
1برامج الرعايات |

البرنامج المتقدم
لألداء الحكومي المتميز

برامج الرعايات للبرنامج

البرنامج المتقدم
لألداء الحكومي المتميز



| برامج الرعايات2

البرنامج المتقدم
لألداء الحكومي المتميز

لمحة عامة عن معهد مدينة المعرفة للقيادة والريادة

تــم إنشــاء معهــد مدينــة المعرفــة للقيــادة والريــادة MILE فــي صيــف عــام 
2009 كإحــدى مبــادرات المســئولية االجتماعيــة لشــركة مدينــة المعرفــة 
االقتصاديــة. وأنشــئ المعهــد ليكــون مؤسســة غيــر هادفــة للربــح تســاهم 
فــي تطويــر المنظمــات والقيــادات اإلداريــة وكبــار المــدراء التنفيذييــن فــي 
المملكــة بصفــة خاصــة وفــي دول العالــم العربــي واإلســامي بصفــة عامــة.

 
ــق  ــارية عري ــرة استش ــت خب ــو بي ــادة ه ــادة والري ــة للقي ــة المعرف ــد مدين معه
فــي مجــال إدارة األداء المؤسســي ومؤشــرات قيــاس األداء وبرامــج المراجعــة 
والتدقيــق علــى مؤشــرات األداء. قــام المعهــد بتنفيــذ العديــد مــن المهــام 
االستشــارية للقطــاع الخــاص والحكومــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية 

ــوازن. ــاس األداء وبطاقــات األداء المت لتطبيــق برامــج قي
 

شــارك المعهــد فــي برنامــج التحــول الوطنــي ورؤيــة المملكــة 2030  وذلــك 
بالمســاهمة فــي  مشــروع دراســة واعتمــاد وتطويــر مؤشــرات قيــاس األداء 
التــي تــم تقديمهــا للجهــات الحكوميــة الرئيســية بالمملكــة. كمــا قــام 
المعهــد بتنفيــذ العديــد مــن المهــام االستشــارية بالتعــاون مــع وزارة الصحــة 
فــي مجــال تطويــر الكــوادر القياديــة بالــوزارة وتطويــر منظومــة التمريــض.  

 
وللمعهــد خبــرة مميــزة فــي تنفيــذ برامــج تدريــب القيــادات التنفيذيــة األولــى 
بالقطاعيــن الخــاص والحكومــي وذلــك  بالتعــاون مــع جامعــات دوليــة عريقــة 
مثــل هارفــرد ، بيركلــى ، ثندربيــرد ، وارتــون وغيرهــا باإلضافــة الــى التعــاون 
مــع كبــرى شــركات االستشــارات دوليــا واقليميــا. ولقــد قــام المعهــد خــال 
العــام الماضــي بتنفيــذ اإلصــدار العاشــر للبرنامــج المتقــدم لتطويــر المهــارات 
ــد  ــوم المعه ــا يق ــاص كم ــاع الخ ــن بالقط ــار المديري ــة لكب ــة واإلداري القيادي
بــإدارة العديــد مــن المنتديــات الهامــة منهــا منتــدى إدارة األداء المؤسســي 

وتطويــر مؤشــرات قيــاس األداء.

لتطويــر  المتقــدم  للبرنامــج  بانضمامــي  جــدًا  ســعيد  أنــا   
المهــارات القياديــة واإلداريــة، ولقــد اســتفدت الكثيــر، ووجــدت 
البرنامــج ذو أهميــة كبيــرة وذلــك مــن خــال نوعيــة المحاضريــن 
الدولييــن ومــن خــال تفاعــل المشــاركين الذيــن أثــروا معرفتــي 
فــي  المقدمــة  األنشــطة  نوعيــة  وكذلــك  كبيــرة.  بنســبة 
ــة  ــئلة واألجوب ــة األس ــة، وجلس ــات العلمي ــل الدراس ــج مث البرنام
ــرار. إن  ــع الق ــادة وصن ــال القي ــي مج ــرًا ف ــاعدتني كثي ــي س الت
ــم  وجــود برنامــج تعليمــي ذو مســتوى عــاٍل فــي مــكان عظي

  .ــه ــل إلي ــا نأم ــل م ــو أفض ــورة ه ــة المن ــل المدين مث

معالي الدكتور

توفيق الربيعة 
وزير الصحة 

المملكة العربية السعودية

 ُســعدني أن هنــاك برنامــج تعليمــي تنفيــذي عالــي 

المســتوى ُيقــدم فــي المدينــة المنــورة. لقــد وجــدت 
البرنامــج المتقــدم لتطويــر المهــارات القياديــة واإلداريــة 
ذو تجربــة غنيــة وفريــدة مــن نوعهــا لمســت الجوانــب 
الذهنيــة، والروحانيــة، والعاطفيــة، والجســدية مــن جوانــب 

