياجات.
ثــم يتــم وضــع خطــط وآليــات تنفيــذ االقتراحــات التــي تــم االتفــاق عليهــا  .و التفييــم خــال فتــرة تنفيــذ البرنامــج
للتأكــد مــن الوصــول لالهــداف المرجــوة .وقــد نفــذت الكليــة خــال العــام  2016مجموعــة مــن البرامــج الخاصــة
بالتعــاون مــع نخبــة مــن المؤسســات الحكوميــة والخاصــة فــي الدولــة أهمهــا:
•هيئة كهرباء ومياه دبي
•محاكم دبي
•دائرة المالية
•المجلس التنفيذي إلمارة عجمان
•بلدية دبي
•النيابة العامة بدبي
•وزارة الموارد الوطنية والتوطين
•اللجنة العليا للتشريعات
•وزارة البيئة والمياه
•هيئة الثقافة والفنون

حصلت برامج التعليم التنفيذي على نسبة  88%من رضى المنتسبين لهذه البرامج كالتالي:
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برنامج القدرة المؤسسية إلدارة المعرفة
بهــدف دعــم األداء الحكومــي وبنــاء القــدرة المؤسســية للدوائــر الحكوميــة ،أطلقــت الكليــة البرنامــج اإلستشــاري
إلدارة المعرفــة بالتعــاون مــع عــدد مــن الخبــراء مــن الكفــاءات الوطنيــة .يعــد هــذا البرنامــج األول مــن نوعــه علــى
مســتوى الوطــن العربــي ،حيــث يعتمــد أحــدث المعاييــر العالميــة إلدارة المعرفــة ،ومنهجيــة متطــورة تمكــن
المؤسســة مــن بنــاء منظومــة خاصــة إلدارة المعرفــة تتوافــق مــع طبيعتهــا وتوجهاتهــا اإلســتراتيجية .نفــذت الكليــة
أول برنامــج إستشــاري إلدارة المعرفــة عــام  2016مــع جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة ،حيــث ضــم البرنامــج 15
مشــاركا.
تلخصت مراحل تنفيذ البرنامج على الشكل التالي:
•تشكيل فريق العمل المؤسسي
•تمكين فريق العمل إلدارة المعرفة
•التحليل البيئي المعرفي
•تطبيق معايير إدارة المعرفة
•التقييم متعدد المراحل
•المنهجية واإلستراتيجية
•التقييم الذاتي والتطوير المستمر
أما أهم مخرجات البرنامج فتتلخص بالتالي:
• تمكين فريق العمل المؤسسي من آليات إدارة المعرفة من خالل دورة تدريبية في إدارة المعرفة.
•تقييم الوضع المعرفي للمؤسسة بناء على أحدث المعايير الدولية.
•تطوير إستراتيجية شاملة إلدارة المعرفة في المؤسسة.
•مراجعة منهجيات العمل المطبقة للتأكد من مواءمتها مع معايير إدارة المعرفة.
•اقتراح منهجيات عمل جديدة بناء على أفضل الممارسات لتحقيق إستراتيجية إدارة المعرفة.
•تمكين المؤسسة من التقييم الذاتي والتطوير المستمر للمنهجيات الداعمة إلستراتيجية إدارة المعرفة
•اعتمــاد المشــاركين فــي فريــق العمــل كمقيميــن معتمديــن فــي إدارة المعرفــة مــن قبــل الكليــة بعــد اســتكمال
متطلبــات البرنامــج.
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برامج مشتركة

1برنامج تصميم وتطوير الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية في إمارة دبي

1-

نظمــت الكليــة بالتعــاون مــع األمانــة العامــة للمجلــس التنفيــذي إلمــارة دبــي برنامجــا تدريبيــا حــول تصميــم وتطويــر
الهيــاكل التنظيميــة للجهــات الحكوميــة فــي إمــارة دبــي ،بهــدف تطويــر وتنميــة قــدرات الجهــات الحكوميــة وتزويدهــا
باألســاليب العلميــة والعمليــة لتحليــل وتقييــم وتصميــم الهيــاكل التنظيميــة .صمــم البرنامــج التدريبــي ليضمــن
تقديــم فهــم علمــي دقيــق لمبــادىء تحليــل الهيــاكل التنظيميــة للجهــات الحكوميــة والعمــل علــى تطويرهــا بمــا
يخــدم اســتراتيجية الجهــة وأهدافعــا ،وبمــا يتــواءم مــع خطــة دبــي  2021ورؤيــة اإلمــارات .2021
2ورشة عمل بعنوان «تطبيقات التميز المؤسسي في حكومة دبي»

2-

أطلقــت الرشــة بالتعــاون مــع المنظمــة العربيــة للتنميــة اإلداريــة التابعــة لجامعــة الــدول العربيــة .انعقــدت الورشــة
علــى مــدى  5أيــام ،وضمــت  30متدربــا مــن الكــوادر البشــرية فــي المؤسســات الحكوميــة مــن دولــة اإلمــارات
والمملكــة العربيــة الســعودية ولبنــان والســودان ،بهــدف تطويــر الثقافــة المعرفيــة لــدى القيــادات العليــا ومديــري
القطاعــات واإلدارات فــي الحكومــات العربيــة .تضمنــت الورشــة شــرحا دقيقــا ألحــدث الطــرق والمفاهيــم العمليــة
والنظريــة التــي تعــزز فكــرة التميــز المؤسســي وإســعاد المتعامليــن ،وأفضــل الممارســات فــي تحقيــق الســعادة،
والتحــدي القيــادي وارتفــاع ســقف التطلعــات ،والتعريــف بــدور القــادة فــي تعزيــز ثقافــة التميــز ،وآليــات التعامــل
األمثــل مــع مختلــف المســائل ذات الصلــة بالعمــل الحكومــي.

