
   

برنامج معد خصيصًا لقيادات األجهزة الحكومية يشارك في تقديمه لفيف من أبرز أساتذة وخبراء 
اإلدارة العامة في العالم العربي واألسالمي

لمحة عامة حول البرنامج
لكــي تتمكــن المملكــة مــن تحقيــق رؤيتهــا  كان مــن الواجــب التركيــز علــى العنصــر البشــري الــذي يعتبــر المحــرك 
األساســي لتحقيــق تطلعــات المملكــة. ويعتبــر تطويــر كادر مــن القيــادات الواعــدة إلدارة دفــة عمليــة التحــول 

ومتابعــة تنفيــذ توجهــات الرؤيــة وهندســة وإدارة التغييــر مــن أهــم مقومــات نجــاح تحقيــق الرؤيــة.

ــز إلى تمكين القيادات الواعــدة وصقــل خبراتهــم فــي  ويســعى البرنامــج المتقــدم لــأداء الحكومــي المتمي
التعامل مع التحديات المعاصرة للعمل الحكومي، واالرتقاء باألداء المؤسسي والمساهمة في دعم األداء 
الحكومي، وذلك بالتركيز على عدد من الموضوعات األساسية وتناولها بــاستخدام منهج تدريبي متكامل 
التجارب  المشاركة واإلطالع على أفضل  الحكوميــة  القيادات  الخبرات بين  التفاعلية وتبادل  المشاركة  ُيعزز 

ــًا. ــًا وإقليمي ــة عالمي وممارسات اإلدارة الحكومي

أدوات التعلم الرئيسية 

استعراض أبرز منهجيات العمل 	 
الحكومي الحديثة

دراسة حالة لنماذج من القطاع 	 
الحكومي

محاكاة سيناريوهات واقعية	 
أنشطة تفاعلية 	 

خمس مجاالت كفاءة رئيسية 
 التخطيط االستراتيجي 

 السياسات العامة
 القيادة الحديثة

 التميز الحكومي
 االبتكار

البرنامــج معتمــد من معهد التنميــة اإلدارية بجامعة 
األمريكيــة المتحــدة  بالواليــات  ميــزوري  واليــة 

31
 متحدث من 15 جهة أكاديمية

وإستشارية حول العالم

235
قيادي شارك 
في البرنامج

25
جهة حكومية

إستفادت من البرنامج



للعام الخامس على التوالي، يأتي
 MILE معهد مدينة المعرفة للقيادة والريادة
ببرنامجه الرائد الذي أعد خصيصًا للقطاع العام

البرنامج المتقدم
لألداء الحكومي المتميز
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اليوم األول - نهج التميز الحكومي | د. زياد الكحلوت
لتحســـــين  الحكومــي  للتطويــر  بتبنــي مشـــــاريع  الـــــدول  مــن  العديــد  تقــوم 
مســـتوى فعالية وكفـــاءة األداء الحكومـــي وتوفير خدمـــات متميـــزة للمجتمـــع 
وجـــــذب االســـــتثمار والســـــياحة وتنميـــة االقتصـــــاد. وتعتمد بعـــض الحكومات 
علـــى برامج التميـــز الحكومـــي كأحـــد وســـائل تحفيـــز عمليـــة التطويـــر والتنميـــة 
وتطويـــــر الخدمــات الحكوميــة. ونـــــرى اليــوم العديــد مـــــن برامـــــج التميـــــز التــي 
تعيـــــد النظــر فـــــي النمـــــاذج التــي تــم  اســـــتخدامها خــالل الســـــنوات الماضيــة 
ــض  ــاوز بعـــ ــدة تمامــًا لتتجـــ ــاذج جديـــ ــم نمـــ ــى تحديثهــا أو تصميـــ ــعى إل وتســـ
التحديات التـــــي واجهـــــت اســـــتخدام النمـــــاذج الحاليـــــة. وسوف يقدم البرنامج 
منهجيات متكاملة لتطوير وتنفيذ االستراتيجيات الناجحة ،والمفهوم المتكامل 
إلدارة األداء المؤسسي ،ومنهجيات تخطيط وإدارة الموارد والعمليات من أجل 

الكفاءة والفاعلية ،ومعايير التميز الحكومي.

