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معهد مدينة المعرفة للقيادة والريادة
التابع لشركة مدينة المعرفة االقتصادية

ــوم اتخــاذ القــرارات فــي جامعــة بنســلفانيا  ــوراه فــي عل حصــل علــى الدكت
بالواليــات المتحــدة األمريكيــة )مدرســة وارتــن( باإلضافــة إلــى ثــات درجــات 
عمــل  اإلقليمــي  والتخطيــط  المدنيــة  والهندســة  اإلدارة  فــي  ماجيســتير 
كعضــو هيئــة تدريــس فــي )إدارة األعمــال بحــوث العمليــات - إدارة العمليــات 
- نظــم المعلومــات اإلداريــة( فــي كل مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة 

وكنــدا ومصــر والكويــت وماليزيــا لمــدة 20 عــام ) 1976 - 1997 م(.

عمــل فــي القطــاع الخــاص لمــدة عشــر ســنوات كنائــب رئيــس مجلــس إدارة 
مجموعــة صافــوال. أســس خالهــا كل مــن أكاديميــة صافــوال وأكاديميــة 
بنــده وأشــرف علــى تطويــر الخطةاالســتراتيجية ومراكــز تقييــم القيــادات 

2006م(.  -  1 997(

عمــل فــي القطــاع الحكومــي لمــدة عشــر ســنوات كمديــر مكتــب التخطيــط 
االســتراتيجي ألمانــة محافظــة جــدة ومستشــار كل مــن وزيــر العمــل ووزيــر 
الوطنــي  المركــز  وكبيــر مستشــاري  والتخطيــط  االقتصــاد  ووزيــر  الصحــة 

لقيــاس أداء األجهــزة العامــة )2007 - 2018 م(. 

اســتكمل الشــهادات العالميــة فــي التخطيــط االســتراتيجي مــن باديــوم 
ومعهــد مؤشــرات قيــاس األداء, أول غيــر أمريكــي يمنــح شــهادة »أخصائــي 
إدارة أداء فــي األجهــز ة الحكوميــة « مــن معهــد إدارة األداء فــي واشــنطن.

أشــرف وشــارك فــي تطويــر أكثــر مــن 70 مشــروع تخطيــط اســتراتيجي 
حكوميــة  منظمــات  فــي  األداء  لقيــاس  المتوازنــة  البطاقــات  وتطويــر 

للربــح. هادفــه  غيــر  ومنظمــات  خــاص  قطــاع  وشــركات 

أســس وتولــى إدارة معهــد مدينــة المعرفــة للقيــادة والريــادة التابــع لشــركة 
برامــج  وتقديــم  بتصميــم  قــام  والــذي   2010 عــام  منــذ  المعرفــة  مدينــة 
تدريبيــة متقدمــة للمئــات مــن كبــار المــدراء التنفيذييــن فــي العالــم العربــي 

واإلســامي.

 رسوم البرنامج

خصم المجموعات التسجيل المبكر رسوم البرنامج

اتصل بنا حسب العرض بالموقع USD 750

 	 – Study حلــل – Do نفــذ – Plan خطــط :PDSA دورة تطويــر األداء
Act اتخــذ إجــراءات

 	Flow Charts خرائط التدفق
 	Brain Storming جلسات العصف الذهني
 	Mind Maps خرائط العصف الذهني
 	de Bono Six Thinking Hats  قبعات التفكير الست لديبونو
 	)Cause and Effect Diagram )Fishbone خرائط السبب والنتيجة
 	?Five Whys اسأل “لماذا؟” خمس مرات
 	Pareto Charts خرائط باريتو
 	Systems Analysis تحليل النظم
 	Systems Dynamics ديناميكيات النظم
 	Micro World Simulation بناء نظم المحاكاة
 	Linear Programing البرمجة الخطية
 	Control Charts خرائط التحكم
 	Six Sigma االنحرافات المعيارية الست
 	Lean تقليل العوادم
 	Multi-disciplinary Team تكوين الفرق متعددة التخصصات
 	Government Ac-  تجربــة مســرعات األعمــال فــي حكومــة دبــي

celerator
 	ICT Solutions استخدام تقنيات المعلومات واالتصال
 	Evidence Based Pol-  تحليــل السياســات المســتند علــى البيانــات

icy Analysis
 	   )Value Stream Mapping )VSMخرائط تدفق القيمة
 	Creative Thinking Tools أدوات التفكير االبتكاري

ــه  ــه مــرة واحــدة، ولكن ــام ب ــم القي إن تحســين األداء ليــس مجــرد مشــروع يت
رحلــة مســتمرة تهــدف إلــى التحســين المســتمر لــاداء. وتســعى المنظمات 
إلــى االرتقــاء بمســتوى مؤشــرات أدائهــا ليــس فقــط لتحقيــق المســتويات 
المســتهدفة أو اللحــاق بالجهــات المقارنــة Benchmarking، ولكــن لتحقيــق 
المراتــب األولــى والرياديــة فــي مجــال تخصصهــا. ويتطلــب الوصــول إلــى 
قــرارات رشــيدة باإلجــراءات الواجــب القيــام بهــا لتحســين مســتويات األداء 
مهــارات وأدوات لــكل مــن التفكيــر اإلبداعــي Creative Thinking )الــذي يولد 
أكبــر عــدد ممكــن مــن األفــكار( والتفكيــر التحليلــي Analytic Thinking الــذي 
يضمــن لنــا إيجــاد أكثــر الحلــول فعاليــة )فــي تحقيــق األهــداف( وكفــاءة )فــي 

ترشــيد اســتخدام المــوارد المطلوبــة(.
وتهــدف هــذه الورشــة إلــى تزويــد المشــاركين بمزيــج متنــوع مــن أدوات 
فــي  اســتخدامها  واكتســاب مهــارة  لتطويــره  وابتــكار طــرق  األداء  تحليــل 

العملــي.  المجــال 
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