
البرنامج المتقدم
لألداء الحكومي المتميز

اإلصدار التاسع

05 -  10 نوفمبر  2022م  
   المدينة المنورة

برنامج ُمَعد خصيصًا للقيادات والكوادر المتميزة الواعدة باألجهزة الحكومية، ويشارك في 
تقديمه نخبة من أبرز أساتذة وخبراء اإلدارة العامة في العالم العربي واالسالمي

البرنامج معتمد من جامعة
 والية ميزوري بالواليات المتحدة األمريكية

برعاية كريمة من

صاحب السمو الملكي األمير

سعود بن خالد الفيصل آل سعود
نائب أمير منطقة المدينة المنورة
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صاحب السمو الملكي األمير 

سعود بن خالد الفيصل آل سعود
نائب أمير منطقة المدينة المنورة

 ُيســعدني أن هنــاك برنامــج تعليمــي تنفيــذي عالــي المســتوى ُيقــدم فــي 
المدينــة المنــورة. لقــد وجــدت البرنامــج المتقــدم لتطويــر المهــارات القياديــة 
الذهنيــة،  الجوانــب  لمســت  نوعهــا  مــن  وفريــدة  غنيــة  تجربــة  ذو  واإلداريــة 

القياديــة  التنميــة  جوانــب  مــن  والجســدية  والعاطفيــة،  والروحانيــة، 
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كلمة رئيس مجلس النظارة

لألداء  المتقدم  »البرنامج  في   بكم  أرحب  أن  أود 
ينظمه وقف معهد مدينة  والذي  المتميز«  الحكومي 
والذي  المنورة  بالمدينة  والريادة  للقيادة  المعرفة 

ينظمه  أن  المعهد  يشرف 

تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي
 األمير/ سعود بن خالد الفيصل آل سعود

 الذي طالما أكرم  المعهد بدعمه الكريم.
وقد استفاد من اإلصدارات السابقة للبرنامج المئات 
من القيادات الحكومية في المملكة العربية السعودية 
هذا  ويتميز  واإلسالمي.  العربي  العالمين  ودول 
اإلصدار بتناول العديد من المهارات الهامة التي تحتاجها 
القيادات الحكومية في ظل التغيرات المتسارعة في 

كل من البيئة االقتصادية والسياسية والتقنية.

يهدف البرنامج إلى صقل مهارات القيادات الحكومية 
الموضوعات  من  العديد  عملية  بصورة  ويتضمن 
التصدي  في  ودورها  العامة  السياسات  تحليل  مثل: 
استشراف  وأدوات  التعافي،  وتسريع  لألزمات 
األجهزة  في  االستراتيجي  والتخطيط  المستقبل، 
مهارات  لصقل  مكثفة  مباراة  يتضمن  كما  الحكومية. 
في  تساهم  وطنية  مبادرات  تطوير  في  المشاركين 
أطلقتها  التي  المستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق 
يومه  في  التدريبي  البرنامج  وُيختتم  المتحدة.  األمم 
السادس بالملتقى الثالث لقادة مكاتب وبرامج تحقيق 
الرؤية تحت شعار »استشراف المستقبل ودوره في 

الحكومية«. األجهزة  في  االستراتيجي  التخطيط 

بكم  والترحيب  البرنامج  هذا  في  لمشاركتكم  أتطلع 
وسلم- عليه  الله  -صلى  المصطفى  مدينة  في 

د/ علي بن صديق الحكمي

رئيس مجلس النظارة
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معهد مدينة المعرفة للقيادة والريادة