  ــة ــة القيادي التنمي

صاحب السمو الملكي األمير 

سعود بن خالد الفيصل 
نائب أمير منطقة المدينة المنورة
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انطاقــًا مــن توجــه المملكــة لتطبيــق أفضــل الممارســات العالميــة لبناء مســتقبل واعــد لوطننــا الحبيب. 
مســتقبل ال يعتمــد اقتصــاده علــى النفــط وُيْحســن اســتغال كل المقــدرات الطبيعيــة التــي حبانــا هللا 
ــة.  ــزة الحكومي ــي إدارة األجه ــورًا ف ــلوبًا متط ــدًا وأس ــرًا جدي ــي فك ــى تبن ــة إل ــت الرؤي ــد دع ــا، فق به
ويتطلــب تحقيــق الرؤيــة إعــادة هيكلــة الحكومــة وتبنــي أســلوب اإلدارة المســتند علــى قيــاس األداء 
ــد مــن دول الجــوار  ــر مــن الشــراكات االســتراتيجية مــع القطــاع الخــاص ومــع العدي ــر عــدد كبي وتطوي
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.

ويســعى البرنامــج المتقــدم لــأداء الحكومــي المتميــز إلى تمكين القيادات الواعــدة وصقــل خبراتهــم 
فــي التعامــل 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 ُيعزز المشاركة التفاعلية وتبادل الخبرات بين القيادات الحكوميــة المشاركة واإلطاع 

ــًا. ــًا وإقليمي ــة عالمي على أفضل التجارب وممارسات اإلدارة الحكومي

لمحة عامة حول البرنامج

بعض الرعاة السابقون للبرنامج

إستثمار البرنامج

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

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 
ــة 250  ــي الشــهادة برســوم إضافي ــة ويمكــن الحصــول عل المتحــدة األمريكي

 USD
* غير شاملة اإلقامة وتذاكر الطيران.
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شريك نجاح الذهبي الماسي الراعي 
الرئيسي باقة الرعايات

    وضع الشعار على الحائط الرئيسي لمنصة المؤتمر

    وضع الشعار خلف المتحدثين خالل الجلسات على المنصة

   
وضع االسم والشعار ضمن حملة الترويج اإللكتروني للملتقى في 

المكان المخصص للرعاة

    وضع االسم والشعار على جميع المطبوعات االعالنية والمواد اإلعالمية

    وضع االسم والشعار على المواد التدريبية وبرنامج ودليل الملتقى

  
إعالن الكتروني على موقع البرنامج والملتقى وربطه بموقع الجهة 

الراعية

  
تغطية نفقات اإلقامة في فندق خمس نجوم لممثل الجهة الراعية أثناء 

الملتقى )يوم واحد(

  وضع الشعار في منطقة التسجيل

  درع تقديري خالل حفل التكريم


عضوية شرفية في وحدة االستثمار في وقف تعظيم الوحيين بالمدينة 

المنورة

10% 15% 20% 30% منح الجهة الراعية خصومات على المقاعد اإلضافية

5 3 5 7 منح الجهة الراعية دعوات لحضور البرنامج والملتقى الختامي

- 3 5 7
تغطية نفقات اإلقامة بفندق ٥ نجوم لعدد من حضور الراعي أثناء 

البرنامج )٥ أيام(

7 5 3 1 العدد األقصى للرعاة

40,000 60,000 80,000 120,000 مبلغ الرعاية )ريال سعودي(

استمارة الرعاية – معلومات عامة عن الجهة الراعية


 شريك نجاح


 الراعي الذهبي


 الراعي الماسي


 الراعي الرئيسي
أرغب في الرعاية من فئة:      

اسم الجهة

الجوال  اسم المسؤول أو المفوض

البريد االلكتروني المنصب

الموقع االلكتروني العنوان

فئة الرعاية: ايداع مبلغ الرعاية وقدره

تعتبر تعبئة هذا النموذج اشتراك نهائي في الرعاية وهو ملزم للطرفين، وفي حال رغبتكم في االشتراك برجاء توقيع النموذج وارساله على البريد االلكتروني:
 hytham@mile.org  او جوال رقم : 1170 077 57 966+ يتم تحصيل رسوم االشتراك في الرعايات بتحويل مصرفي لحساب معهد مدينة المعرفة للقيادة والريادة

 حساب رقم
)IBAN( آيبان رقم

معهد مدينة المعرفة للقيادة والريادة للتدريب 
بنك اإلنماء - 2200 فرع الربوة – المدينة المنورة

الختم التوقيع التاريخ االسم بالكامل

68 2999 9999 3000
SA12 0500 0068 2999 9999 3000


