اإلدارة العامة

مسار
البرامج اإلدارية

القيادة والتطوير
اجلودة والتميز املؤسسي
التطوير املؤسسي
خدمة املستفيدين
اإلدارة االسرتاتيجية
اإلبداع واإلبتكار
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اإلدارة العامـــــة
م
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١٢
١٣

40

Public Administration
اسم الربنامج

إعداد وصياغة السياسات الحكومية العامة
إسرتاتيجيات تطوير الخدمات الحكومية
أسس بناء الخطط الخمسية
تنمية املهارات اإلدارية ألعضاء املجالس البلدية
إدارة املال العام واالستثامر

إدارة املخاطر اإلدارية واملالية
وضع السياسات اإلستثامرية الحكومية
تطوير وإدارة الخدمات البلدية
تطوير وإدارة الخدمات الحكومية

حامية املستهلك ومنع املامرسات اإلحتكارية
إدارة األزمات الحكومية
سياسات إدارة املخزون الغذايئ القومي
الربنامج التأسييس للموظفني الجدد

مسار البرامج اإلدارية

القيادة والتغيير
م
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Leadership & Change
اسم الربنامج

إعداد القادة :مناهج التغيري والتطوير املؤسيس
القيادة االسرتاتيجية ووضع خطط العمل
كيف تحقق القيادة السبق لك وملنظمتك؟
القيادة اإلبداعية يف العمل املؤسيس
إعداد قادة املستقبل

تنمية املهارات اإلدارية للمدراء الجدد
مهارات املدير العرصي ومتطلبات التغيري
تطبيقات اإلدارة اإلفرتاضية يف املؤسسات الحكومية
مهارات القادة يف صنع القرارات اإلسرتاتيجية

القيادة والتفويض اإلداري
القيادة واملامرسات اإلدارية الحديثة
القيادة وبناء فرق العمل
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اجلــودة والتميز املؤسسي
م
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Quality & Execellence
اسم الربنامج

إعداد مراجع الجودة وفقا ً ملتطلبات املواصفة الدولية ISO 9001
معايري التميز املؤسيس األورويب EFQM
الجودة الشاملة يف إدارة الخدمات العامة وفقا ً ملعايري ISO 9001
الحوكمــــة املؤسســية Institutional Governance
التخطيط واملتابعة لنظم الجودة املؤسسية
قياس ومراجعة نظم الجودة املؤسسية
إدارة الجودة الشاملة يف األجهزة الحكومية
املواصفة الدولية للمسئولية املجتمعية ISO 26000

املواصفة الدولية ملعايري جودة اإلدارة ISO 9001 - 2015

تقييم التميز املؤسيس بإستخدام منهجيات RADAR
املعايري الدولية للحوكمة واملسئولية اإلجتامعية ISO 26000

شهادة املقيم املؤسيس طبقا ً ملعايري التميز املؤسيس EFQM

مسار البرامج اإلدارية

التطويــر املؤسســي
م
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Institutional Development
اسم الربنامج

التطوير املؤسيس املتكامل بإستخدام منوذج 7S
الذكاء املؤسيس :التوجهات الحديثة لتطبيق الحكومة اإللكرتونية
مهارات األعامل الدولية
بناء القدرات املؤسسية
صياغة وبناء مؤرشات أداء العل KPIs
بناء وتأهيل فرق العمل عالية األداء
النامذج والتطبيقات يف قياس وتقييم األداء املؤسيس
إدارة األداء املؤسيس
إدارة اإلتصاالت التنظيمية
إدارة التغيري وهندسة العمليات اإلدارية (الهندرة)
املنهجية اليابانية للتحسني املستمر (كايزن)
تقييم األداء املؤسيس للمنظامت الحكومية
التطوير اإلداري يف املؤسسات الحكومية
اإلندماج بني النظم اإلدارية والنظم الرقمية
صناعة القرارات اإلدارية يف ضوء املتغريات التنظيمية
التفويض والتمكني يف العمل املؤسيس
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خدمــة املستفيدين
م
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Customer Service
اسم الربنامج

١

اإلتجاهات الحديثة يف خدمة املراجعني

٢

تطوير خدمات املراجعني وتبسيط اإلجراءات

٣

إسرتاتيجيات تطوير خدمات املراجعني

٤

خدمة املراجعني وفقا ً ملعايري التميز األورويب EFQM

٥

خدمة املراجعني وفقا ً لنموذج بطاقة األداء املتوازن BSC

٦

تسويق الخدمات الحكومية

٧

مهارات تسويق الخدمات الحكومية من خالل شبكات التواصل اإلجتامعي

٨

مهارات االتصال والتعامل مع املراجعني

٩

خدمة املراجعني بإستخدام الربمجة اللغوية العصبية

١٠

الربنامج التأسييس يف مهارات التعامل مع املراجعني

مسار البرامج اإلدارية

اإلدارة اإلستراتيجية
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Strategic Management
اسم الربنامج

التفكري اإلسرتاتيجي للقيادات اإلدارية

التفكري اإلسرتاتيجي وسيناريوهات رسم املستقبل
صياغة إسرتاتيجيات املستقبل بإستخدام  6سيجام
التخطيط اإلسرتاتيجي املبني عىل النتائج

منهجية التخطيط اإلسرتاتيجي يف القطاعات الحكومية

إعداد خطط وبرامج العمل

تحليل الخرائط التنظيمية يف ضوء الرؤية اإلسرتاتيجية

تقييم األداء الوظيفي بإستخدام بطاقة األداء املتوازن ()BSC
تنمية مهارات التخطيط إلسرتاتيجيات املستقبل

التخطيط اإلسرتاتيجي التنافيس

الربنامج التأسييس يف اإلدارة اإلسرتاتيجية
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اإلبـداع واالبتكـــار
م

46

Innovation & Creation
اسم الربنامج

١

إدارة املواهب Talent Management

٢

األساليب اإلبتكارية يف حل املشكالت واتخاذ القرارات

٣

آليات تحويل األفكار اإل بداعية إىل برامج ومشاريع عمل

4

إسرتاتيجية  TRIZيف التفكري اإلبداعي

٥

مهارات تنمية التفكري اإلبداعي CORT

٦

القبعات الست للتفكري HATS 6

٧

مهارات العصف الذهني Brain Storming

٨

مداخل التفكري اإلبداعي SCRAMP

٩

صناعة األفكار اإلبداعية

١٠

الربنامج التأسييس لتنمية املهارات اإلبداعية