ُأنشئ معهد مدينة المعرفة للقيادة والريادة في صيف عام )2009م( 
كأحد مبادرات المسؤولية المجتمعية لكٍل من مجموعة صافوال ومدينة 
المعرفة االقتصادية. وقد تم تحويل المعهد الى وقف خيري يهدف 
المملكة  في  التنفيذيين  المدراء  وكبار  اإلدارية  القيادات  تطوير  إلى 
العربية السعودية بصفة خاصة وفي دول العالم العربي واإلسالمي 
لكبار  متقدمة  تطويرية  برامج  تقديم  خالل  من  وذلك  عامة،  بصفة 
في  رئيسية  بصورة   )Executive Education( التنفيذيين   المدراء 
المدينة المنورة. وقد سعى المعهد منذ تأسيسه إلى تصميم برامج 
تدريبية بصورة فريدة، ساهمت في صقل مهارات المئات من الكوادر 
المرموقة في كبرى  المناصب  العديد من  اليوم  التي تتقلد  القيادية 
شركات القطاع الخاص والجهات الحكومية والمؤسسات الغير هادفة 

العربي واإلسالمي.  العالم  بالمملكة ودول  للربح 
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د/ علي بن صديق الحكمي

رئيس مجلس النظارة

ص معالي م/ عبدالله الُرخيِّ

عضو مجلس النظارة

أ/ يوسف عبدالستار الميمني

عضو مجلس النظارة

د/ مروان بن محمد فهمي

عضو مجلس النظارة

د/  اياد رشاد رضا

عضو مجلس النظارة

د/ احمد يوسف بوشناق

عضو مجلس النظارة

م/ عمر محمد نجار

عضو مجلس النظارة

د/  خالد محمد الزامل

عضو مجلس النظارة

ا/ عبدالرحمن محمد بن يوسف

عضو مجلس النظارة

أعضاء مجلس نظارة وقف المعهد

الشهادات المهنية برامج المعهد التدريبية الرئيسية

 البرنامج المتقدم لتطوير مهارات 
كبار المدراء التنفيذيين

عدد اإلصدارات: 12  

550 الخريجين:  عدد   
عدد الجهات التي استفادت من     

البرنامج 65  
مدة البرنامج: )13 يوم تدريبي(  

 البرنامج المتقدم لتطوير آداء
القطاع الصحي

عدد اإلصدارات: 4  

160 الخريجين:  عدد   
عدد الجهات التي استفادت من     

البرنامج 19  
مدة البرنامج: )6 أيام(  

 البرنامج المتقدم لتطوير أداء
شركات االتصاالت

عدد اإلصدارات: 2  

98 الخريجين:  عدد   
عدد الجهات التي استفادت من     

البرنامج 21  
مدة البرنامج: )6 أيام(  

 ADKAR البرنامج الدولي في منهجية إدارة التغيير

PROSCI - الواليات المتحدة األمريكية

الشهادات المهنية الدولية في التخطيط 
االستراتيجي وإدارة األداء 

األكاديميه العالميه الدارة األداء - كندا
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لمحة عامة حول البرنامج

لكي تتمكن المملكة من تحقيق رؤيتها، كان من الواجب التركيز على العنصر البشري الذي يعتبر المحرك األساسي 
لتحقيق تطلعات المملكة. ويعتبر تطوير كادر من القيادات الواعدة إلدارة دفة عملية التحول ومتابعة تنفيذ توجهات 

الرؤية وهندسة وإدارة التغيير من أهم مقومات نجاح تحقيق الرؤية.

يسعى البرنامج المتقدم لألداء الحكومي المتميز إلى تمكين القيادات الواعدة وصقل خبراتهم في التعامل مع 
التحديات المعاصرة للعمل الحكومي، واالرتقاء باألداء المؤسسي والمساهمة في دعم األداء الحكومي، وذلك 
التفاعلية  ُيعزز المشاركة  بالتركيز على عدد من الموضوعات األساسية وتناولها باستخدام منهج تدريبي متكامل 
وتبادل الخبرات بين القيادات الحكومية المشاركة واإلطالع على أفضل التجارب وممارسات اإلدارة الحكومية عالميًا 

وإقليميًا.

