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

لمحة عامة حول البرنامج
انطاقــًا مــن توجــه المملكــة لتطبيــق أفضــل الممارســات العالميــة لبنــاء مســتقبل واعــد لوطننــا الحبيــب. 
مســتقبل ال يعتمــد اقتصــاده علــى النفــط وُيْحســن اســتغال كل المقــدرات الطبيعيــة التــي حبانــا اللــه بهــا، 
فقــد دعــت الرؤيــة إلــى تبنــي فكــرًا جديــدًا وأســلوبًا متطــورًا فــي إدارة األجهــزة الحكوميــة. ويتطلــب تحقيــق 
ــر مــن  ــر عــدد كبي ــاس األداء وتطوي ــى قي ــي أســلوب اإلدارة المســتند عل ــة الحكومــة وتبن ــادة هيكل ــة إع الرؤي
الشــراكات االســتراتيجية مــع القطــاع الخــاص ومــع العديــد مــن دول الجــوار ودول العالــم. كمــا يتطلــب تحقيــق 
الرؤيــة تعزيــز الحوكمــة فــي القطــاع الحكومــي والتحــول الرقمــي وتبنــي العديــد مــن الممارســات الجديــدة. 

ولكــي 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 لــألداء 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 واإلطاع 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
 التميز الحكومي

 النزاهة والشفافية 
 التحول الرقمي

البرنامج معتمد من معهد التنمية اإلدارية بجامعة والية ميزوري بالواليات المتحدة األمريكية



اليوم األول - قياس أداء الخدمات الحكومية
والمركــز  الوطنــي  التحــول  وبرنامــج   2030 المملكــة  رؤيــة  إطــاق  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 

بصــورة فعالــة.

اليوم الثالث - نهج التميز الحكومي
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 خــال 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.

 ُيسعدني أن هناك برنامج تعليمي تنفيذي عالي المستوى 
ُيقدم في المدينة المنورة. لقد وجدت البرنامج المتقدم 

لتطوير المهارات القيادية واإلدارية ذو تجربة غنية وفريدة 
من نوعها لمست الجوانب الذهنية، والروحانية، والعاطفية، 

 والجسدية من جوانب التنمية القيادية

صاحب السمو الملكي األمير 

سعود بن خالد الفيصل 
نائب أمير منطقة المدينة المنورة

محاور البرنامج

اليوم الثاني - التحول الرقمي
ــة واعتمادهــا الســريع إلــى إحــداث تحــول  ــا الرقمي قــد أدى تطــور التكنولوجي
فــي  تقديــم الخدمــات مــن قبــل الحكومــات الوطنيــة والمحليــة. وأصبــح 
اســتخدام تكنولوجيــا الثــورة الصناعيــة الرابعة، مثل سلســلة الكتــل، والبيانات 
المفتوحــة، والــذكاء االصطناعــي، وتحليــات البيانــات، والروبوتــات حقيقــة 
واقعــة بالنســبة لكثيــر مــن الحكومــات والمــدن فــي جميــع أنحــاء العالــم. ومــع 
ــا فحســب،  ــك فــإن التحــول الرقمــي الفعــال ال يقتصــر علــى التكنولوجي ذل
ــل النظــم والحوكمــة  ــة مث ــر تكنولوجي ــة أخــرى غي ــب عوامــل تمكيني ــل يتطل ب
والنماذج التجارية/ التشــغيلية الجديدة. في هذه الجلســة ســوف نستكشــف 
مواضيــع تتــراوح مــا بيــن مقومــات التحــول الرقمــي، والمدينــة الذكيــة، ومــا 
هــي التحديــات والعوامــل المواتيــة لاســتخدام الفعــال للتكنولوجيــا الرقميــة 

ونمــاذج األعمــال الجديــدة لتقديــم خدمــات مبتكــرة ُتركــز علــى المواطنيــن.

اليوم الرابع - ضمانات النزاهة والشفافية 
تعتبــر نمــاذج الحوكمــة الرشــيدة أهــم مــا تبنــى عليــه الحكومــات فهــى توفــر 
المزيــد مــن الشــفافية والنزاهــة والتــى بدورهــا ال تضمــن فقــط خدمــات 
أجــود وأســرع للمواطــن، ولكــن تقلــل التكلفــة وتفتــح آفاقــا أوســع لاســتثمار 
الــذى يوفــر المزيــد مــن فــرص العمــل والرخــاء للدولــة. فــى بدايــة هــذا اليــوم 
التدريبى ســنغطي أساســيات الحوكمة الســبعة وضماناتهم وسنستعرض 
تجــارب الــدول األخــرى مثــل مبــادرة الحكومــة المفتوحــة وفــى النصــف الثانــى 
مــن اليــوم ســنقدم آليــات ثبــت جدواهــا فــى تحقيــق المزيــد مــن الشــفافية 
والنزاهــة وعلــى رأســها النماذج الجديدة لتقديــم الخدمات والخرائط الجغرافية 
التنموية كما ســنعرض أهمية منظومة الرقابة ومدونة الســلوك الوظيفى 

وأخيــرًا وليــس آخــرا دور ديــوان المظالــم.

