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 سياسات وبرامج التمكين االجتماعي   .1

 أهداف البرنامج 

 يهدف البرنامج إلى:

اإلحااااباااو  ملتنم التلمياااو العااااااااااااارهاااو وأجتاااا هاااا وملاااابه االهتماااام االجتمااااعي والتترف   ى ملتنم التمكين االجتمااااعي  ا رأ    -

 والاباب( وأهم التطنرات وا راحل التي مّر بها،  

التمكين الكااااااأ  ز أ رح الت داات وا تنلات التي د ن   ون نلاي التاااااياساااااات واوليات ا نجتو ن ن د  يه أ  ى  رجات   -

 االجتماعي.  

 واألساليب واوليات التي تتزح مز لدر  ا ؤستات في   م جتن  التمكين االجتماعي. دزوهد ا تدربين  أهم الطرق  -

 اللئات ا تتهدفو 

 يتتهدف البرنامج التاملين في:

 وحارات: التتليم التالي، التمل، التخطيط، االلتصا ، الاباب. -

 الحكنميو ا تليو  التمكين االجتماعي.ا ؤستات الحكنميو وغير  -

 الجمتيات وملظمات األ ما  ا تليو  تلميو  ور ا رأ  والاباب في االلتصا  واملجتمع. -

 ملا  اإل الم االلتصا ي، ومؤستات الللع التام ذات التاللو، وملا  ح نق اإلنتان. -

 مكننات وم تنهات البرنامج الرئيتيو

 ملتنم وأهداف وم اور التمكين االجتماعي و اللته  التلميو.  املحنر األو  

الع والت داات.  املحنر الثاني  التمكين االجتماعي في الدو  التربيو: الن

 مؤشرات التمكين االجتماعي.   املحنر الثالث

 برق وأساليب صلع سياسات التمكين االجتماعي. املحنر الراجع

 دلارب في إبار متألو التمكين االجتماعي.   الخامساملحنر 

 متلنمات أخرى 
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 استراديليات وسياسات التلميو االلتصا او .2

 أهداف البرنامج 

 يهدف البرنامج إلى:

 ما تت ا  التصااااااااانرات بنهلو األجل   -
ت
 ا تااااااااات بل  دزوهد ا تدربين  متارات إ دا  اساااااااااتراديليات التلميو االلتصاااااااااا او والتي  ا  

 االلتصا ي للدولو.

التترف   ى أهم ساااياساااات التلميو االلتصاااا او مثل التاااياساااو ا اليو والتاااياساااو الل داو والتاااياساااو التلارهو والتاااياساااات   -

 االجتما يو ذات املحتنى التلمني.

دلارب دلمنهو في شارق  دزوهد ا تدربين جترض حن  مكننات االساتراديليات والتاياساات والترةيبو ا ؤساتايو التي أ ت لللاي   -

آسااااايا وملابه أخرى في التالم، وأهم التااااامات ا ااااااترةو للتلميو االلتصاااااا او في شااااارق  أو جلنب شااااارق وشاااااما  شااااارق( آسااااايا 

 وملابه أخرى  ما في ذلك تغير  ور الدولو.

 اللئات ا تتهدفو 

 يتتهدف البرنامج التاملين في:

التخطيط وا اليو والتلميو وكافو ا ؤسااااااااتااااااااات الحكنميو التي د نم جتمليات التخطيط  إ ارات التخطيط وا تاجتو في وحارات   -

 االستراديجي مز أجل التلميو   ى ا تتنهين الك ي وال طاعي.

 البلنك ا رةزهو، وإ ارات الدراسات واأل  اث في كافو ا ؤستات ذات البتد التلمني. -

 ذات البتد التلمني.ملا  اإل الم االلتصا ي، ومؤستات الللع التام  -

 مكننات وم تنهات البرنامج الرئيتيو

 ملتنم االستراديليو التلمنهو وم نمات نلاحتا والتلارب التربيو في هذا املجا  .    املحنر األو  

 األجتا  االلتصا او واالجتما يو والبيئيو واإللليميو واألجتا  األخرى لبلاء االستراديليات.  املحنر الثاني

