البرنامج المتقدم
لألداء الحكومي المتميز
اإلصدار السادس

 25 - 20أبريل 2019م | المدينة المنورة
البرنامــج معتمــد مــن معهــد التنميــة اإلداريــة
بجامعــة واليــة ميزوري بالواليــات المتحدة األمريكية

برنامــج ُم َعــد خصيصــاً للقيــادات والكــوادر المتميزة الواعــدة باألجهزة الحكومية ،ويشــارك

فــي تقديمــه نخبــة مــن أبــرز أســاتذة وخبــراء اإلدارة العامــة في العالــم العربي واالســامي
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جهــة حكوميــة اســتفادت
مــن البرنامــج
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متحدث من  15جهة أكاديمية
واستشارية حول العالم

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.
ويسعى البرنامج المتقدم لألداء الحكومي المتميز إﻟﻰ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻘﻴﺎدات الواعدة وصقل خبراتهم في التعامل
ﻣﻊ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ،واالرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻷداء اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻷداء اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ،
وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﺗﻨﺎوﻟﻬﺎ باﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﻬﺞ ﺗﺪرﻳﺒﻲ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ُﻳﻌﺰز اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ وﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻴﺎدات الحكومية اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ واﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ اﻟﺘﺠﺎرب وﻣﻤﺎرﺳﺎت اإلدارة
ً
ً
وإقليميا.
عالميا
الحكومية

خمس مجاالت كفاءة رئيسية
التخطيط االستراتيجي
السياسات العامة
رؤية المملكة
تنفيذ االستراتيجيات
االبتكار الحكومي

أدوات التعلم الرئيسية

معالي الوزير

خالد بن عبد العزيز الفالح
وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية
المملكة العربية السعودية

•استعراض أبرز منهجيات العمل
الحكومي الحديثة
•دراسة نماذج من القطاع الحكومي
•محاكاة سيناريوهات واقعية
•أنشطة تفاعلية

المنظم

تحت رعاية
صاحب السمو الملكي األمير

فيصل بن سلمان

بن عبد العزيز آل سعود
أمير منطقة المدينة المنورة

الشريك االستراتيجي

 لقــد شــاركت فــي العديــد مــن أبــرز برامــج تطويــر القيــادات فــي
العالــم مثــل برامــج جامعــة هارفــارد وإنســياد ،ولكــن لــم أكــن أتوقــع أبـ ً
ـدا
ً
ً
مميــزا
مزيجــا
أن أجــد مثــل هــذا المعهــد بالمدينــة المنــورة الــذي قــدم
مــن المحتــوى الراقــي واألداء رفيــع المســتوى والقيــم الســمحة التــي
صاحبتهــا كذلــك تماريــن رياضيــة .وبصراحــة فقــد مــر اليــوم وكأنــه ســاعة
وهــذا يعــزي بدرجــة كبيــرة للمهــارات المتميــزة للمــدرب والجــو الخــاص

الــذي أقيــم فيــه البرنامــج 

منهجية برنامج األداء الحكومي المتميز HPG
ُيتيح البرنامج للمشاركين االستيعاب الصحيح للمهارات والخبرات الهامة
الالزمة لنجاح القطاع الحكومي – كما يتيح للمشاركين إمكانية اتخاذ قرارات
وعيا وأكثر جدوى اقتصادية .تعتبر دراسات الحالة والمحاكاة
استراتيجية أكثر ً
السبل التي يتسنى لنا من خاللها
ودراسة السيناريوهات الواقعية هي ُ
زيادة تطوير الكفاءة ،والتحقق من قابلية خضوع األفكار للتطبيق الفعلي.

استعراض نموذج  ADKARإلدارة التغيير
والذي أصدره معهد بروساي أكبر مراكز
البحوث في هذا المجال,,,

محاور البرنامج

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.
الصغرى والكُبرى التي تُ شكِّل مستقبل الحكومات.
•تحليل التوجهات ُ
•االنتقال من حالة رد الفعل إلى حالة اتخاذ خطوات مستقبلية –
ّ
وحلها.
باستخدام معلومات وتقنيات لتحديد المشكالت
•ﺑﻨﺎء ﺷﺒﻜﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ وﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻴﺎدات
اﻟﻮﺳﻄﻰ واﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
•االطالع ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ
أﺳﺒﺎب اﻟﻨﺠﺎح وﻓﺮص اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ.

اليوم األول :السبت  20أبريل

اليوم الثالث :اإلثنين  22أبريل

د .محمد مصطفى محمود | Dr. 3M
مــع إطــاق رؤيــة المملكــة  2030وبرنامــج التحــول
الوطنــي والمركــز الوطنــي لقيــاس أداء األجهــزة
العامــة أصبــح مــن الضروري أن تقــوم كل االجهزة
الحكوميــة بتطويــر أهــداف اســتراتيجية خاصــة بهــا
متوائمــة مــع الرؤيــة وبرامجهــا وتحديــد مؤشــرات
قيــاس أداء ذكيــة وفعالــة تعين الجهــات الحكومية
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.