44 37 438
متحدث من 15 جهة أكاديمية

 واستشارية حول العالم
جهة حكومية استفادت من البرنامج قيادي شارك في البرنامج

  

خمس مجاالت كفاءة رئيسية 

التخطيط االستراتيجي  	

السياسات العامة 	

الحكومة الرشيقة 	

االبتكار الحكومي 	

استشراف المستقبل 	

أدوات التعلم الرئيسية 

استعراض أبرز منهجيات العمل الحكومي الحديثة 	

دراسة نماذج من القطاع الحكومي 	

محاكاة سيناريوهات واقعية 	

أنشطة تفاعلية 	
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منهجية برنامج 
HPG األداء الحكومي المتميز

الالزمة  الهامة  والخبرات  للمهارات  الصحيح  االستيعاب  للمشاركين  البرنامج  ُيتيح 
أكثر  اتخاذ قرارات استراتيجية  الحكومي – كما يتيح للمشاركين إمكانية  القطاع  لنجاح 
السيناريوهات  الحالة والمحاكاة ودراسة  تعتبر دراسات  اقتصادية.  وعًيا وأكثر جدوى 
الواقعية هي الُسبل التي يتسنى لنا من خاللها زيادة تطوير الكفاءة، والتحقق من 

الفعلي. للتطبيق  األفكار  خضوع  قابلية 

أهداف البرنامج
فهم كيف تستطيع الحكومات الريادة والتميز على المستويات المحلية واإلقليمية  	

والعالمية.

تطوير استراتيجيات للجهاز الحكومي تتواكب مع الرؤية وبرامجها وتطوير مؤشرات  	
أداء ذكية.

استكشاف األدوات العملية، باإلضافة إلى الحلول المالئمة.  	

تحليل التوجهات الُصغرى والُكبرى التي ُتشكِّل مستقبل الحكومات.  	

باستخدام  	  – مستقبلية  خطوات  اتخاذ  حالة  إلى  الفعل  رد  حالة  من  االنتقال 
وحّلها.  المشكالت  لتحديد  وتقنيات  معلومات 

القيادات الوسطى  	 التواصل اإليجابي بين  بناء شبكة عالقات حكومية وتمكين 
الحكومي  القطاع  والعليا في 

االطالع على أفضل الممارسات العالمية الحكومية  للتعرف على أسباب النجاح  	
وفرص التطوير.

الفئة المستهدفة
يستهدف البرنامج القيادات والكوادر المتميزة الواعدة العاملة في األجهزة الحكومية 
والتي تتجاوز خبراتهم سبع سنوات. وستتولى لجنة القبول التابعة لمعهد المدينة 
ل لاللتحاق. وبالنسبة  للقيادة والريادة MILE مراجعة الطلبات من أجل تقييم مدى التأهُّ
لمحدودية  نظًرا  البرنامج  بهذا  االلتحاق  من  يتمكنوا  لم  الذين  المؤهلين  للمرشحين 

المقاعد، ستكون لهم أولوية االلتحاق بالبرامج القادمة.

استعراض نموذج التميز
 المؤسسي األوربي

 ADKAR استعراض نموذج
إلدارة التغيير والذي أصدره 

معهد بروساي أكبر مراكز 
البحوث في هذا المجال,,,
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معالي الوزير 

خالد بن عبد العزيز الفالح
وزير االستثمار 

المملكة العربية السعودية

 لقــد شــاركت فــي العديــد مــن أبــرز برامــج تطوير القيــادات في العالــم مثل برامج 
جامعــة هارفــارد وإنســياد، ولكــن لــم أكــن أتوقــع أبــدًا أن أجــد مثــل هــذا المعهــد 
بالمدينــة المنــورة الــذي قــدم مزيجــًا مميــزًا مــن المحتــوى الراقــي واألداء رفيــع 
ــة. وبصراحــة  ــن رياضي ــك تماري ــم الســمحة التــي صاحبتهــا كذل المســتوى والقي
فقــد مــر اليــوم وكأنــه ســاعة وهــذا يعــزي بدرجة كبيــرة للمهارات المتميــزة للمدرب 