 ملتنم التياسات االلتصا او ذات املحتنى التلمني وآليات رسم هذه التياسات.    املحنر الثالث

 التياسات ا اليو، والل داو، والتلارهو التلمنهو وآليات ومتااير د ييم نتائلتا.    املحنر الراجع

 حاالت  راسيو ودطبي يو.   املحنر الخامس

 استخدامات حاسب آلي في ملا  استراديليات التلميو االلتصا او.  املحنر التا س

 متلنمات أخرى 
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 التلنةيات ا تليو للنظيلو التامو  .3

 أهداف البرنامج 

 :يهدف البرنامج إلى

 دلميو متارات ا اارةين   ى دطبيه ال يم األخالليو وا تارات التلنةيو في التتامل  ين الرؤساء وا رؤوسين  صنر  صحي و. -

 استتراض ملتنم النظيلو التامو، وأجتدها ومكنناتها. -

ا ااااااااااارةين  ا تارف األسااااااااااسااااااااايو حن  الدليل ا ري للنظيلو التامو، وبيان أ ر االلت ام  أخالليات النظيلو التامو   ى دزوهد   -

 د تين متتنى األ اء ا ؤسس ي.

 اللئات ا تتهدفو 

 يتتهدف البرنامج التاملين في:

  انان الخدمو ا دنيو واألجتز  وا ؤستات الحكنميو وشبه الحكنميو. -

 مراةز وحدات التطنهر اإل اري والتدرهب والتطنهر النظيلي. -

 إ ار  التلميو العارهو والتخطيط اإلنمائي. -

 مكننات وم تنهات البرنامج الرئيتيو

 النظيلو التامو وا لاهيم ا ردبطو بها.   املحنر األو  

 أخالليات وسلنك ا نظأ التام. املحنر الثاني

 أخالليات وسلنك التتامل مع اوخرهز. املحنر الثالث

 استخدام الت ليو.  –اللتا  وتتارض ا صالح   املحنر الراجع

الأ وحاالت في ا مارسات األخالليو والغير أخالليو في  يئو التمل. املحنر الخامس  من

 ا مارسات الغير أخالليو ودأ يرها   ى التمل.  املحنر التا س

 متلنمات أخرى 
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 ا تؤوليو املجتمتيو والتلميو ا تتدامو  .4

 أهداف البرنامج 

 يهدف البرنامج إلى:

 التترف   ى ملاهيم وأسس ومبا ئ ا تؤوليو املجتمتيو، و ورها في د  يه أهداف التلميو ا تتدامو. -

 ا ؤستات.التترف   ى لضااا وم اور ا تؤوليو املجتمتيو وآليات إ ماجتا في  مل  -

 التترف   ى ا با رات املجتمتيو وآليات دلليذها   ى متتنى ا ؤستو واملجتمع   ى حد سناء.  -

 ا تؤوليو املجتمتيو وانتكاساتها   ى الرقي جتمتو ودلافتيو ا ؤستات.  رض نماذج ألفضل ممارسات -

 ا اارةنن في البرنامج.إجراء دطبي ات ود دام دصنرات لتتزهز ملتنم ا تؤوليو املجتمتيو ا دمتا   -

 اللئات ا تتهدفو 

 يتتهدف البرنامج التاملين في:

افيو. -  مختلأ متتنهات اإل ار  التلليذاو واإلشر

 ا ؤستات التامو والخاصو ا تتمين  ملا  ا تؤوليو املجتمتيو. -

 مراةز الب نث والدراسات ذوي التاللو  ا تؤوليو املجتمتيو. -

 التام.مؤستات الللع  -

 التاملين في ال طاع اإل المي. -

 مكننات وم تنهات البرنامج الرئيتيو

 ا تؤوليو املجتمتيو والتلميو ا تتدامو: ملاهيم  امو. املحنر األو  

  ور ا تؤوليو املجتمتيو في د  يه أهداف التلميو ا تتدامو. املحنر الثاني

 املجتمتيو في الرقي جتمتو ا ؤستات. ور ا تؤوليو  املحنر الثالث

 لضااا وم اور ومبا ئ ا تؤوليو املجتمتيو. املحنر الراجع

 برق إ ماج لضااا وم اور ومبا ئ ا تؤوليو املجتمتيو في أناطو ا ؤستات وآليات دلليذها. املحنر الخامس