يعــد اإلنتقــال مــن مرحلــة التخطيــط االســتراتيجي
الــى مرحلــة التنفيــذ الفعلــي مــن أهــم مراحــل
التــي تميــز بيــن النجــاح والفشــل فــي تطبيــق
االســتراتيجيات .وتتضمــن هــذه الوحــدة التدريبيــة
التــي تــم إعدادهــا بواســطة مجموعــة فرانكليــن
كوفــي اســتعراض أفضــل الممارســات الفعالــة
فــي االنتقــال مــن الرؤيــة إلــى اللحظــة From
 mission to Momentوتتمحــور منهجيــة التطبيــق
حــول أربــع محــاور:
•التركيز على األهداف ذات األهمية القصوى
•العمل على المقاييس االستباقية
•الحفاظ على لوحة إنجاز محفزة
إيقاعا من المحاسبة
•ابتكار
ً

اليوم الثاني :األحد  21أبريل

اليوم الرابع :الثالثاء  23أبريل

 التخطيــط اإلســتراتيجي وقيــاس أداء  الضوابط األربعة لتنفيذ االستراتيجيات
د .شريف سليم
األجهــزة الحكوميــة

 تطوير وتنفيذ السياسات العامة

د  /عبدالعزيز استيتيه
ســيتم التركيــز علــى منهجيــات وممارســات
فعالــة فــي
تطويــر السياســات العامــة لتكــون ّ
خدمــة المجتمــع و المعنييــن مــن ذوي العالقــة.
وتغطيــة جميــع مراحــل 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 مــن القــدرة علــى تطويــر
وتنفيــذ 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.

 االبتكار في العمل الحكومي

د .يسار جرار
متطلبــات
ٍ
تواجــه الحكومــات حــول العالــم اليــوم
ـات متزايــدة مــن مواطنيهــا .وفــي
جديــدة وتوقعـ ٍ
منظومة
ٍ
نفس الوقت تعيش المجتمعات ضمن
متســارعة النمـ ّـو مــن التكنولوجيــا واألدوات التــي
يمكن للحكومات استغاللها لتلبية تلك المتطلبات
والتوقعــات مــن خاللهــا .اال أن هــذه األدوات لــن
تنجــح فــي ســياق العمــل الحكومــي البيروقراطــي
والتقليــدي وتحتــاج حكومــات اليــوم أن تركــز علــى
االبتــكار واالبــداع للوصــول لحلــول وآليــات حديثــة
ومالئمــة لتحديــات وفــرص القــرن .21
يركــز اليــوم التدريبــي علــى االبتــكار فــي العمــل
وأدوات
ٍ
ويوفــر منهجيــات عالميــة
ّ
الحكومــي ،
عمليــة لتمكيــن ولترســيخ ثقافــة االبتــكار فــي
القطــاع الحكومــي وتعزيــز آليــات تحليــل وســن
سياســات عامــة مبتكــرة تالئــم تحديــات القــرن
الواحــد والعشــرين التــي تواجــه الحكومــات.

اليوم الخامس :األربعاء  24أبريل

 قيادات مبدعة لمستقبل مستدام

البروفيسور .رائد عوالمة
إن القيــادات الوطنيــة المؤهلــة والخبيــرة هــي
المحــرك الفعــال لتحقيــق رؤيــة الحكومــات،
والوصــول لحكومــة المســتقبل ،تهــدف هــذه
الورشــة إلــى تحديــد عناصــر النجاح الرئيســية لتميز
الحكومــات بشــكل عــام وهــي (بنــاء القيــادات
الحكوميــة ،وحوكمــة األداء المؤسســي ,والتوجــه
نحــو اإلبــداع واستشــراف المســتقبل) باإلضافــة
إلــى أنــه ســيتم خــال هــذه الورشــة التطــرق
إلــى مفهــوم القيــادة االســتراتيجية لمــا لــه مــن
أهميــة وتأثيــر علــى األداء الحكومــي ،بحيــث
يتــم اســتعراض األســاليب الحديثــة فــي القيــادة
بـ ً
ـدءا مــن تحديــد األولويــات ووضــع الرؤيــة إلــى
التحفيــز والتنفيــذ.
معالي الدكتور

توفيق الربيعة
وزير الصحة

المملكة العربية
السعودية
 لقــد ســعدت بالمشــاركة فــي أحــد برامــج
ً
كثيــرا ،ومــا
المعهــد والــذي اســتفدت منــه
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 ،كمــا يتميــز بتنــوع
األدوات التدريبيــة المســتخدمة مثــل دراســة
الحــاالت وحلقــات النقــاش .كمــا يعتبــر مــكان
عقــد البرنامــج فــي حــد ذاتــه مــن أهــم عناصــر
نجاحــه .