والجــو الخــاص الــذي أقيــم فيــه البرنامــج 
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صناعة السياسات العامة
د / عبدالعزيز استيتيه

ســيتم التركيــز علــى منهجيــات وممارســات تطويــر السياســات العامــة لتكــون فّعالــة فــي خدمــة 
المجتمــع و المعنييــن مــن ذوي العالقــة. وتغطيــة جميــع مراحــل إعــداد السياســات العامــة وتشــتمل 
علــى تماريــن جماعيــة للمشــاركين مــن خــالل اســتخدام دراســات حالــة عمليــة مــن واقــع تجربــة حكومــة 
ــدي  ــرات وتعزيزهــا ل ــادل المعرفــة والخب ــارة وذلــك بهــدف تب ــدول المخت دبــي واإلمــارات وبعــض ال
جميــع المشــاركين. وســوف يتمكــن المشــاركين مــن القــدرة علــى تطويــر وتنفيــذ السياســات العامــة 
المســتندة إلــى أدلــة علميــة واســتخدام التحليــل واألدلــة البحثيــة لتطويــر السياســات العامــة بشــكل 
ــذ السياســات  ــر وتنفي ــة تطوي ــق أفضــل األســاليب فــي عملي ــكار وتطبي ــك االبت اســتراتيجي، وكذل

العامــة.

استشراف المستقبل وتحليل السيناريوهات
د/إدريس اوهالل

تطرح عملية استشراف المستقبل عدة صعوبات من أهمها صعوبة نمذجة المستقبل واستكشاف 
خياراتــه والطــرق التــي تــؤدي إليهــا. إن مصــدر الصعوبــة هنــا يكمــن أوال وأساســا فــي مبــدأ الاليقين 
الذي يعتبر من أهم مبادئ اإلدارة االستراتيجية؛ بل لعله مبدؤها األول. ومقتضى هذا المبدأ عدم 
وجــود أي نتائــج أو تنبــؤات أو توقعــات دقيقــة ومطلقــة بشــكل كامــل، ولكــن عوضًا عــن ذلك يجب أن 
تكــون هــذه التوقعــات والنتائــج متضمنــة أفضــل درجــة مــن الدقــة واليقيــن. إن هــذا المبــدأ المتأصــل 
فــي طبيعــة االســتراتيجية هــو الــذي جعــل الكثيــر مــن علمــاء وخبــراء االســتراتيجية يعتمــدون طريقــة 
 االستشــراف بالســيناريو كحــل للصعوبــات النوعيــة التــي تطرحها عملية االستشــراف االســتراتيجي.
إن برنامــج “استشــراف المســتقبل بالســيناريو” صمــم خصيصــا ليســاعد القيــادات والمؤسســات 

علــى نمذجــة المســتقبل واستكشــاف خياراتــه والطــرق التــي تــؤدي إليهــا.

التخطيط اإلستراتيجي وقياس أداء األجهزة  الحكومية
Dr. 3M | د. محمد مصطفى محمود

مــع إطــالق رؤيــة المملكــة 2030 وبرنامــج التحــول الوطنــي والمركــز الوطنــي لقيــاس أداء األجهــزة 
ــة بتطويــر أهــداف اســتراتيجية خاصــة  ــح مــن الضــروري أن تقــوم كل االجهــزة الحكومي العامــة أصب
بهــا متوائمــة مــع الرؤيــة وبرامجهــا وتحديــد مؤشــرات قيــاس أداء ذكيــة وفعالــة تعيــن الجهــات 
ــز هــذا البرنامــج بصــورة أساســية  ــق أهدافهــا. يرك ــاس مــدى تقدمهــا فــي تحقي ــة فــي قي الحكومي
علــى إثــراء تجربــة المشــاركين بالعديــد مــن المهــارات والحــاالت العمليــة التــي تمكنهــم مــن القيــام 

بهــذه المهــام. .