اليــوم الثانــي - التخطيــط اإلســتراتيجي وقيــاس أداء األجهــزة  
الحكوميــة | د. محمــد مصطفــى

والمركــز  الوطنــي  التحــول  وبرنامــج   2030 المملكــة  رؤيــة  إطــالق  مــع 
الوطنــي لقيــاس أداء االجهــزة العامــة أصبــح مــن الضــروري أن تقــوم 
كل االجهــزة الحكوميــة بتطويــر أهــداف اســتراتيجية خاصــة بهــا متوائمــة 
ــن  ــة تعي ــة وفعال ــاس أداء ذكي ــد مؤشــرات قي ــة وبرامجهــا وتحدي مــع الرؤي
الجهــات الحكوميــة فــي قيــاس مــدى تقدمهــا فــي تحقيــق أهدافهــا. يركــز 
هــذا البرنامــج بصــورة أساســية علــى إثــراء تجربــة المشــاركين بالعديــد مــن 
المهــارات والحــاالت العمليــة التــي تمكنهــم مــن القيــام بهــذه المهــام. 

 لقــد شــاركت فــي العديــد مــن أبــرز برامــج تطويــر القيــادات فــي 
العالــم مثــل برامــج جامعــة هارفــارد وإنســياد، ولكــن لــم أكــن أتوقــع أبــدًا 
ــزًا  ــًا ممي ــذي قــدم مزيج ــورة ال ــة المن ــل هــذا المعهــد بالمدين أن أجــد مث
مــن المحتــوى الراقــي واألداء رفيــع المســتوى والقيــم الســمحة التــي 
صاحبتهــا كذلــك تماريــن رياضيــة. وبصراحــة فقــد مــر اليــوم وكأنــه ســاعة 
ــزة للمــدرب والجــو الخــاص  ــرة للمهــارات المتمي وهــذا يعــزي بدرجــة كبي

 الــذي أقيــم فيــه البرنامــج

معالي الوزير 

خالد بن عبد العزيز الفالح
وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

محاور البرنامج

اليوم الثالث - االبتكار في العمل الحكومي
د. يسار جرار 

تواجــه الحكومــات حــول العالــم اليــوم متطلبــاٍت جديــدة وتوقعــاٍت متزايــدة 
مــن مواطنيهــا. وفــي نفــس الوقــت تعيــش المجتمعــات ضمــن منظومــٍة 
للحكومــات  يمكــن  التــي  واألدوات  التكنولوجيــا  مــن  النمــّو  متســارعة 
ــات والتوقعــات مــن خاللهــا. اال أن هــذه  ــك المتطلب ــة تل اســتغاللها لتلبي
األدوات لــن تنجــح فــي ســياق العمــل الحكومــي البيروقراطــي والتقليــدي 
ــداع للوصــول لحلــول  ــكار واالب ــاج حكومــات اليــوم ان تركــز علــى االبت وتحت

ــات وفــرص القــرن ٢١. ــة ومالئمــة لتحدي ــات حديث وآلي
ويوّفــر   ، الحكومــي  العمــل  فــي  االبتــكار  علــى  التدريبــي  اليــوم  يركــز 
منهجيــات عالميــة وأدواٍت عمليــة لتمكيــن ولترســيخ ثقافــة االبتــكار فــي 
القطــاع الحكومــي وتعزيــز آليــات تحليــل وســن سياســات عامــة مبتكــرة 

تالئــم تحديــات القــرن الواحــد والعشــرين التــي تواجــه الحكومــات.