 ا تؤوليو املجتمتيو.أفضل ا مارسات التربيو والدوليو في ملا    املحنر التا س

 دطبي ات وم ترحات لتتزهز ملتنم ا تؤوليو املجتمتيو املحنر التاجع

 متلنمات أخرى 
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 التخطيط االستراديجي أساسيات  .5

 أهداف البرنامج 

 يهدف البرنامج إلى:

 التترهأ  مبا ئ وملاهج ومراحل التخطيط االستراديجي وُمبرراده التلمنهو للدو  التربيو.  -

  رض د داات التخطيط االستراديجي في الدو  التربيو.   -

تترهأ ا تدربين  بتض أساااااااااليب التخطيط مز خال   رض دلارب  وليو نايحو ودطبي ات  مليو لدراسااااااااو الن ااااااااع الراهز   -

 وا ؤسس ي  اإل افو إلى جتض نماذج االلتصا  الك ي لغااات التخطيط التلمني.   االلتصا ي واالجتماعي

 استتراض ا تطلبات ا ؤستيو لدفع التخطيط االستراديجي في ا تت بل ورفع الت داات االلتصا او واالجتما يو. -

 اللئات ا تتهدفو 

 يتتهدف البرنامج التاملين في:

والتلميو وا ؤساااااااتاااااااات الحكنميو التي د نم جتمليات التخطيط االساااااااتراديجي مز أجل التلميو   ى وحارات التخطيط وا اليو   -

 ا تتنهين الك ي وال طاعي.

 البلنك ا رةزهو، وإ ارات األ  اث في كافو ا ؤستات ذات البتد التلمني.  -

 مكننات وم تنهات البرنامج الرئيتيو

 اللكر التلمني وإ ا   اال تبار للتخطيط االستراديجي للتلميو.التطنرات الحداثو في   املحنر األو  

 ملاهيم وملاهج التخطيط االستراديجي. املحنر الثاني

 مراحل التخطيط االستراديجي: مز الرؤها إلى ا تاجتو والت ييم. املحنر الثالث

 دلارب  وليو دخطيطيو نايحو. املحنر الراجع

 االلتصا  الك ي لغااات التخطيط التلمني.نماذج   املحنر الخامس

 د داات وُمتطلبات التخطيط التلمني في الدو  التربيو. املحنر التا س

 متلنمات أخرى 

ا تني البرنامج   ى دطبي ات  مليو   ى ةيليو  راسو الن ع الراهز االلتصا ي واالجتماعي وا ؤسس ي،  اإل افو إلى دطبي ات 

 يتتمد البرنامج     مليو
ت
  ى د ييم التاااااياساااااات االلتصاااااا او للدو  ا تتل و  التلار  الخارجيو واالساااااتثمار األجلعي ا باشااااار. وأخيرا

 ومار لحتااااااااب متامل    –  ى دطبي ات لبتض اللتائج االلتصاااااااا او لت ييم آ ار التاااااااياساااااااات االلتصاااااااا او   ى غرار نمنذج هارو   

ICOR    .وةلاء  االستثمار 
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 إ ار  األحمات والكنارث  .6

 أهداف البرنامج 

 :يهدف البرنامج إلى

 اااأننا تاااا  األحماااات والكنارث  واللرق  ين إ ار  األحماااات واإل ار   ااااألحماااات، مع الترةي    ى    والكاااار اااو،   التترف   ى ملتنم األحماااو  -

 .ةنارث ببيتيو، انتاار  أمراض متيلو ، ...وغيرها(  ببيتيو، سكانيو،  يئيو ،   التصا او، املختللو  

 النعي  ناجتو األحمات؟  وأهميوو اذا اطله   ى  الم الينم  الم األحمات  األحماتالتترف   ى نانء   -

املختللاو ودن اااااااااااايم ةيلياو التتاامال متتاا، وماا طي أهم األساااااااااااااالياب والطرق وا ل جياات لتتاامال مع   األحمااتالتترف   ى أنناع   -

التيو( مع الترةي    ى األحمات والكنارث الطبيو والصحيو   ى   معحمات والكنارث  األ  إ طاء األمثلو والتطبي ات التمليو والن

 غرار جائ و ةنرونا.