المحور الثاني :دعم الكفاءة المؤسسية لتقديم الخدمات الحكومية المتميزة وتعزيز تبادل
المعرفة
أوال :االتفاقيات ومذكرات التفاهم
تحــرص إدارة الكليــة علــى بنــاء الشــراكات وتعزيــز عالقــات التعــاون وتبــادل الخبــرات والدراســات واألبحــاث مــع
الجهــات الحكوميــة والخاصــة علــى مســتوى الدولــة باإلضافــة إلــى عــدد مــن المؤسســات اإلقليميــة ممــا يدعــم
الخطــة االســتراتيجية للكليــة وكافــة أهدافهــا والمشــاريع المنبثقــة عنهــا .وفــي هــذا اإلطــار ،عقدت الكليــة خالل عام
 2016عــدد مــن االتفاقــات ومذكــرات التفاهــم مــع مؤسســات القطــاع الخــاص والهيئــات الدوليــة والمؤسســات
األكاديميــة المتخصصــة بــاإلدارة الحكوميــة واإلدارة العامــة أهمهــا:
)1

1اتفاقية مع جمهورية كازاخستان

)2

2شراكة استراتيجية مع هيئة كهرباء ومياه دبي

)3

3مذكرة تفاهم مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي
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بتاريــخ  30مايــو  2016شــاركت الكليــة ضمــن وفــد رســمي للدولــة إلــى جمهوريــة كازاخســتان ،برئاســة
ســمو الشــيخ عبداللــه بــن زايــد آل نهيــان – وزيــر الخارجيــة والتعــاون الدولــي ،حيــث تــم توقيــع اتفاقيــة مــع
أكاديميــة اإلدارة العامــة التابعــة لرئاســة جمهوريــة كازاخســتان بهــدف تعزيــز التعــاون فــي مجــال التدريــب،
وتأهيــل الكــوادر الوطنيــة لــكال البلديــن ،باإلضافــة إلــى تنفيــذ عــدد مــن األنشــطة والفعاليــات المشــتركة.

بتاريــخ  31أغســطس  2016تــم توقيــع شــراكة اســتراتيجية بيــن الطرفيــن فــي مجــال توثيــق أفضــل
الممارســات التميــز المؤسســي.

بتاريــخ  10أكتوبــر  2016وقعــت الكليــة مذكــرة تفاهــم مــع وزارة الخارجيــة والتعــاون الدولــي بهــدف
بنــاء شــراكة مبنيــة علــى المعرفــة والخبــرات المتراكمــة فــي التعــاون الدولــي ومشــاركة هــذه التجــارب
مــع الــدول الشــريكة بمــا يتماشــى مــع سياســة واســتراتيجية الدولــة للمســاعدات الخارجيــة .تقــوم هــذه
المذكــرة علــى دعــم التعــاون فــي مجــال البحــث العلمــي لتطويــر األداء الحكومــي والتعــاون فــي مجــال
تطويــر األبحــاث والدراســات والتقاريــر واإلصــدارات العلميــة والخدمــات االستشــارية والزيــارات المعرفيــة
ذات الصلــة بالتعــاون الدولــي.

)4

4تعاون أكاديمي مع المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

)5

5اتفاقية تعاون مع مدينة دبي الذكية

)6

6اتفاقيــة مــع برنامــج دبــي لــأداء الحكومــي المتميــز التابــع لألمانــة العامــة للمجلــس التنفيــذي لحكومــة
دبي

)7

7اتفاقية مع اللجنة العليا للتشريعات

)8

8مذكرة تفاهم مع النيابة العامة بدبي

)9

9اتفاقية مع مركز الملك عبدالله الثاني للتميز

توقيــع اتفاقيــة تعــاون مــع المنظمــة العربيــة للتنميــة اإلداريــة بتاريــخ  4أبريــل  2016بهــدف عقــد دورات
تدريبيــة ونــدوات ومؤتمــرات علميــة ودراســات استشــارية مشــتركة فــي موضوعــات ذات االهتمــام
المشــترك.
توقيــع اتفاقيــة تعــاون مــع مدينــة دبــي الذكيــة بتاريــخ  10أكتوبــر  2016بهــدف عقــد ورش عمــل تعريفيــة
وتدريبيــة لموظفــي الجهــات الحكوميــة المعنيــة بالتحــول الذكــي بمــا فــي ذلــك قانــون تنظيــم ونشــر
وتبــادل البيانــات فــي إمــارة دبــي.

بتاريــخ  25أكتوبــر  2016وقــع الطرفــان اتفاقيــة تفاهــم بحيــث تقــدم الكلية  10منــح أكاديمية للموظفين
الفائزيــن فــي جوائــز برنامــج دبــي لــأداء الحكومــي المتميــز لدراســة برنامــج الماجســتير فــي اإلدارة العامــة
فــي الكليــة .كمــا ســتقوم الكليــة أثنــاء الفعاليــات المعرفيــة لبرنامــج دبــي بالمشــاركة فــي ورش العمــل
والجلســات وعــرض دراســات لحــاالت تطبيقيــة فــي مجــال اإلدارة الحكوميــة .كمــا ســيتعاون الطرفــان
فــي مجــال تطويــر وتنفيــذ برامــج تدريبيــة متخصصــة فــي مجــال التميــز الحكومــي.

توقيــع اتفاقيــة تعــاون بتاريــخ  25أكتوبــر  2016بهــدف ترســيخ دور القانــون فــي بنــاء المجتمــع وتنظيــم
شــؤونه المختلفــة بمــا يحقــق رفاهيتــه ومقومــات نجاحــه وازدهــاره ولمــد جســور التعــاون والتواصــل
والتنســيق بيــن الطرفيــن بمــا يخــدم الصالــح العــام ويرفــع مســتوى األداء القانونــي والبحثــي لديهمــا.
وقعــت الكليــة مذكــرة تفاهــم مــع النيابــة العامــة بدبــي بهــدف التعــاون فــي المجــاالت األكاديميــة
والمؤسســية لتحقيــق االســتفادة القصــوى مــن اإلمكانيــات والخبــرات المتاحــة لــدى الطرفيــن .أهمهــا
عقــد دورات وورش عمــل تدريبيــة وتصميــم وتنفيــذ برنامــج متكامــل إلعــداد الكفــاءات.

توقيــع اتفاقيــة تعــاون بيــن الكليــة ومركــز الملــك عبداللــه الثانــي للتميــز فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية
بتاريــخ  27ديســمبر  2016بهــدف تعزيــز عالقــات الشــراكة والتعــاون فــي مجــاالت إعــداد وتأهيــل القــادة
وتوثيــق ونشــر أفضــل الممارســات الحكوميــة وتنفيــذ البحــوث والدراســات فــي مجاالت القيــادة والتميز.
ووفقــا لالتفاقيــة ،ســيتم تقديــم منحتيــن ســنويا ضمــن برنامــج «منحــة كليــة محمــد بــن راشــد لــإدارة
الحكوميــة للتميــز» للفائزيــن فــي جوائــز الملــك عبداللــه الثانــي للتميــز.