اليوم السادس :الخميس  25أبريل

ملتقي قادة األجهزة الحكومية بالمدينة المنورة

استعراض أفضل التجارب والممارسات في مجال التخطيط االستراتيجي وإدارة األداء | الخميس  25أبريل

ُيعقــد هــذا الملتقــى فــي ختــام “البرنامــج المتقــدم لــأداء الحكومــي المتميــز “ HPGتحــت 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 مــن داخــل المملكــة
ويقــام فــي نهايــة الملتقــى حفــل تخــرج
وخارجهــا .ويهــدف الملتقــى إلــى اســتعراض أفضــل الممارســات والتجــارب المحليــة واإلقليميــة والعالميــةُ .
المشــاركين فــي البرنامــج.

فعاليات الفترة المسائية
جلسات اإلرشاد
اإلداري Coaching

ورش عمل

شارك بأفكارك

فحص طبي

عشاء
تراثي مديني

جوالت ميدانية
تاريخية

الفئة المستهدفة

ﻳﺴﺘﻬﺪف البرنامج القيادات والكوادر المتميزة الواعدة العاملة في األجهزة
الحكومية والتي تتجاوز خبراتهم سبع سنوات .وستتولى لجنة القبول
التابعة لمعهد المدينة للقيادة والريادة  MILEمراجعة الطلبات من أجل
التأهل لاللتحاق .وبالنسبة للمرشحين المؤهلين الذين لم
تقييم مدى
ُّ
نظرا لمحدودية المقاعد ،ستكون لهم
يتمكنوا من االلتحاق بهذا البرنامج
ً
أولوية االلتحاق بالبرامج القادمة.
ُ يســعدني أن هنــاك برنامــج تعليمــي تنفيــذي عالــي المســتوى
صاحب السمو الملكي األمير

سعود بن خالد الفيصل
نائب أمير منطقة المدينة المنورة

ُ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 التنميــة القياديــة 

أعضاء هيئة تدريب البرنامج

د  /عبدالعزيز استيتيه

البروفيسور /رائد عوالمة

مستشار اقتصادي
األمانة العامة للمجلس التنفيذي
لحكومة دبي

عميد الكلية
كلية محمد بن راشد لالدارة
الحكومية

د/يسار جرار

شريك
المجموعة الدولية لالستشارات

د /شريف سليم

كبير المستشارين
فرانكلين كوفي الشرق األوسط

د /محمد مصطفى محمود
الرئيس التنفيذي

معهد مدينة المعرفة للقيادة والريادة

يعكــس هــذا البرنامــج أحــد أهــم المبــادئ التــي تبناهــا الكاتــب العالمــي ســتيفن كوفــي
الــذي يشــير إلــى أن القيــادي الناجــح البد أن يطور نفســه فــي أربع جوانب أساســية وهي:
الجانب االجتماعي

الجانب الفكري

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

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

الجانب الجسدي

الجانب الروحي

•يتــم التنســيق مــع الفنــدق لضمــان توفيــر خيــارات
أطعمــة صحية للمشــاركين.
•يتم عمل فحوصات طبية للمشاركين.
ً
يوميــا
•يتــم تقديــم جلســات تماريــن رياضيــة
للمشــا ر كين .

• تنفيذ البرنامج برحاب الحرم النبوي الشريف.
•عمــل جــوالت ميدانيــة لزيــارة المعالــم واآلثــار
التاريخيــة بالمدينــة للتعــرف علــى النمــط القيــادي
لرســول اللــه صــل اللــه عليــه وســلم

نماذج من الجهات التي شاركت في اإلصدارات السابقة للبرنامج

قبل  20مارس

بعد  20مارس

 3,250دوالر امريكي

 3,550دوالر امريكي

 450دوالر امريكي

 550دوالر امريكي

إستثمار

كامال
البرنامج
ً
المؤتمر فقط

* غير شاملة اإلقامة وتذاكر الطيران.

www.hpg.mile.org

تشمل المشاركة في البرنامج:
كامال لمدة أسبوع
1.1رسوم تسجيل البرنامج
ً
2.2شهادة من شركة فرانكلين كوفي  -الشرق األوسط
3.3اختبارات قياس الشخصية Psychometric
4.4جلسات التقييم اإلرشادي اإلداري
5.5فحص طبي أثناء البرنامج
6.6جوالت ميدانية لزيارة المواقع التاريخية
البرنامــج معتمــد مــن معهــد التنميــة اإلداريــة بجامعــة واليــة ميــزوري بالواليــات المتحــدة
األمريكيــة ويمكــن الحصــول علــي الشــهادة برســم إضافــي USD 250

ykamel@mile.org

+966 53 722 7904