 اللئات ا تتهدفو 

 ين في :  يتتهدف البرنامج التامل

وحار    –وحار  اإل الم   –وحار  اإل ار  املحليو لداخليو   –وحار  األشاااااااااغا  التامو واإلساااااااااكان    –وحارات التخطيط والتتاون الدولي  -

وحار    –وحار  الصاااااااااااحو  –وحار  التر يو والتتليم   –وحار  االلتصاااااااااااا  والتلار  والصااااااااااالا و   –االدصااااااااااااالت ودكلنلنجيا ا تلنمات  

 ا  األ ما  ووحدات التخطيط والتمل االستراديجي.وملتمتات رج - وحار  الاؤون االجتما يو والتمل   –التياحو 

وجمتياات الللع التاام التي دتتاامال مع أحماات    -  جمتياات اإلغاا او    -وجمتياات التال  األحمر     –مراةز إ ار  األحماات والكنارث   -

 التامو والخاصو التي دتترض ألحمات  ائما .  وغيرها مز ا ؤستات -وةنارث  

 مج الرئيتيومكننات وم تنهات البرنا

 ا حتب ببيتتها.وتشخيصها  ببيتو وأسباب نانبو  والكار و ودصنيأ وأنناع األحمات التترف   ى مت ا األحمو املحنر األو  

وأسااااااباب    االسااااااتراديليو بنهلو ا دى واألهداف  التترف   ى األحمات وأسااااااباب نااااااانكها و اللو ذلك    ار  األحمو املحنر الثاني

 اللال أو الللاي في متالجتها.

افر نظم إناذار ت، و إنااااااااااااااء لاا اد  متلنمااالنلا،، و إ راك أهمياو التترف   ى أساااااااااااابااب نلااي إ ار  األحماو وطي   املحنر الثالث دن

نظاام ادصاااااااااااااا  ا يم  و، و ال ادر    ى حااااااااااااااد وتتبئاو ا نار  ا تااحات، و االسااااااااااااتتادا  الادائم  ناجتاو األحماار، و مبك

 و الكلاء  واللا لي

ت،  التلمي  ناجتو األحما  ت، وةذلك األسااااااالنباألسااااااااليب الت ليداو وغير الت ليداو في مناجتو األحماالتترف   ى   املحنر الراجع

 تادخاذ ال رارات في األحماو  استراديليات ودكتيكات ا ناجتو مع األحمووماهيو 

ا ردبطو  بدال لرار  نلأ   االفترا اتملمن و مز  ار  األحمو وهن  بار   ز التترف   ى نمنذج التيلارهن في إ املحنر الخامس

م د  أو م تمل حدو ه اتم  راستها ود ليلتا وو ع التصنر ا لتظر لتصا د األحداث في إبار دلليذ هذا البدال 

 والتصرفات ا تنلتو مز األبراف األخرى للر  ود داد آليات التلليذ

 ع ا تدربين ونماذج لالحمات متلن و وآليات حلتا مز خال  فرق أ ار  األحمات مااري املحنر التا س

 اللماذج الحداثو لإل ار  األحمات الطبيو والصحيو  الترةي    ى جائ و ةنرونا  التترف   ى   املحنر التاجع

 متلنمات أخرى 

و صاااأ ذه ي ، وحنار متاااتمر ، وملمن ات ن اش  ؤرهه حن  أحمات م د   وسااايلارهنهات    : ورش متتد   ، يااااتمل البرنامج   ى

   الحل األمثل. 
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 التلار  اإللكترونيو والتلميو  .7

 أهداف البرنامج 

 يهدف البرنامج إلى:

ا ؤسااتااات التلارهو  الت ن   دمكين ا ؤسااتااات الصااغير  وا تنسااطو لدخن  األسااناق اإللكترونيو التا يو، ودن يو أصااحاب   -

 اومز للمتاجر اإللكترونيو، وتشجيع هذه ا ؤستات للت ن  مز مؤستات دلارهو د ليداو إلى متاجر إلكترونيو، 