اليــوم الرابــع - تحديــات القيــادة فــي األجهــزة الحكوميــة 
باســل مصطفــى | د.  المعاصــرة 

يواجــه القــادة فــي القطــاع الحكومــي في ظل بيئة العمل اليوم ذات التغير 
المســتمر قضايــا أكثــر إلحاحــا لهــا تأثيــر إجتماعــي كبيــر عن تلك التــي يواجهها 
نظراؤهــم العامليــن فــي القطــاع الخــاص. يكــون هــؤالء القــادة مســؤولون 
عــن معرفــة كيفيــة تأثيــر هــذا التغييــر علــى العامــة وجــودة حياتهــم. وفــي 
هــذا الســيناريو ، يجــب علــى القــادة العامليــن فــي القطــاع الحكومــي أن 
يكونــوا قــادة جديريــن بالثقــة ويشــمل ذلــك إظهــار اإلهتمــام بخلــق قيمــة 

عامــة أكبــر وتفعيــل قيمهــم باســتمرار والقيــادة بعقولهــم وقلوبهــم. 

أهداف البرنامج
ل لك اآلتي:  إن حضور البرنامج المتقدم لأداء الحكومي المتميز َسَيكفُّ

فهــم كيــف تســتطيع الحكومــات الريــادة والتميــز علــى المســتويات 	 
المحليــة واإلقليميــة والعالميــة.

تطويــر اســتراتيجيات للجهــاز الحكومــي تتواكــب مــع الرؤيــة وبرامجهــا 	 
وتطويــر مؤشــرات أداء ذكيــة.

التعرف على نماذج ُأطر التميز الحكومي المختلفة.	 
استكشاف األدوات العملية، باإلضافة إلى الحلول المالئمة. 	 
تحليل التوجهات الُصغرى والُكبرى التي ُتشكِّل مستقبل الحكومات. 	 
االنتقــال مــن حالــة رد الفعــل إلــى حالــة اتخــاذ خطــوات مســتقبلية – 	 

ــد المشــكالت وحّلهــا.  ــات لتحدي باســتخدام معلومــات وتقني
بناء شبكة عالقات حكومية وتمكين التواصل اإليجابي بين القيادات 	 

الوسطى والعليا في القطاع الحكومي 
على 	  للتعرف  الحكومية   العالمية  الممارسات  أفضل  على  اإلطالع 

التطوير. وفرص  النجاح  أسباب 

الفئة المستهدفة
يستهدف البرنامــج المتقــدم لــأداء الحكومــي المتميــز القيــادات العاملــة 
فــي األجهــزة الحكوميــة لصقل مهاراتهم في القطاع الحكومي وتدريبهم 
اإلطالع  عبر  معرفتهم  وإثراء  المعاصرة  واإلدارة  القيادة  أدوات  على 
على أفضل الممارسات العالمية بشكل عام للتعرف على أسباب النجاح 
وفرص التطوير. كذلــك، ُنرحــب بــكل مــن الــرواد اللذيــن تتجــاوز خبرتهــم 7 
ســنوات فــي المجــال الحكومــي. ســتتولى لجنــة القبــول التابعــة لمعهــد 
ــم مــدى  ــات مــن أجــل تقيي ــادة MILE مراجعــة الطلب ــادة والري ــة للقي المدين
ــل لاللتحــاق. وبالنســبة للمرشــحين المؤهليــن الذيــن لــم يتمكنــوا مــن  التأهُّ
ــة  ــة المقاعــد، ســتكون لهــم أولوي االلتحــاق بهــذا البرنامــج نظــًرا لمحدودي

االلتحــاق بالبرامــج القادمــة.



فــي  بالمشــاركة  ســعدت  لقــد   
ــذي اســتفدت  أحــد برامــج المعهــد وال
ــز برامــج المعهــد  ــرًا، ومــا يمي ــه كثي من
للمحاضريــن  العاليــة  الجــودة  هــو 
مــن  بــه  يتمتعــون  ومــا  الدولييــن 
وكذلــك  متعمقــة،  ومعرفــة  خبــرة 
ــز مــن المشــاركين مــن  ــج المتمي المزي
دول  عــدة  مــن  التنفيذيــة  القيــادات 
ــة  ــرات عملي ــه مــن خب ومــا يتمتعــون ب
متنوعــة. ويتميــز البرنامــج بخلــق جــو 
ــن مــن  ــن المشــاركين يمك ــي بي تفاعل
بتنــوع  يتميــز  كمــا  المعرفــة،  تبــادل 
األدوات التدريبيــة المســتخدمة مثــل 
النقــاش.  وحلقــات  الحــاالت  دراســة 
كمــا يعتبــر مــكان عقــد البرنامــج فــي 
 .ــه مــن أهــم عناصــر نجاحــه حــد ذات