كمــا اســتقبلت الكليــة نخبــة مــن الوفــود الرســمية المحليــة واالقليميــة والعالمية بهدف بحث ســبل التعــاون وتعزيز
تبــادل المعرفــة واألبحــاث وتدريــب وتمكيــن الكــوادر الوطنيــة علــى مختلــف المســتويات اإلداريــة والمســاهمة فــي
نقــل الخبــرات اإلداريــة اإلماراتيــة لمختلــف دول العالــم.
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ثانيا :الخدمات االستشارية وتوثيق التجربة اإلماراتية
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 بيــن الجهــات الحكوميــة محليـ ًـا وإقليميـ ًـا
وعالميـ ًـا .يعمــل المركــز بالشــراكة مــع الجهــات الحكوميــة والخاصــة فــي دولــة اإلمــارات ومجموعــة مــن أفضــل
الخبــراء والمستشــارين والمختصيــن مــن الكــوادر الوطنيــة واإلقليميــة والعالميــة.
يقــدم المركــز مجموعــة مــن الخدمــات االستشــارية والبرامــج التدريبية المتخصصــة والزيارات المعرفيــة المبنية على
أفضــل الممارســات الحكوميــة ،بهــدف رفــع وتعزيــز القــدرة التنافســية للجهــات الحكوميــة والخاصــة ومســاعدتها
علــى االرتقــاء بجــودة خدماتهــا.
تقدمت عدد من الجهات الحكومية في دبي من مركز اإلمارات للمعرفة الحكومية بطلب توثيق إنجازاتها في
ميدان العمل الحكومي لتستفيذ منها كل المؤسسات في اإلمارات والعالم العربي .وسيعمل المركز على
نشر المعرفة من خالل توثيق قصص النجاح والتميز للجهات الفائزة في برنامج دبي لألداء الحكومي المتميز
ودراستها بشكل علمي دقيق مع البحث في جذور أسباب النجاح عبر تحليل دور كل من العمل الفردي والجماعي
ودور القيادة واستراتيجيات العمل وخطط التنفيذ والثقافة المؤسسية ،ومن ثم توفير هذه المعرفة من خالل
تأسيس قاعدة بيانات أو بنك معلومات.
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برنامج المستشار اإلداري المعتمد
بهــدف تعزيــز التميــز فــي العمــل المؤسســي فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمســاهمة فــي رفــع مســتوى
األداء وتطويــر الخدمــات المقدمــة للمجتمــع وتوفيــر قنــوات واضحــة تضمــن تدفــق المعــارف الحكوميــة وتعظيــم
االســتفادة مــن الخبــرات والتجــارب المحليــة ،أطلــق «مركــز اإلمــارات للمعرفــة الحكوميــة» أول برنامــج وطنــي
لتمكيــن المستشــارين اإلدارييــن تحــت عنــوان «المستشــار اإلداري المعتمــد» ،الــذي يهــدف إلــى تمكيــن أصحــاب
الخبــرة مــن نقــل المعــارف والخبــرات عــن طريــق تقديــم االستشــارات اإلداريــة.
انطلقــت الــدورة األولــى للبرنامــج بتاريــخ  10أكتوبــر  ،حيــث ضمــت  32منتســبا مــن مختلــف القطاعــات الحكوميــة
وهي:
مؤسسة دبي لالعالم
اإلدارة العامة لإلقامة وشؤون األجانب بدبي
األمانة العامة للمجلس التنفيذي -دبي
القيادة العامة لشرطة دبي
برنامج دبي لألداء الحكومي المتميز
بلدية المنطقة الغربية  -ابوظبي
جامعة زايد
حكومة دبي الذكية
دائرة األراضي واألمالك
دائرة التنمية االقتصادية بدبي
دائرة المالية لحكومة دبي
دائرة محاكم دبي
غرفة وصناعة دبي
مجلس دبي االقتصادي
شركة توازن القابضة -أبوظبي
مركز دبي لإلحصاء
مطارات دبي
معهد دبي القضائي
هيئة الصحة بدبي
هيئة الطرق والمواصالت
هيئة دبي للطيران المدني
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تم تقسيم المشاركين إلى فرق متخصصة وفقا لمعايير منظومة الجيل الرابع للتميز :
•المجموعة األولى  :فريق الموارد البشرية
•المجموعة الثانية :فريق اإلدارة المالية والحكومة
•المجموعة الثالثة :فريق االبتكار
•المجموعة الرابعة:فريق الخدمات الذكية
•المجموعة الخامسة :فريق العمليات اإلدارية والخدمات
•المجموعة السادسة :فريق االستراتيجية وتحقيق المؤشرات
•المجموعة السابعة  :فريق إدارة المعرفة
•المجموعة الثامنة :فريق الشراكة مع القطاع الخاص
•المجموعة التاسعة :فريق السياسات الحكومية
•المجموعة العاشرة :فريق التميز المؤسسي في القطاع الرياضي
وفــي اختتــام المرحلــة األولــى مــن برنامــج المستشــار اإلداري المعتمــد ،اعتمــدت الكليــة  32مستشــارا إداريــا غيــر
مقيميــن لديهــا تخرجــوا مــن البرنامــج .سيشــارك المستشــارون المعتمــدون بشــكل مســتمر فــي عــدد مــن الــدورات
التدريبيــة وورش العمــل التــي تنظمهــا الكليــة بهــدف تمكينهــم مــن مهــارات االستشــارات اإلداريــة ودعمهــم بآخــر
األبحــاث والمفاهيــم والمســتجدات العلميــة فــي مجــال اإلدارة واألداء الحكومــي ،كمــا ســتقوم الكليــة بتنظيــم
عمليــة تقديــم االستشــارات اإلداريــة للدوائــر الحكوميــة بالشــراكة مــع المستشــارين المعتمديــن والمؤهليــن مــن
الــكادر األكاديمــي للكليــة.
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المحور الثالث :تزويد صانعي القرار في الحكومة بالمعارف لتمكينهم من قيادة التنمية
اإلقتصادية واإلجتماعية من خالل الدراسات والبحوث
أوال  :البحوث والدراسات
يمثــل البحــث جوهــر رســالة كليــة محمــد بــن راشــد لــإدارة الحكوميــة إلنتــاج المعرفــة ونشــر أفضــل الممارســات
وتدريــب صنــاع السياســات فــي الوطــن العربــي .وفــي هــذا الســياق ،تســعى الكليــة إلــى مواجهــة تحـ ٍـد مــزدوج مــن
االلتــزام األكاديمــي وربــط البحــوث التــي تجريهــا بالسياســات وذلــك فــي إطــار عملهــا المؤسســي وفــي إطــار تعاونهــا
مــع شــركائها اإلقليمييــن والدولييــن .يضطلــع أعضــاء هيئــة التدريــس والباحثــون بمســؤولية إجــراء البحــوث بالكليــة.
وتتنــوع مجــاالت البحــث لتغطــي موضوعــات متعــددة ومنهــا الحوكمــة واالبتــكار والنــوع االجتماعــي والسياســات
العامــة واإلدارة العامــة .أهــم إصــدارات الكليــة البحثيــة خــال لعــام  2016تتلخــص بالتالــي:

سياسات

صحية

سياسات

اجتماعية

سياسات
التنمية

المستدامة

االبتكار والحوكمة القيادة واإلدارة

المستقبلية

العامة

سياسات

التعليم

المجموع

موجز سياسة

1

1

مقال رأي

1

1

ورقة عمل في مؤتمر

1

2

1

10

بحث منشور في
دوريات محكمة

بحث مكلف

2

16

1

1

1

كتاب وفصل في

1
1

كتاب

ندوة وورشة عمل

1

دراسة حالة

2

تقرير بحثي محلي

1

4

2

1

1

4

1

3

2

مدونة

1

المجموع

7

6

1

7

14

3

1

12

1

1

3

7

2

43
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أهم األعمال البحثية المنجزة
-

Building an Inclusive UAE Society

-

Report on: Data Sharing

-

Providing Equal Opportunities for Youth in the Western Region

-

A Smart City for Public Value

-

The Role of Functionality in Competitiveness: Al-Haram KFC-

-

General Electric and Corporate Citizenship: Transforming Oncology Healthcare in KSA

-

Gaining and Maintaining a Competitive Advantage in the Global Shipping and Logistics Industry

-

UAE Health Policy Impact in Maternal & Child Health Care

-

Narrating Ourselves: Transforming Emirati Social Science in an Age of Globalization

-

UAE Health Professionals policy involvement on Maternal and Child Health

-

Understanding revenue streams – are UAE healthcare organizations doing enough?

-

Research and Public Policy – What’s the link?

-

Arenas of Leadership

-

Blockchain in UAE Healthcare
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ثانيا :التقارير العلمية
أطلقت الكلية خالل العام  2016عددا من التقارير العلمية أهمها:
1 .1تقريــر الجلســة الرابعــة لمجلــس السياســات التــي انعقــدت تحــت عنــوان «معــدالت الخصوبــة اإلماراتيــة فــي
دبــي :التحديــات والسياســات والرؤيــة المســتقبلية”.
اســتعرض التقريــر األســباب الرئيســية النخفــاض معــدالت اإلنجــاب فــي إمــارة دبــي وفقا لمــا جاء في اســتبانة أجرته
الكليــة شــمل عــددا مــن مواطنــي الدولــة فــي دبــي وتــوزع علــى مختلــف الفئــات العمريــة والحــاالت اإلجتماعيــة.
أوصــى التقريــر بمراجعــة السياســات الحكوميــة وأنظمــة المــوارد البشــرية ذات الصلــة باإلنجــاب والعمــل علــى
تطويرهــا .وشــدد علــى أهميــة توضيــح الرســالة الحكوميــة بخصــوص معــدالت الخصوبــة وإجراء المزيد مــن األبحاث
المعمقــة فــي خصائــص األســر اإلماراتيــة وقضايــا اإلنجــاب والدوافــع والتحديــات ذات الصلــة بتربيــة األطفــال.
“2 .2مدينة ذكية من أجل الصالح العام :التحول الرقمي من خالل الحوكمة المرنة -حالة دبي الذكية”
أطلــق هــذا التقريــر فــي ظــل مســاعي دبــي ألن تصبــح «أذكــى مدينــة فــي العالــم» بحلــول العــام  .2017بحيــث
يشــرح التقريــر التطــور الحاصــل فــي المدينــة ومــا ينتظرهــا مــن تطــورات فــي المســتقبل .وقــد تــم إطــاق التقريــر
ضمــن القمــة العالميــة للحكومــات .يقــوم التقريــر بتحليــل تحديــات السياســة والعوامــل المســاعدة واألحــداث
الهامــة ومســار التطــور خــال المرحلــة األولــى مــن مبــادرة دبــي الذكيــة .كمــا يستكشــف مــا تحتاجــه المدينــة لضمــان
بقائهــا علــى قمــة المــدن «األذكــى» فــي العالــم للعيــش والعمــل.
3 .3روايتنا :حاضرها وماضيها