دطنهر األ اء التلااري والخادمااتي للمؤسااااااااااااتاااااااااااااات التلاارهاو  بر ا تااجر اإللكترونياو، ودن اااااااااااايم مادى ا ر و  ا اا ي التاائاد   ى  -

 ،  اإل افو إلى لياس دأ ير األسناق اإللكترونيو   ى التصا  النبز.ترونيوأصحاب األسناق اإللك

 اللئات ا تتهدفو 

 يتتهدف البرنامج التاملين في:

 رجا  األ ما . -

 أصحاب ا ؤستات التلارهو. -

 أصحاب ا ؤستات الصغير  وا تنسطو. -

 أصحاب ا ااريع ا تتل و  التلار  اإللكترونيو. -

 ا تتثمرهز في ملا  التلار  اإللكترونيو. -

 مكننات وم تنهات البرنامج الرئيتيو

 ملتنم التنق اإللكتروني املحنر األو  

 مزااا التنق اإللكتروني وأهميته في النل، الحالي املحنر الثاني

 خطنات دلليذاو لبلاء متلر إلكتروني نايح املحنر الثالث

 حمااو البيانات الشخصيو للمتاجر اإللكترونيوبرق   املحنر الراجع

  ور مؤستات الدولو في   م ا ااريع واألسناق اإللكترونيو املحنر الخامس

 حلن  د ليو ودلاربه م ليو نايحو املحنر التا س

 متلنمات أخرى 
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  لاء فرق التمل وإ ار  األحمات  .8

 أهداف البرنامج 

 :البرنامج إلىيهدف  

ر(. ال در    ى د داد مؤشرات األحمات لبل حدوثها  اإلنذار -
ّ
 ا بك

 ال در    ى د داد خصائص األحمات.   -

 التترف   ى مختلأ أشكا  وأنناع األحمات.   -

 إ ام  أهم أساليب وبرق  لاء فرق التمل ا تليو    ار  األحمات.   -

 التترف   ى متطلبات ةلاء  وفتاليو فرق التمل أ لاء األحمات.  -

 اللئات ا تتهدفو 

 يتتهدف البرنامج التاملين في:

 ملالس النحراء.  -

 ملالس اللناب.  -

 مراةز   م ال رار.  -

   التيئات وا ؤستات ا تليو    ار  األحمات واملخابر.  -

 مكننات وم تنهات البرنامج الرئيتيو

 ملتنم إ ار  األحمات.  املحنر األو  

 التخطيط إل ار  األحمات.  املحنر الثاني

 اإل ار  االستباليو لألحمات.   املحنر الثالث

 أساليب وبرق  لاء فرق التمل ا تليو    ار  األحمات.   املحنر الراجع

 متطلبات ةلاء  وفتاليو فرق التمل ا تليو    ار  األحمات.  املحنر الخامس

 متلنمات أخرى 
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 د ليل  يانات ومؤشرات التلار  الخارجيو .9

 أهداف البرنامج 

 إلى:  يهدف البرنامج  

 التلار  الخارجيو  النتبو للدو  التترهأ  أهميو  -

 وةيليو إ دا هاإحصائيات التلار  الدوليو التترهأ  أهم مصا ر    -

 وةيليو د ليلتاالتلار  الخارجيو د داد أهم مؤشرات   -

 اللئات ا تتهدفو 

 في:يتتهدف البرنامج التاملين  

 وحارات التلار  الخارجيو  -

 وحارات االلتصا  -

 الجمارك -

 التلار مؤستات   م   -

 مكننات وم تنهات البرنامج الرئيتيو

 التلار  الخارجيو و ورها في التلميو املحنر األو  

 الخارجيو  التلار  إحصائيات  م دمو حن    املحنر الثاني

 وةيليو إ دا هاالدوليو  النبليو و  التدف ات التلارهو إحصائيات  مصا ر   املحنر الثالث

 والتربيو رح البيانات الخاصو  التلار  التا يو  أل  رض  املحنر الراجع

 واألسناق التلافتيو التصدار النار ات و ؤشرات أ اء   د ليل  املحنر الخامس

 متلنمات أخرى 
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 ال يا   اإل دا يو والتمي  ا ؤسس ي .10