HPG منهجية برنامج األداء الحكومي المتميز
ُيعــد هــذا البرنامــج برنامــج تشــاركي بدرجــة كبيــرة، وُيركــز علــى اإلحتياجــات 
الدوليــة  الممارســات  وأفضــل  الســعودي،  الحكومــي  للقطــاع  الفعليــة 
واإلقليميــة، وأحــدث مقاييــس األداء والتكامــل التكنولوجــي التــي ُتعنــى 

بكفــاءة القطــاع الحكومــي. 
الصحيــح  للمشــاركين االســتيعاب  ُيتيــح  بحيــث  البرنامــج  إعــداد هــذا  تــم 
للمهــارات والخبــرات الهامــة الالزمــة لنجــاح القطــاع الحكومــي – كمــا يتيــح 
للمشــاركين إمكانيــة اتخــاذ قــرارات اســتراتيجية أكثــر وعًيــا وأكثــر جــدوى 
الســيناريوهات  ودراســة  والمحــاكاة  الحالــة  دراســات  تعتبــر  اقتصاديــة. 
الواقعيــة هــي الُســبل التــي يتســنى لنــا مــن خاللهــا زيــادة تطويــر الكفــاءة، 

معالي الدكتوروالتحقــق مــن قابليــة خضــوع األفــكار للتطبيــق الفعلــي.
توفيق الربيعة 

وزير الصحة 
المملكة العربية السعودية

اليوم الخامس - تطوير وتنفيذ السياسات العامة | د / عبدالعزيز استيتيه
ســيتم التركيــز علــى منهجيــات وممارســات تطويــر السياســات العامــة لتكــون فّعالــة فــي خدمــة المجتمــع و المعنييــن مــن ذوي العالقــة. وتغطية جميــع مراحل 
إعــداد السياســات العامــة وتشــتمل علــى تماريــن جماعيــة للمشــاركين مــن خــالل اســتخدام دراســات حالــة عمليــة مــن واقــع تجربــة حكومــة دبــي واإلمــارات 
وبعــض الــدول المختــارة وذلــك بهــدف تبــادل المعرفــة والخبــرات وتعزيزهــا لــدي جميــع المشــاركين. وســوف يتمكــن المشــاركين من القدرة علــى تطوير وتنفيذ 
السياســات العامــة المســتندة إلــى أدلــة علميــة واســتخدام التحليــل واألدلــة البحثيــة لتطويــر السياســات العامــة بشــكل اســتراتيجي، وكذلــك االبتــكار وتطبيــق 

أفضــل األســاليب فــي عمليــة تطويــر وتنفيــذ السياســات العامــة.

اليوم السادس | ملتقي قادة األجهزة الحكومية بالمدينة المنورة.
تحت شعار الشراكة  بين القطاع العام والقطاع الخاص في تحقيق رؤية المملكة 2030            

ُيعقــد هــذا الملتقــى فــي ختــام البرنامــج المتقــدم لــأداء الحكومــي المتميــز HPG تحــت رعايــة صاحــب الســمو الملكــي األميــر فيصــل بــن ســلمان بــن عبــد 
العزيــز آل ســعود أميــر منطقــة المدينــة المنــورة، ويشــارك فــي هــذا الملتقــى كبــار المســؤولين والقيــادات باألجهــزة الحكوميــة من داخل المملكــة وخارجها 
كمــا يهــدف الملتقــى إلــى اســتعراض أفضــل الممارســات والتجــارب المحليــة واإلقليميــة والعالميــة, وُيقــام فــي نهايــة الملتقــى حفــل تخرج المشــاركين.