ً
اســتنادا إلــى
يبحــث هــذا التقريــر فــي التحديــات والفــرص المصاحبــة لبحــوث العلــوم االجتماعيــة فــي الدولــة
اســتبيان رأي طــال أكثــر مــن ثالثيــن أسـ ً
ـتاذا فــي ســت مــن أهــم جامعــات الدولــة إضافــة إلــى مقابــات مــع زمــاء
وأكاديمييــن فــي المجــال .حــدد التقريــر عـ ً
ـددا مــن التحديــات الهامــة التــي تعيــق اإلنتــاج البحثــي فــي الدولــة إضافــة
إلــى نقــاط قــوة تشــكل فرصــا هامــة لتطويــر قــدرات البحــث فــي العلــوم االجتماعيــة وزيــادة اإلنتــاج فيهــا .تــم النظــر
فــي التحديــات والفــرص فــي ســياق التوجهــات اإلقليميــة والعالميــة فــي القطــاع األكاديمــي وأبرزهــا العولمــة
وانتشــار الرأســمالية النيــو ليبراليــة .وينطلــق البحــث مــن هــذه النقطــة لدراســة موقــف العالــم العربــي وخاصــة
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي سياســات المعرفــة العالميــة .يطــرح التقريــر أســئلة هامــة لمعرفــة كيــف
يتأثــر البحــث فــي العلــوم االجتماعيــة وإنتــاج المعرفــة فــي الدولــة بسياســات المعرفــة العالميــة هــذه وكيــف تؤثــر
العولمــة والنقــص فــي البحــوث فــي العلــوم االجتماعيــة علــى قدراتنــا فــي تحديــد مصيرنــا وســرد روايتنــا الخاصــة
واالســتفادة مــن المعرفــة العالميــة بمــا يعــود بالمنفعــة علــى التنميــة االجتماعيــة.
4 .4تقرير الجلسة الخامسة لمجلس السياسات التي انعقدت تحت عنوان «مشاركة البيانات :اآلثار والتحديات”
يبحــث هــذا التقريــر فــي أهميــة مشــاركة البيانــات والتحديــات التــي ترافقهــا وضرورة وضع أســس تضمــن خصوصية
البيانــات المطروحــة للمشــاركة .كمــا يتنــاول التقريــر آثــار مشــاركة البيانــات والتحديــات المترافقــة معهــا ،وخيــارات
السياســات العامــة واالســتراتيجيات للحمايــة ضــد المخاطــر ذات الصلــة بالبيانــات المفتوحــة .ففــي حيــن ال تــزال
البنيــة التحتيــة الرقميــة فــي دبــي فــي مراحــل النمــو األولــى ،تعتبــر دبــي مســتعدة تمامـ ًـا لتقييــم ومعالجــة اآلثــار
األخالقيــة والمفاهيــم االجتماعيــة المتعلقــة بمشــاركة البيانــات والحفــاظ علــى الخصوصيــة بشــكل كاف لضمــان
الوصــول إلــى مــا تطمــح إليــه مــن تميــز.
5 .5تقريــر الجلســة السادســة لمجلــس السياســات التــي انعقــدت تحــت عنــوان « بنــاء مجتمــع شــمولي :دعــم
مســتقبل الشــباب والتنميــة فــي اقتصــاد االبتــكار”
يبحث هذا التقرير في أهميـــة مشـــاركة اإلماراتييـــن فـــي التنميـــة االقتصاديـــة واالجتماعيـــة من اجل تحقيق هدف
دولة اإلمارات الطمــــوح الرامي بأن تصبــــح أحــــد اقتصـــادات المعرفـــة واالبتـــكار الرائـدة فـي العالـم.فبينمــا يحتــاج
قطــــاع االبتــــكار إلــــى المتخصصيــــن مــــن كافــــة المجــــاالت ،تشــــكل العلــــوم والهندســــة والتكنولوجيــــا عمــــوده
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الفقـري .فباإلضافـة إلـى التنافسـية االقتصاديـة ،أدى االحتبـاس الحــراري العالمــي والعجــز فــي الطعــام والميــاه،
وأزمــــة الطاقــــة إلـــى الحاجـــة لباحثيـــن متفرغيـن وعلمـاء تطبيقييـن لديهـــم القدرة علــى العمــل مــن أجــل الوصــول
لحلــــول طويلــــة األجــــل .مــــع ارتفــــاع أســــهم اقتصــــاد المعرفــــة واإلبتــــكار فــــي اإلمــــارات ،ســــيكون مــــن المهــــم
تدريــــب الشــــباب اإلماراتــــي علــــى الوظائــــف فــــي تلــــك القطاعــــات بهــــدف دمــــج الشــــباب بصــــورة مســــتدامة
وعلــــى المــدى الطويــل.
6 .6تقريــر صــادر باللغــة االنجليزيــة حــول «تكافــؤ الفــرص للشــباب فــي المنطقــة الغربيــة»Providing Equal
Opportunities for Youth in the Western Region
يبحــث هــذا التقريــر فــي التحديــات التــي تواجههــا المناطــق الريفيــة والنائيــة خاصــة فــي مجــال التعليــم والتوظيــف
وحقيقــة أن هــذه التحديــات تختلــف عــن تلــك التــي تواجــه نظيراتهــا الحضريــة .البعــد عــن مراكــز الخدمــات،
والديموغرافيــة الخاصــة تشــكل تحديــات فريــدة مــن نوعهــا تحتــاج إلــى حلــول مبتكــرة .وقــد أطلقــت مؤسســة
اإلمــارات ،بالتعــاون مــع مؤسســة ســيتي وكليــة محمــد بــن راشــد لــإدارة الحكوميــة مشــروع بحثــي الستكشــاف
حواجــز التعليــم والتوظيــف بيــن الشــباب اإلماراتــي فــي تلــك المنطقــة بهــدف رفــع توصيــات للمعنييــن لمعالجتهــا.
ومــن أجــل فهــم أفضــل للســياق الخــاص للمنطقــة والتحديــات التــي يواجههــا شــبابها ،قامــت كليــة محمــد بــن راشــد
لــإدارة الحكوميــة ،بعــدد مــن الدراســات النوعيــة والكميــة اســتهدفت اإلماراتييــن الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 16
و  29عامــا فــي شــكل مقابــات ودراســات اســتقصائية متعمقــة.
The India Connection7 .7
أطلقت الكلية كتاب  ”The India Connectionالتواصل الهندي” وذلك خالل حفل نظمته في مقرها الرئيسي
حضره معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي  -عضو مجلس الوزراء ،وزيرة الدولة للتسامح ،وأنوراغ بوشان،
القنصل العام للهند بدولة اإلمارات العربية المتحدة ،ومؤلفي الكتاب الدكتور إيمانويل أزاد مونيسار ،األستاذ
المساعد في كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية ،والدكتورة ميلودينا باالكريشنان رئيس أكاديمية األعمال
الدولية لمنطقة الشرق األوسط واألستاذ المساعد في جامعة ولونغونغ في دبي .يأتي الكتاب ضمن سلسلة
 Actions and Insightsالمتخصصة بشؤون المنطقة ،والتي تنشرها جامعة ولووغونغ األسترالية في دبي
بالتعاون مع أكاديمية األعمال الدولية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

8 .8تقريــر الجلســة الســابعة لمجلــس السياســات التــي انعقــدت تحــت عنــوان «مســتقبل القيــادة فــي مؤسســات
القطــاع العــام”
جــاء هــذا التقريــر حرصــا مــن الكليــة علــى توفيــر أحــدث المعــارف األكاديميــة للعامليــن فــي مجــال اإلدارة الحكوميــة
خاصــة مــع تزايــد اهتمــام المؤسســات األكاديميــة والبحثيــة فــي العالــم بــدور مهــارات القيــادة العصريــة وأهميــة
تطويــر أداء العمــل الحكومــي .يناقــش التقريــر أهــم ســمات القيــادة الــازم توافرهــا بالعامليــن فــي المؤسســات
العامــة وفــرص التطويــر فيهــا بمــا يتماشــى مــع متغيــرات العصــر ،باإلضافــة إلــى أفضــل الممارســات المتبعــة فــي
التطبيــق العملــي للمهــارات القياديــة فــي المؤسســات وآليــة تعزيــز التــزام المؤسســات واألفــراد بتبنــي أفضــل
للمعاييــر فــي هــذا المجــال.
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االتصال اجملتمعي
أوال :الفعاليات والمبادرات األكاديمية
نظمــت الكليــة خــال عــام  2016عــدد مــن الفعاليــات والمجالــس العلميــة فــي إطــار حرصهــا علــى تبــادل الخبــرات
ولالطــاع علــى أفضــل الممارســات المحليــة والعالميــة المرتبطــة بقضايــا السياســات واإلدارة العامــة وذلــك
التزامــا منهــا بدعــم مجتمــع المعرفــة فــي دولــة اإلمــارات .تنوعــت هــذه الفعاليــات العامــة بيــن محاضــرات وورش
عمــل وبرامــج تدريبيــة وجلســات حواريــة أهمهــا:

مجلس السياسات
بــادرت كليــة محمــد بــن راشــد لــإدارة الحكوميــة عــام  2014إلــى إطــاق برنامــج لحــوار الطاولــة المســتديرة ،تحــت
مســمى «مجلــس السياســات “ بهــدف توفيــر منصــة للحــوار المعرفــي بيــن الخبــراء والمختصيــن والمعنييــن
فــي القطــاع الحكومــي لتســليط الضــوء علــى الموضوعــات ذات األولويــة واألهميــة علــى المســتوى الحكومــي
والمجتمعــي وتوثيــق ونشــر الحــوار بشــكل متكامــل ومتــوازن وعلمــي بمــا يثــري المحتــوى المعرفــي الحكومــي.
وفــي نهايــة كل جلســة ،يقــدم المجلــس رؤى وتوصيــات يكــون لهــا األثــر الفعــال علــى منظومــة العمــل المشــترك
وتطــور األداء الحكومــي.
فــي العــام  ،2016نظمــت الكليــة  3جلســات مــن سلســلة “مجلــس السياســات” التــي تهــدف إلــى توفيــر منصــة
للحــوار المعرفــي بيــن الخبــراء والمختصيــن فــي القطــاع الحكومــي لتســليط الضــوء علــى الموضوعــات ذات
األولويــة علــى المســتوى الحكومــي والمجتمعــي وتوثيــق ونشــر الحــوار بشــكل متكامــل وعلمــي بمــا يثــري المحتــوى
المعرفــي الحكومــي .يضــم المجلــس فــي جلســاته عــدد مــن الخبــراء والمتخصصيــن مــن القطاعيــن الحكومــي
والخــاص والقطــاع األكاديمــي بهــدف تحقيــق التكامــل والتنســيق بيــن جميــع األطــراف المعنيــة وإيجــاد الحلــول
البنــاءة.
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•عقــدت الجلســة األولــى للعــام  2016بتاريــخ  28مــارس تحــت عنــوان “مشــاركة البيانــات – اآلثــار والتحديــات»،
بهــدف تقييــم المخاطــر المترتبــة علــى تقاســم ونشــر البيانــات وبحــث تأثيــر هــذه المخاطــر علــى المجتمــع.
ولمعالجــة القضايــا المتشــعبة المتعلقــة بالمــدن الذكيــة وتحديــات تبــادل البيانــات وتطوير السياســات الشــاملة
المنظمــة لهــا ،ضــم مجلــس السياســات فــي جلســته هــذه عــدد مــن الخبــراء والمتخصصيــن مــن القطاعيــن
الحكومــي والخــاص والقطــاع األكاديمــي مــن مؤسســات متخصصــة فــي هــذا الحقــل وأهمهــا :مكتــب مدينــة
دبــي الذكيــة ،هيئــة تنظيــم االتصــاالت ،هيئــة الطــرق والمواصــات ،مصــدر للعلــوم والتكنولوجيــا ،الجامعــة
األمريكيــة فــي دبــي ،IBM ،ماكروســوفت.
•عقــدت الجلســة الثانيــة للعــام  2016بتاريــخ  18مايــو تحــت عنــوان “ بنــاء مجتمــع شــمولي :دعــم توظيــف
وتطويــر قــدرات الشــباب فــي اقتصــاد االبتــكار” بهــدف دراســة الوضــع الحالــي للمشــاركة إماراتيــة فــي قطاعــات
االبتــكار والمعرفــة ومناقشــة كيفيــة تأهيــل الشــباب اإلماراتــي للعمــل فــي وظائــف العلــوم والتكنولوجيــا
ضمــن اقتصــاد االبتــكار مــن خــال تعديــل وتوجيــه السياســات التعليميــة المتبعــة فــي الدولــة.
حضر الجلســة ممثلين عن المؤسســات التالية :مؤسســة محمد بن راشــد لتنمية المشــاريع الصغيرة والمتوســطة،
مجلــس علمــاء اإلمــارات ،معهــد مصــدر للعلــوم والتكنولوجيــا ،مركــز محمــد بــن راشــد لعلــوم الفضــاء ،الهيئــة
الوطنيــة للمؤهــات.
•عقــدت الجلســة الثالثــة للعــام  2016بتاريــخ  4أكتوبــر تحــت عنوان”تطويــر مســتقبل القيــادة فــي مؤسســات
القطــاع العــام :اإلبــداع ،كيــف نفكــر ومــاذا نفعــل؟” جــاءت هــذه الجلســة بهدف مناقشــة مســتقبل برامج تنمية
وإعــداد القــادة فــي الدولــة وتبــادل الــرؤى حــول تبنــي أســاليب جديــدة ومبتكــرة لتصميــم البرامــج والمبــادرات
الراميــة إلــى تنميــة المهــارات القياديــة.
حضــر الجلســة ممثليــن عــن المؤسســات التاليــة :برنامــج قيــادات حكومــة اإلمــارات ،برنامــج محمــد بــن راشــد
إلعــداد القــادة ،برنامــج دبــي لــأداء الحكومــي المتميــز ،بلديــة دبــي ،القيــادة العامــة لشــرطة دبــي ،األمانــة العامــة
للمجلــس التنفيــذي -أبــو ظبــي.
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منتدى دبي للمدن الذكية
منتــدى دبــي للمــدن الذكيــة سلســلة جلســات حواريــة تعقدهــا الكليــة بالتعــاون مــع مبــادرة دبــي الذكيــة التــي تجمــع
الخبــراء والمختصيــن وقيــادات المؤسســات العامــة والخاصــة بهــدف دعم فكــر التحول للمدن الذكيــة وجهود العمل
المشــترك بيــن األطــراف المختلفــة وتبــادل الخبــرات ومناقشــة التحديــات والتعــرف علــى أفضــل الممارســات فــي
مختلــف القطاعــات ،وذلــك مــن خــال إتاحــة الفرصــة للتعــرف علــى آخــر المســتجدات التقنيــة وتطبيقاتهــا العالميــة
مــن الخبــراء ومناقشــتها مــع المســؤولين وصنــاع القــرار فــي جــو يعــزز التفكيــر اإلبداعــي والعصــف الذهنــي.
نظمــت الكليــة الجلســة الثامنــة للمنتــدى تحــت عنــوان «بلــوك تشــين :الموجــة المقبلة مــن تقنيات المــدن الذكية».
حيــث تطرقــت الجلســة إلــى مختلــف القضايــا المتعلقــة بالموضــوع وانعكاســاته المســتقبلية علــى تطبيــق مبادرات
مكتــب دبــي الذكيــة والتحديــات واآلفــاق المســتقبلية واالســتراتيجيات والخطــوات الواجــب اتخاذهــا علــى مختلــف
المســتويات بهــدف تطبيــق أمثــل لهــذه التقنيــة فــي مختلــف القطاعــات .وكان مــن بيــن المشــاركين عثمــان
ســلطان ،الرئيــس التنفيــذي لشــركة «دو» ،والدكتــور مــروان الزرعونــي ،خبيــر فــي تكنولوجيــا المعلومــات ومؤســس
ومديــر شــركة خاصــة فــي مجــال التجــارة بالعمــات الرقميــة ضمــن برنامــج الشــيخ محمــد لرعايــة مشــاريع الشــباب،
ومحمــد شــاعل الســعدي ،مديــر تنفيــذي لقطــاع الشــؤون االســتراتيجية فــي دائــرة التنميــة االقتصاديــة فــي دبــي.
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سلسلة ندوات «تمكين الشباب في القيادة وريادة األعمال»
أطلقــت الكليــة فــي العــام  ،2016بالتعــاون مــع ائتــاف المؤسســات العلميــة الرائــد ،سلســلة نــدوات تعليميــة
أكاديميــة بعنــوان «تمكيــن الشــباب فــي القيــادة وريــادة األعمــال» برعايــة كريمــة مــن معالــي الشــيخ نهيــان بــن
مبــارك ،وزيــر الثقافــة والشــباب وتنميــة المجتمــع.
وتهــدف هــذه السلســة علــى تعريــف الشــباب بأفضــل الممارســات العالميــة والمحليــة فــي قطــاع األعمــال الحــرة،
بهــدف تطويــر قــدرات رواد األعمــال الشــباب والخريجيــن المتفوقيــن مــن المؤسســات األكاديميــة الرائــدة فــي
الدولــة ،وتنميــة قدراتهــم بمــا يصــب فــي خدمــة المجتمــع اإلماراتــي ،كمــا تهــدف إلــى اســتكمال التدريــب النظــري
ودمجــه مــع تجــارب تطبيقيــة .تناقــش هــذه النــدوات الموضوعــات التــي تهتــم بتنميــة المجتمــع فــي المجــاالت
كافــة ،منهــا:
1.1الشركات العائلية في اإلمارات
2.2إدارة العالمات التجارية
3.3بناء القدرات الشابة وتمكينها للمشاركة الفعالة في إنعاش االقتصاد الوطني للدولة
4.4الموارد البشرية وأفضل الممارسات
5.5المرأة في القيادة وريادة األعمال في اإلمارات
6.6تنمية رأس المال البشري
7.7ريادة األعمال والممارسات القانونية