 05 نوفمبر  

 06 نوفمبر  

محــــــــــــاور
 الــــــــبرنامــج

اليوم األول: السبت

اليوم الثاني: األحد

 07 نوفمبر  

اليوم الثالث: األثنين
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 09 نوفمبر  

 08 نوفمبر  

 10 نوفمبر  

الرشاقة والمرونة في اإلداره الحكومية
د/ يوسف الغالييني

لقــد فرضــت الثــورة الصناعيــة الرابعــة، ومــا صاحبهــا مــن تحــول رقمــي، الكثيــر مــن المتغيــرات ، تلــك 
المتغيــرات التــي فرضــت واقعــًا جديــدًا وخاصــة لــدى الحكومــات، حيــث أصبــح مــن الضــروري لــدى 
مؤسســات القطــاع العــام البحــث عــن بدائــل ممنهجــة للتعامــل مــع هــذا الواقــع الجديــد، ولقــد كانــت 
المرونــة والرشــاقة الحكوميــة أحــد أهــم التوجهــات الحديثــة وأكثرهــا حيويــة، حتــى تحقــق الحكومــات 
قــدرة عاليــة لالســتجابة، للتماشــي مــع مطالبــات الجمهــور والشــركاء بالحصــول على خدمــات حكومية  
تحاكــي الواقــع الجديــد، وتتمكــن مــن اتخــاذ اإلجــراءات الصحيحــة بســرعة، ضمــن بيئــة متغيــرة علــى 
الــدوام، باشــراك جميــع األطــراف لنجاحهــا. علــى غــرار ذلــك ظهــر مفهــوم الحكومــة الرشــيقة، تلــك 
ــدات والمعامــالت التــي تتســم  ــة، والتعقي الحكومــة التــي تخلصــت مــن الحلــول مــن الدرجــة الثاني

بالرتابــة والتعقيــد والتباطــؤ فــي تنفيــذ السياســات. 

التنمية المستدامة
د/ ياسر المطراوي 

تســعى الــدول لتحقيــق التنميــة المســتدامة وضمــان عــدم تأثرهــا باألوضــاع الماليــة للدولــة وتعزيــز 
البشــرية والماليــة  القصــوى مــن مواردهــا  تجــاوز األزمــات مــن خــالل االســتفادة  القــدرة علــى 
والطبيعيــة. وتؤكــد أهــداف التنميــة المســتدامة علــى ضــرورة عــدم المســاس بثــروات األجيــال 
ــة  ــى المــوارد الطبيعي ــه وضمــان عــدم األفــراط فــي االعتمــاد عل ــة حاجات ــي تدعــم تلبي القادمــة الت
وذلــك مــن خــالل تبنــي أفضــل اآلليــات الكفيلــة بتحديــد المخاطــر المحتملــة والتعامــل معهــا علــى 

المــدى المتوســط والطويــل.
 لذلــك أصبــح مــن الضــروري علــى القيــادات باألجهــزة الحكوميــة التعــرف بعمــق علــى أهــداف التنميــة 

المســتدامة وكيفيــة تحقيــق التــوازن فيمــا بينهــا وتخصيــص المــوارد المحــدودة لتحقيقها.
 وسيتم استخدام مبادرة تفاعلية لشرح هذه المفاهيم في صورة مبسطة وشيقة.

الملتقي الرابع لقادة مكاتب وبرامج تحقيق الرؤية
الطريق الى حكومة رشيقة : قيادة التغيير لتحقيق رؤية المملكة 2030  

“تحــت   HPG المتميــز  الحكومــي  لــألداء  المتقــدم  “البرنامــج  ختــام  فــي  الملتقــى  هــذا  ُيعقــد 
رعايــة صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســعود بــن خالــد الفيصــل آل ســعود نائــب أميــر منطقــة 
ــة  ــادات باألجهــزة الحكومي ــار المســؤولين والقي ــورة، ويشــارك فــي هــذا الملتقــى كب ــة المن المدين
مــن داخــل المملكــة وخارجهــا. ويهــدف الملتقــى الــى إســتعراض عــددًا مــن أفضــل الممارســات 
ــر  ــي حققــت نجاحــات فــي االكتشــاف المبك ــة الت ــة للجهــات الحكومي ــة والعالمي ــة واإلقليمي المحلي
للتحديــات واألزمــات المســتقبلية وتحليلهــا ومعالجتهــا ووضــع الخطــط االســتباقية لهــا. وكذلــك فــي 
إســتغالل الفــرص المســتقبلية لتحقيــق إنجــازات نوعيــه لخدمــة المصالــح الوطنيــة واالجيــال الحاليــة 