فعاليات 
الفترة 

جوالت ميدانية المسائية 
تاريخية

عشاء تراثي فحص طبي
مديني شارك بأفكارك

استعراض نموذج ADKAR إلدارة التغيير 
والذي أصدره معهد بروساي أكبر مراكز 

البحوث في هذا المجال,,,

جلسات اإلرشاد 
Coaching اإلداري
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أعضاء هيئة تدريب البرنامج

450 دوالر امريكي
550 دوالر امريكي        

3,250 دوالر امريكي
3,550 دوالر امريكي

قبل 10أكتوبر 

بعد 10أكتوبر

تشمل المشاركة في البرنامج:
رسوم تسجيل البرنامج كامًال لمدة أسبوع . 1
حضور محاضرات البث الشبكي للمعهد. 2
3 .Psychometric اختبارات قياس الشخصية
جلسات التقييم اإلرشادي اإلداري. 4
مقاالت ألفضل الممارسات الحكومية. 5
فحص طبي شامل ونظام غذائي كامل أثناء البرنامج. 6
جوالت ميدانية لزيارة المواقع التاريخية. 7

البرنامــج معتمــد مــن معهــد التنميــة اإلداريــة بجامعــة واليــة ميــزوري بالواليــات المتحــدة 

 USD 250 األمريكيــة ويمكــن الحصــول علــي الشــهادة برســوم إضافيــة

* غير شاملة اإلقامة وتذاكر الطيران.

إستثمار البرنامج

د/ محمد مصطفى 
محمود 

الرئيس التنفيذي
معهد مدينة المعرفة للقيادة والريادة

د/يسار جرار
شريك، المجموعة الدولية 

لإلستشارات

د / عبدالعزيز استيتيه
مستشار اقتصادي، األمانه 
العامة للمجلس التنفيذي 

لحكومة دبي

د/ زياد الكحلوت
مستشار أول الجودة والتميز 

األمانة العامة للمجلس التنفيذي

الجانب االجتماعي
بيــن  العالقــات  توثيــق  علــى  البرنامــج  ُيركــز 
المشــاركين واســتغالل تواجدهــم فــي مــكان واحــد 
لمــدة أســبوع وتوفيــر الفــرص لهــم لتوثيــق أوجــه 
المســتمرة  الشــراكات  مجــاالت  وتحديــد  التعــاون 

البرنامــج انتهــاء  بعــد 

الجانب الجسدي 
يتــم التنســيق مــع الفنــدق لضمــان توفيــر خيــارات 	 

أطعمــة صحية للمشــاركين.
يتم عمل فحوصات طبية للمشاركين.	 
يوميــًا 	  رياضيــة  تماريــن  جلســات  تقديــم  يتــم 

. كين ر للمشــا

الجانب الروحي
 تنفيذ البرنامج برحاب الحرم النبوي الشريف.	 
واآلثــار 	  المعالــم  لزيــارة  ميدانيــة  جــوالت  عمــل 

التاريخيــة بالمدينــة للتعــرف علــى النمــط القيــادي 
لرســول اللــه  صــل اللــه عليــه وســلم

الجانب الفكري
اختيار الموضوعات التدريبية المناسبة.	 
اختيار أعضاء هيئة تدريب متميزين.	 
 	.Coaching Session جلسات اإلرشاد اإلداري
 	.Webinar التعليم المستمر بعد البرنامج عبر اإلنترنت

يعكــس هــذا البرنامــج أحــد أهــم المبــادئ التــي تبناهــا الكاتــب العالمــي ســتيفن كوفــي الــذي 
يشــير إلــى أن القيــادي الناجــح البــد أن يطــور نفســه فــي أربــع جوانــب أساســية وهــي:

أعضاء هيئة تدريب البرنامج

د/باسل مصطفى
بروفيسور القيادة

بعض الجهات التي شاركت في اإلصدارات السابقة للبرنامج

قضاء مناسك 
العمرة 

المشاركين من 
خارج المملكة


