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مقدمة:
للعمل الحكومي، واالرتقاء باألداء المؤسسي  المعاصرة  التحديات  التعامل مع  الواعدة وصقل خبراتهم في  القيادات  إلى تمكين  المتميز  المتقدم لألداء الحكومي  البرنامج  يسعى 
الخبرات  وتبادل  التفاعلية  المشاركة  يُعزز  متكامل  تدريبي  باستخدام منهج  وتناولها  الموضوعات األساسية  بالتركيز على عدد من  الحكومي، وذلك  األداء  والمساهمة في دعم 

واإلطالع على أفضل التجارب وممارسات اإلدارة الحكومية عالمياً وإقليمياً. وأحدث مقاييس األداء والتكامل التكنولوجي التي تُعنى بكفاءة القطاع الحكومي.

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.لقد تم إعداد هذا البرنامج بحيث يتيح للمشاركين االستيعاب الصحيح للمهارات والخبرات الهامة الالزمة لنجاح القطاع الحكومي – كما 
يتيح للمشاركين إمكانية اتخاذ قرارات استراتيجية أكثر وعًيا وأكثر جدوى اقتصادية. تعتبر دراسات الحالة والمحاكاة ودراسة السيناريوهات الواقعية هي الُسبل التي يتسنى لنا من 

خاللها زيادة تطوير الكفاءة، والتحقق من قابلية خضوع األفكار للتطبيق الفعلي.

أهداف الدورة:
فهم كيف تستطيع الحكومات الريادة والتميز على المستويات المحلية واإلقليمية والعالمية. 	
تطوير استراتيجيات للجهاز الحكومي تتواكب مع الرؤية وبرامجها وتطوير مؤشرات أداء ذكية. 	
التعرف على نماذج أُطر التميز الحكومي المختلفة. 	
استكشاف األدوات العملية، باإلضافة إلى الحلول المالئمة. 	
رة – باستخدام معلومات وتقنيات لتحديد المشكالت وحلّها. 	 تغيير ذاتك من حالة رد الفعل إلى حالة اتخاذ خطوات متبصِّ
بناء شبكة عالقات حكومية وتمكين التواصل اإليجابي بين القيادات الوسطى والعليا في القطاع الحكومي . 	
اإلطالع على أفضل الممارسات العالمية الحكومية  للتعرف على أسباب النجاح وفرص التطوير 	

مخرجات البرنامج:
تأهيل وتمكين الموظفين المشاركين من تطبيق مختلف مبادئ ونماذج التميز المؤسسي في بيئة العمل في المؤسسة. 	
تمكين الموظفين المشاركين باستخدام مجموعة من أدوات وتقنيات إدارة الجودة من أجل قيادة المؤسسة نحو رحلة التميز. 	
تمكين الموظفين المشاركين من استخدام العديد من التقنيات في التحسين المستمر للعمل، مثل منهجية ديميك ومنهجية رادار وحلقة ديمينج. 	
تأهيل وتمكين الموظفين المشاركين في تنفيذ عملية التقييم المؤسسي وفقاً لمبادئ ونماذج التميز وإعداد تقارير التقييم المؤسسي ذات معنى وقيمة مضا 	

أدوات التعلم الرئيسية:
استعراض أبرز منهجيات العمل الحكومي الحديثة 	
دراسة حالة لنماذج من القطاع الحكومي 	
محاكاة سيناريوهات واقعية 	
أنشطة تفاعلية 	

الكفاءات الرئيسة:
التخطيط االستراتيجي 	
السياسات العامة 	
التميز الحكومي 	
النزاهة والشفافية 	
التحول الرقمي 	

الفئات المستهدفة:
يستهدف البرنامج المتقدم لألداء الحكومي المتميز القيادات العاملة في األجهزة الحكومية لصقل مهاراتهم في القطاع الحكومي وتدريبهم على أدوات القيادة واإلدارة المعاصرة 

وإثراء معرفتهم عبر اإلطالع على أفضل الممارسات العالمية بشكل عام للتعرف على أسباب النجاح وفرص التطوير.
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المحتويات األساسية:

تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة:

التحول الرقمي  والمدينة الذكية 	

التكنولوجيا الرقمية ونماذج األعمال الجديدة 	

سلسلة الكتل 	

البيانات المفتوحة 	

الذكاء االصطناعي 	

تحليالت البيانات 	

مهنجيات التمزي احلكومي:

تحسين مســـتوى فعالية وكفـــاءة األداء الحكومي 	

معايير توفير خدمات متميز للمجتمع 	

برامج التميز الحكومي 	

برامج التميز وتصميم نماذج جديدة لتتجاوز التحديات 	

المنهجيات المتكاملة لتطويروتنفيذ االستراتيجيات الناجحة 	

المفهوم المتكامل إلدارة األداء المؤسسي 	

منهجيات تخطيط وإدارة الموارد والعمليات 	

قيادة المستقبل والتخطيط االسرتاتيجي:

من هم مديرو وقيادات المستقبل 	

تحديات المستقبل وإعداد األفراد لمواجهتها 	

التجارب العالمية في إعداد قادة المستقبل 	

النماذج الثالثة لوضع خطط خالقة 	

الممارسات الخاطئة في التخطيط للمستقبل 	

 الفكر االستراتيجي والتخطيط للجودة 	

خمترب التخطيط االسرتاتيجي وإدارة التمزي:

كيفية تطوير خطة عمل لإلدارة التابع لها المشارك 	

كيفية تجنب األخطاء في عملية التخطيط 	

مسح المؤثرات البيئية كنموذج للتخطيط االستراتيجي 	

مختبر استعراض خبراتك الماضية في التخطيط 	

بناء االسرتاتيجية والتمزي المؤسيس:

تحليل المناخ الخارجي 	

تحليل المناخ الداخلي 	

تحديد التوجيهات االستراتيجية 	

تحديد االهداف االستراتيجية 	

صياغة وتكوين االستراتيجية والخطط االستراتيجية والتكتيكية المنفذة لها 	

تنفيذ االستراتيجية 	

متابعة وتقويم وتحديث االستراتيجية 	

اجلودة واألداء احلكومي المتمزي:

أدوات إدارة الجودة الشاملة 	

تقنيات  إدارة الجودة الشاملة 	

مراحل تطبيق إدارة الجودة الشاملة 	

النماذج العالمية للجودة و التميز المؤسسي 	

فئات ومعايير الجودة و التميز المؤسسي 	

إدارة الجودة والتميز بممارسات ذكية 	

ممارسات بناء منهجيات التميز بين القدرة والنتائج 	

ضمانات الزناهة والشفافية:

نماذج الحوكمة الرشيدة 	

أساسيات الحوكمة السبعة وضماناتهم 	

آليات تحقيق الشفافية والنزاهة 	

منظومة الرقابة ومدونة السلوك الوظيفى 	

ورشة عمل تقيم معايري التمزي:

يتم تقييم معايير التميز من خالل تقييم كل من الممكنات والنتائج وربطها مع  	

بعضها البعض باستخدام نظام رادار RADAR ويتكون نظام رادار من أسس 

التقييم التالية:

	 Results النتائج

	 Approach الوسائل

	 Deploy  التطبيق

	 Assessment and review المراجعة والتقييم
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إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت.�	 اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

إدارة التدريب : 4571801  4  �00971	 أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة�	 أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

التــاريــخ :........................)البرنامج المتقدم لألداء الحكومي المتميز ®( 

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي
c 1800 دوالر أمريكي للشخص الواحد ) اون الين (

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