ــة الملتقــى حفــل تخــرج المشــاركين فــي البرنامــج. والمســتقبلية. وُيقــام فــي نهاي

اليوم الخامس: األربعاء

اليوم الرابع: الثالثاء

اليوم السادس: الخميس
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Coaching جلسات اإلرشاد اإلداري

فحص طبي

ورش عمل

عشاء تراثي

شارك بأفكارك

جوالت ميدانية تاريخية

فــعاليات
 الفترة المسائية
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ــرًا،  ــه كثي ــذي اســتفدت من  لقــد ســعدت بالمشــاركة فــي أحــد برامــج المعهــد وال
ومــا يميــز برامــج المعهــد هــو الجــودة العاليــة للمحاضريــن الدولييــن ومــا يتمتعــون 
بــه مــن خبــرة ومعرفــة متعمقــة، وكذلــك المزيــج المتميــز مــن المشــاركين مــن 
القيــادات التنفيذيــة مــن عــدة دول ومــا يتمتعــون بــه مــن خبــرات عمليــة متنوعــة. 
ويتميــز البرنامــج بخلــق جــو تفاعلــي بيــن المشــاركين يمكــن مــن تبــادل المعرفــة، 
ــل دراســة الحــاالت وحلقــات  ــة المســتخدمة مث ــوع األدوات التدريبي ــز بتن كمــا يتمي
النقــاش. كمــا يعتبــر مــكان عقــد البرنامــج فــي حــد ذاتــه مــن أهــم عناصــر نجاحــه. 

معالي الدكتور
توفيق الربيعة 
وزير الحج والعمرة 

المملكة العربية السعودية
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يعكس هذا البرنامج أحد أهم المبادئ التي 
تبناها الكاتب العالمي ستيفن كوفي الذي 

يشير إلى أن القيادي الناجح البد أن يطور نفسه 
في أربع جوانب أساسية وهي:

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
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نماذج من الجهات التي شاركت في اإلصدارات السابقة للبرنامج

خصم إضافي للمجموعات
خصم 

التسجيل 
المبكر

رسوم 
البرنامج

10 فاكثر
مقاعد

9 - 5
مقاعد

4 - 3
مقاعد 10%

 حتي 5 أكتوبر

 3,945
دوالر 
امريكي

15% 10% 7%

* شاملة  ضريبة القيمة المضافة %15   * غير شاملة اإلقامة وتذاكر الطيران.

د/ياسر المطراوي
استشاري التطوير المؤسسي

والتنمية المستدامة

د / عبدالعزيز استيتيه
مستشار اقتصادي

 األمانة العامة للمجلس التنفيذي 

لحكومة دبي

د/ محمد مصطفى محمود 
مستشار

معهد مدينة المعرفة للقيادة والريادة

د/ يوسف الغالييني
استاذ مساعد

د/إدريس اوهالل
مستشار دولي في مجال االستراتيجية 

أعضاء هيئة تدريب البرنامج

تشمل المشاركة في البرنامج:
رسوم تسجيل البرنامج كاماًل لمدة أسبوع. 1
2 .Psychometric اختبارات قياس الشخصية
جلسات التقييم اإلرشادي اإلداري. 3
فحص طبي أثناء البرنامج. 	
جوالت ميدانية لزيارة المواقع التاريخية. 5
شــهادة أعتمــاد البرنامــج مــن جامعــة واليــة . 	

المتحــدة األمريكيــة بالواليــات  ميــزوري 