 أهداف البرنامج 

 يهدف البرنامج إلى:

تترهأ ا تاادربين  ملتنم ال يااا   اإل اادا يااو وأهميتهااا وم ااد اتهااا، إلى جااانااب دمكين ا تاادربين  ااا تااارف وا تااارات والتنجتااات   -

اإلالاا ياو اللتاالاو واملحلز  لتتزهز ودلمياو لادراتهم ال ياا ااو مز خال  اسااااااااااااتتراض أحادث ا ماارسااااااااااااات ال ياا ااو في إ ار  األ اء  

التصا  ا ترفو.    ا ؤسس ي و

 لتاللو ال يا   اإل دا يو  التلميو  ملتنمتا الناسع والاامل وا تتدام.    -
ت
 رض دن ي ا

أفضل ا مارسات الدوليو في هذا املجا . -  تترهأ ا تدربين  ملاهيم ومتااير التمي  ا ؤسس ي و

 مز اوليات الكليلو  االرد اء  ا -
ت
أل اء ا ؤساااسااا ي لت  يه  اساااتتراض  د  مز التلارب والتطبي ات التمليو، واساااتخالً  د ا

 الرها   والتلنق والتمي  ا ؤسس ي.

 اللئات ا تتهدفو 

 يتتهدف البرنامج التاملين في:

جميع ا تااااااااتنهات ال يا او واإل ارهو واإلخصااااااااائيين في ملا  دلميو ا تارات والتطنهر ا ؤسااااااااساااااااا ي واإل اري والجن   في مختلأ   -

 وا ؤستات الحكنميو وكافو مؤستات ال طاع التام.النحارات والدوائر والتيئات 

 غرف التلار  والصلا و ومؤستات ال طاع الخاً. -

 مؤستات الللع التام. -

 مختلأ ا ؤستات ا تليو  تلميو متارات ال يا   اإل دا يو والتمي  ا ؤسس ي. -

 اإل الميو  كافو أننا تا.  ا ؤستات -

 الرئيتيومكننات وم تنهات البرنامج 

 ال يا   اإل دا يو  ا لتنم اااااا األهميو اااا املحد ات ااا متارات ومناصلات وأنماط ال يا   اللتالو واملحلز  ال يا  (.  املحنر األو  

  ور ال يا   اإل دا يو و اللتها  التلميو  ملتنمتا الناسع والاامل وا تتدام.  املحنر الثاني

 املحنر الثالث
الدور اإل داعي لل يا   في  لاء ودلميو ال درات وا تارات الذاديو  في التلنهض والتمكين وإ ار  النل، وادخاذ  إ ار   

 ال رارات وحل ا اكالت(. 

التصا  ا ترفو. املحنر الراجع  أحدث ا مارسات ال يا او في إ ار  األ اء ا ؤسس ي و

 لنا د ود ييم التمل ا ؤسس ي. ميو ااا ا تااير اااااا م نمات نلاحه(. و التمي  ا ؤسس ي  ا لتنم ااا األه املحنر الخامس

 نماذج التمي  ا ؤسس ي  ا لاهيم اااااااا ا با ئ ااااااااا ا تااير(. أ وات وبرق د تين ودطنهر األ اء ا ؤسس ي. و  املحنر التا س

 ا ؤسس ي. ا مارسات اإللليميو والدوليو ل ياس التمي   املحنر التاجع

 أساليب درسيخ   افو اإل داع واال تكار والتمي  في  يئو التمل.  املحنر الثامز

 متلنمات أخرى 

ود لياتها.  اإل اااااافو إلى اساااااتخدام مختلأ  يااااااتمل البرنامج   ى دطبي ات  مليو   ى نماذج ال يا   اإل دا يو والتمي  ا ؤساااااسااااا ي

 م ا رات لصير  وملالاو وحنار   ودمارهز وحاالت  مليو و رض أفالم ددرهعيو. األساليب التدرهعيو مز 
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 التلميو العارهو وبيئو التمل في ال طاع الحكنمي   .11

 أهداف البرنامج 

 يهدف البرنامج إلى:

 وا تارات الخاصو  ملتنم ومؤشرات التلميو العارهو وأهداف اإلنمائيو لأللليو.دزوهد ا تدربين  ا تارف   -

د ليل ادلاهات مؤشرات التلميو العارهو في التالم جاكل  ام والدو  التربيو جاكل خاً، وإلى الربط  ين التلميو العارهو  -

 والتلميو االلتصا او واالجتما يو، 

د لياال مؤشاااااااااااارات األ اء لبتض ال طااا ااات التلمنهااو  ااالاادو  التربيااو ة طاااع التتليم والصااااااااااااحااو. إ ااااااااااااااافااو إلى دلميااو متااارات   -

ا تدربين حن  برق حتاااب ود ليل مؤشاارات التلميو العااارهو للدو  التربيو ولياس اإلساا ابات التااكانيو وانتكاساااتها   ى 

 .Spectrumجتض ال طا ات التلمنهو مز خال  استخدام  رمليو 

 مؤشرات  يئو التمل في ال طاع التام   -

 اللئات ا تتهدفو 

 يتتهدف البرنامج التاملين في:

 وحارات التخطيط في الدو  التربيو. -

 إ ارات ا نار  العارهو في كافو ا ؤستات الحكنميو، وملا  دلميو ا نار  العارهو في مؤستات الللع التام ذات التاللو. -

 اإل الم االلتصا ي ا تتله   ضااا التلميو العارهو.ملا    -

 مكننات وم تنهات البرنامج الرئيتيو

 أهداف األلليو اإلنمائيو.و ملتنم ومؤشرات التلميو العارهو  املحنر األو  

 د ليل ادلاهات مؤشرات التلميو العارهو في التالم. املحنر الثاني

 االجتما يو للتلميو.اإل ار   املحنر الثالث

 الصحو(. –مؤشرات أ اء ال طا ات التلمنهو  الدو  التربيو  التتليم  املحنر الراجع

 اإل ار  االلتصا او للتلميو. املحنر الخامس

 حتاب ود ليل مؤشرات التلميو العارهو للدو  التربيو. املحنر التا س

 ال طاع التام وآ ارها   ى األ اء   د ليل مؤشرات د ييم   يئو التمل في  املحنر التاجع

 حاالت  راسيو ودطبي ات  مليو. املحنر الثامز

 متلنمات أخرى 
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 الجدارات النظيليو لل ائمين   ى دلليذ التدرهب والتلميو ا تليو  .12

 أهداف البرنامج 

 يهدف البرنامج إلى:

 ا ري.تترف   ى  مليو التدرهب و ورها في  لاء التلنك   -

 تترف  الطره و ا ل جيو للتدرهب في ملظمات التمل. -

 اإلحابو  ا لاهيم الخاصو  الجدارات النظيليو و اللتها  اإل دا  ا ري. -

 د داد الكلااات النظيليو لل ائمين   ى  مليو التدرهب والتلميو ا تليو. -

  دربنن(.اإلحابو  أنماط ال ائمين   ى  مليو التدرهب والتلميو ا تليو  ا -

 اللئات ا تتهدفو 

 يتتهدف البرنامج التاملين في:

 ا تؤولين والتاملين    ارات ومراةز التدرهب. -

 التاملين  التخطيط للمتارات النظيليو والتدرهعيو. -

 ال ائمين   ى  مليو دلليذ التدرهب والتلميو ا تليو. -

 ا تتمين في لضااا التدرهب والتطنهر النظيلي. -

 مكننات وم تنهات البرنامج الرئيتيو

  مليو التدرهب ودطنهر التلنك ا ري املحنر األو  

 الطره و ا ل جيو للتدرهب  ملظمات التمل املحنر الثاني

 ملتنم الجدارات النظيليو  األنماط واألشكا ( املحنر الثالث

 التدرهب والتلميو ا تليوالكلااات النظيليو لل ائمين   ى  مليو  املحنر الراجع

 أنماط ال ائمين   ى  مليو التدرهب والتلميو ا تليو  ا دربنن( املحنر الخامس

  راسو حالو/ دطبي ات املحنر التا س

 متلنمات أخرى 
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 د ييم الخطط التلمنهو وبلاء ا ؤشرات  .13