ملتقى التعليم التنفيذي األول
نظمــت الكليــة ملتفــى التعليــم التنفيــذي األول بهــدف التعريــف الشــامل بمســتجدات قطــاع التعليــم التنفيــذي
وأحــدث التطــورات فــي الكليــة ،إضافــة إلــى التعريــف بأجنــدة عمــل الكليــة للعــام  ،2016وأبــرز البرامــج التنفيذيــة
والتدريبيــة التــي طرحــت للمؤسســات العامــة والخاصــة بمختلــف التخصصــات .حضــر الماتقــى عــدد كبيــر مــن
اإلدارات الحكوميــة المحليــة واالتحاديــة فــي الدولــة.

مؤتمر أفضل الممارسات الحكومية في دولة اإلمارات
اســتضافت الكليــة مؤتمــر أفضــل الممارســات الحكوميــة فــي دولــة اإلمــارات ضمــن برنامــج القيــادات العربيــة
والتميــز الحكومــي والــذي شــهد تخريــج الــدورة الســابعة مــن المشــاركين فيــه .يهــدف البرنامــج إلــى إثــراء المعرفــة
الفرديــة للمشــاركين مــن نخبــة العامليــن فــي القطــاع الحكومــي ،عربيــا ومحليــا ،وتعزيــز قدرتهــم التنافســية مــن
خــال تمكينهــم مــن التطبيــق الفعــال ألفضــل الممارســات فــي مجــال القيــادة واالســتراتيجية واإلدارة والسياســات
العامــة.
تضمــن المؤتمــر كلمــة ســعادة ســعيد محمــد الطايــر ،العضــو المنتــدب الرئيــس التنفيــذي لهيئــة كهربــاء وميــاه
دبــي الــذي أكــد التــزام الهيئــة بإرســاء نهــج التميــز واإلبــداع وتطبيــق أعلــى المعاييــر العالميــة فيمــا يتعلــق بالجــودة
والتميــز.
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مبادرة تحدي االبتكار
أطلقــت الكليــة مبــادرة تحــدي االبتــكار وهــي عبــارة عــن اســتراتيجية شــاملة تســتهدف تطويــر نظــام مؤسســي قائــم
علــى االبتــكار ويوائــم مقتضيــات المرحلــة التــي تتســم بالحاجــة الدائمــة إلــى التغييــر والتكيــف .وتســلط المبــادرة
الضــوء علــى ضــرورة تعزيــز مكانــة االبتــكار كجــزء أساســي مــن مكونــات السياســات العامــة التــي تقــود العمــل
المؤسســي الحكومــي فــي الدولــة مــن أجــل تثبيــت مفهــوم االبتــكار ليصبــح ثقافــة للعمــل واألداء لــدى كافــة
العامليــن فــي القطــاع .جــاءت المبــادرة علــى هامــش ورشــة العمــل التــي تحمــل عنــوان « االبتــكار فــي المؤسســات
الحكوميــة وأفضــل التطبيقــات العمليــة» والتــي تســتهدف ترســيخ مفهــوم االبتكار تأطير عالقته الوطيدة بمســاعي
تطويــر العمــل الحكومــي فــي الدولــة حيــث عقــدت بالتزامــن مــع فعاليــات «أســبوع اإلمــارات لالبتــكار  »2016فــي
دورتــه الثانيــة التــي تحتفــي بهــا كافــة إمــارات الدولــة بالمبتكريــن وأفكارهــم المتميــزة.