أهداف البرنامج
ل لك اآلتي:  إن حضور البرنامج المتقدم لألداء 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 المائمة. 	 
تحليل التوجهات الُصغرى والُكبرى التي ُتشكِّل مستقبل الحكومات. 	 
ــرة – 	  تغييــر ذاتــك مــن حالــة رد الفعــل إلــى حالــة اتخــاذ خطــوات متبصِّ

باســتخدام معلومــات وتقنيــات لتحديــد المشــكات وحّلهــا. 
بناء شبكة عاقات حكومية وتمكين التواصل اإليجابي بين القيادات 	 

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

التطوير. وفرص  النجاح  أسباب 

الفئة المستهدفة
يستهدف البرنامــج المتقــدم لــألداء الحكومــي المتميــز القيــادات العاملــة 
فــي األجهــزة الحكوميــة لصقل مهاراتهم في القطاع الحكومي وتدريبهم 
اإلطاع  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 لالتحــاق. وبالنســبة للمرشــحين المؤهليــن الذيــن لــم يتمكنــوا مــن  التأهُّ
ــة  ــة المقاعــد، ســتكون لهــم أولوي االلتحــاق بهــذا البرنامــج نظــًرا لمحدودي

االلتحــاق بالبرامــج القادمــة.



بانضمامــي  جــدًا  ســعيد  أنــا   
للبرنامــج المتقــدم لــألداء الحكومــي 
الكثيــر،  اســتفدت  ولقــد  المتميــز، 
ووجــدت البرنامــج ذو أهميــة كبيــرة 
وذلــك مــن خــال نوعيــة المحاضريــن 
تفاعــل  خــال  ومــن  الدولييــن 
أثــروا معرفتــي  الذيــن  المشــاركين 
نوعيــة  وكذلــك  كبيــرة.  بنســبة 
البرنامــج  فــي  المقدمــة  األنشــطة 
العلميــة، وجلســة  الدراســات  مثــل 
األســئلة واألجوبــة التــي ســاعدتني 
وصنــع  القيــادة  مجــال  فــي  كثيــرًا 
تعليمــي  برنامــج  وجــود  إن  القــرار. 
ذو مســتوى عــاٍل فــي مــكان عظيــم 
مثــل المدينــة المنــورة هــو أفضــل 

 .مــا نأمــل إليــه

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 الازمــة 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 خالهــا زيــادة تطويــر الكفــاءة، 

معالي الدكتوروالتحقــق مــن قابليــة خضــوع األفــكار للتطبيــق الفعلــي.
توفيق الربيعة 

وزير الصحة 
المملكة العربية السعودية

اليوم الخامس - تطوير وتنفيذ السياسات العامة
ســيتم التركيــز علــى منهجيــات وممارســات تطويــر السياســات العامــة لتكــون فّعالــة فــي خدمــة المجتمــع و المعنييــن مــن ذوي العاقــة. وتغطية جميــع مراحل 
إعــداد السياســات العامــة وتشــتمل علــى تماريــن جماعيــة للمشــاركين مــن خــال 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.
حفل التخرج للمشاركين في البرنامج القيادي لتطوير أداء األجهزة الحكومية

ُيعقــد هــذا الملتقــى فــي ختــام البرنامــج المتقــدم لــألداء 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 أنشطة تفاعيلة

استعراض نموذج ADKAR إلدارة التغيير 
والذي أصدره معهد بروساي أكبر مراكز 

البحوث في هذا المجال,,,

جلسات اإلرشاد 
Coaching اإلداري



بعض الجهات التي شاركت في اإلصدارات السابقة للبرنامج

450 دوالر امريكي
550 دوالر امريكي

2,950 دوالر امريكي
3,250 دوالر امريكي

تشمل المشاركة في البرنامج:
رسوم تسجيل البرنامج كامًا 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

hpg.mile.org/?afcode=TSMCTechsupservices@techsup.co920033246

د/ وافي داوود
رئيس االستراتيجية والتميز، هيئة 

المعرفة والتنمية البشرية، دبي

د/ محمد مصطفى 
محمود 

الرئيس التنفيذي
معهد مدينة المعرفة للقيادة والريادة

د/ أحمد درويش 
وزير التنمية اإلدارية سابقًا,

جمهورية مصر العربية

د / عبدالعزيز استيتيه
مستشار اقتصادي، األمانه 
العامة للمجلس التنفيذي 

لحكومة دبي

د/ حازم جالل
شريك، المدن العالمية 

والحكومات المحلية، دبي

الجانب االجتماعي
بيــن  العاقــات  توثيــق  علــى  البرنامــج  ُيركــز 
المشــاركين واســتغال 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 الروحاني
 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