ثانيا :الفعاليات الثقافية واالجتماعية
تولــي الكليــة الســعادة واإليجابيــة األولويــة القصــوى فــي بيئــة العمــل مــن خــال مجموعــة مــن المشــاريع
والمبــادرات االجتماعيــة والثقافيــة التــي تنفذهــا .شــملت أجنــدة االحتفــال للعــام  2016مجموعــة شــاملة مــن
األنشــطة ،أهمهــا:
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نظمــت الكليــة احتفــاال بمناســبة اليــوم الوطنــي بحضــور موظفــي الكليــة حيــث تضمــن االحتفــال الــذي أقيــم فــي
المقــر الرئيســي للكليــة عــددا مــن الفعاليــات التــي ترتبــط بالثقافــة والتــراث الوطنــي اإلماراتــي .وجــاء هــذا االحتفــال
تجديــدا لعهــد الــوالء للوطــن والوفــاء لقيادتــه الرشــيدة فــي مســيرة التقــدم والرقــي واالزدهــار.

مبادرة “أطفال في العمل”
أقيمــت هــذه المبــادرة علــى مرحلتيــن .األولــى فــي شــهر إبريــل والثانيــة فــي شــهر ديســمبر مــن العــام  ،2016حيــث
تمــت دعــوة أســر الموظفيــن وأطفالهــم لتمضيــة يــوم فــي الكليــة واالســتمتاع بعــدد مــن األنشــطة الترفيهيــة
والثقافيــة المخصصــة لألطفــال .وكان الهــدف مــن هــذه المبــادرة منــح األطفــال ذكريــات وتجــارب ســعيدة فــي
مــكان عمــل ذويهــم ،حيــث تــم الترحيــب بهــم مــن خالل تقديــم الحلويــات ووجبــات الطعــام واأللعــاب .حصــل كل
طفــل علــى شــهادة حضــور شــارك بتوزيعهــا الرئيــس التنفيــذي للكليــة.

مبادرة «نادي القراءة”
انطالقــا مــن مبــادرة «عــام ..2016عــام القــراءة» التــي أطلقهــا صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان،
رئيــس الدولــة ،حفظــه اللــه ،أطلقــت الكليــة مبــادرة «نــادي القــراءة» كخطــوة متميــزة نحــو ترســيخ ثقافــة القــراءة
وفتــح آفــاق جديــدة للنقــاش حــول موضوعــات مختلفــة .يتــم تصويــت الموظفيــن علــى اختيــار كتــاب معيــن ،ويتــم
اإلعــان عــن الكتــاب الحائــز علــى عــدد أكبــر مــن األصــوات فــي بدايــة الشــهر ليتــم مناقشــته خــال الشــهر نفســه.
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ثالثا :التغطية اإلعالمية

ﺑﻠﻎ ﻋﺪد ﻣﺘﺎﺑﻌﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎت
اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻗﻨﻮات
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ

 44أﻟﻒ ﻣﺘﺎﺑﻊ
ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﺰﻳﺎرات ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﻜﻠﻴﺔ ﺣﻮاﻟﻲ

 504أﻟﻒ زﻳﺎرة

إﻋﺪاد وﺗﻨﻔﻴﺬ ) (2ﺣﻤﻠﺔ
ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮوﻳﺞ
ﻟﺒﺮاﻣﺞ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻜﻠﻴﺔ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﺎص
ﺑﻤﺒﺎدرة ﻣﻨﺘﺪى دﺑﻲ ﻟﻠﻤﺪن
اﻟﺬﻛﻴﺔ ،ﻟﺘﻮﺛﻴﻖ وﻋﺮض
اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت و ﺑﺚ اﻟﺠﻠﺴﺎت
اﻟﻤﺼﻮرة ﻛﺎﻣﻠﺔ ،وﺿﻤﺎن
ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ

إﻧﺘﺎج  28ﻓﻴﺪﻳﻮ ﺣﻮل ﺑﺮاﻣﺞ
وﻓﻌﺎﻟﻴﺎت وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ.

ﺗﺼﻤﻴﻢ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻨﺼﺔ وﻓﻴﺪﻳﻮ
ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ ﻟﺤﻔﻞ إﻃﻼق ﻣﺮﻛﺰ
اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.

ﺗﺼﻤﻴﻢ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻨﺼﺔ ﻟﻠﻜﻠﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض دﺑﻲ
اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻺﻧﺠﺎزات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
 2016وﻣﻨﺘﺪى دﺑﻲ ﻷﻓﻀﻞ
اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ .2016

 103ﻣﺸﺮوع ﺗﺼﻤﻴﻢ

اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض دﺑﻲ اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﻺﻧﺠﺎزات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ – 2016

ﻹﺻﺪارات اﻟﻜﻠﻴﺔ واﻹﻋﻼﻧﺎت
واﻟﻜﺘﻴﺒﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ واﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ
وﺑﺮاﻣﺞ اﻻﻧﺘﺴﺎب اﻟﻤﻔﺘﻮح.

اﻃﻼق  Live Chatﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻜﻠﻴﺔ
ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﻣﺘﺎﺑﻌﻴﻦ اﻟﻜﻠﻴﺔ
واﻻﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﺎﻻﻧﻀﻤﺎم
ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻜﻠﻴﺔ

ﺗﻐﻄﻴﺔ وﺗﻮﺛﻴﻖ وﺗﺼﻮﻳﺮ  92ﻣﻦ
اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت داﺧﻞ وﺧﺎرج اﻟﻜﻠﻴﺔ.

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻔﻞ إﻃﻼق ﻣﺮﻛﺰ اﻹﻣﺎرات
ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺤﻀﻮر ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ
ﺣﻤﺪان ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ آل ﻣﻜﺘﻮم وﻟﻲ
ﻋﻬﺪ دﺑﻲ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

 76ﻧﺸﺎط

ﺷﺮﻳﻚ ﻣﻌﺮﻓﻲ

اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺪى دﺑﻲ ﻷﻓﻀﻞ
اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ 2016-

ﺷﺮﻳﻚ ﻣﻌﺮﻓﻲ
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اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض GITEX
ﺑﻌﺮض ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﺎص ﺑﻤﺒﺎدرة ﻣﻨﺘﺪى
دﺑﻲ ﻟﻠﻤﺪن اﻟﺬﻛﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺮوﻳﺞ
ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﻟﻠﻜﻠﻴﺔ ﺗﻨﻮﻋﺖ ﺑﻴﻦ إﻋﺪاد وﻧﺸﺮ أﺧﺒﺎر
وﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﺤﻔﻴﺔ وﻣﻘﺎﻻت رأي،
وﻣﻘﺎﺑﻼت إذاﻋﻴﺔ وﺻﺤﻔﻴﺔ.

For more information and inquiries,
please contact:
Mohammed Bin Rashid School of Government
Tel:
+971 4 329 3290 Fax:
+971 4 329 3291
Mail: info@mbrsg.ae Web:
www.mbrsg.ae