 أهداف البرنامج 

 دزوهد ا تدربين  ا تارات وا تارف الالحمو لبلاء ا ؤشرات ود ييم الخطط التلمنهو مز خال :يهدف البرنامج إلى  

 التترهأ  مراحل إ دا  الخطط التلمنهو  الترةي    ى مرحلو متاجتو ود ييم الخطو. -

  راسو ود ليل ملاهج  لاء ا ؤشرات التلمنهو. -

 دان التربيو وأهم الت داات ا ردبطو بها.التترهأ  للن  البيانات في البل -

 أسس  لاء ملظنمو متكاملو  تاجتو ود ييم الخطط التلمنهو في الدو  التربيو.  -

 اللئات ا تتهدفو 

وحارات التخطيط وااللتصااااااااااااا  وا الياو وغيرهم مز النحارات والجتاات ذات الصاااااااااااالاو جتملياو التخطيط    يتااااااااااااتهادف البرنامج التااملين في

 للتلميو.

 مكننات وم تنهات البرنامج الرئيتيو

 أسئلو وأجنبو أساسيو حن  خطط التلميو. املحنر األو  

 مراحل إ دا  الخطط التلمنهو. املحنر الثاني

 ا تاجتو والت ييم كأحد أهم مراحل إ دا  الخطو. املحنر الثالث

 ا تاجتو والت ييم.أهم ا ؤشرات التلمنهو في إبار ملظنمو  املحنر الراجع

 فلن  البيانات في البلدان التربيو وأهم الت داات ا ردبطو بها. املحنر الخامس

 أسس  لاء ملظنمو متكاملو  تاجتو ود ييم األ اء التلمني. املحنر التا س

 متلنمات أخرى 
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 والتلميو ا ؤستات واألسناق واأل وات ا اليو الحداثو  .14

 أهداف البرنامج 

 يهدف البرنامج إلى:  

 إ راح الدور التلمني املحنري للمؤستات واألسناق ا اليو في جمع ا دخرات ود نهلتا إلى استثمارات ملتلو.  -

 ملالاو ةلاء  وفتاليو ا ؤستات واألسناق ا اليو في دخصيص ا نار  في الدو  التربيو.  -

ات ا اليو الحداثو ومراجتو البنيو  ملالااااااااااااو ساااااااااااياساااااااااااات اإلصاااااااااااالي الضااااااااااارورهو لتتزهز  ورها ال سااااااااااايما مز خال  ا تما  األ و  -

 التاريتيو وا ؤستيو لتا.

 اللئات ا تتهدفو 

 يتتهدف البرنامج التاملين في:

 وحارات ا اليو والتخطيط والبلنك ا رةزهو. -

 التيئات وا ؤستات ا ردبطو  تلميو ا ؤستات واألسناق ا اليو. -

 غرف الصلا و، وملا  اإل الم االلتصا ي، ومؤستات الللع التام ذات التاللو.    -

 مكننات وم تنهات البرنامج الرئيتيو

 ُم دمو حن  ا ؤستات واألسناق ا اليو والتلميو ا تتدامو املحنر األو  

 التطبي يواللظام ا الي واللمن االلتصا ي: مز اللظرهو الى الاناهد  املحنر الثاني

 خصائص ا ؤستات واألسناق ا اليو التربيو املحنر الثالث

 األ وات ا اليو الحداثو، أهميتها وم نمات نلاحتا املحنر الراجع

 دمكين ا ؤستات واألسناق ا اليو التربيو: املحاور وا تطلبات   املحنر الخامس

 حاالت  راسيو ودطبي ات  مليو  املحنر التا س

 متلنمات أخرى 
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 التخطيط ا الي لروا  األ ما   .15

 أهداف البرنامج 

 يهدف البرنامج إلى:

 ا ارو ات الصغير  وا تنسطو و ورها التلمني دزوهد ا اارةين  ملتنم وأهميو وخصائص   -

  يان مراحل  مر ا اروع مع الترةي    ى الت ليل ا الي والرب يو في  راسو الجدوى للماروع  -

 مع األخذ جتين اال تبار التدف ات ا اليو متارات إ دا  خطط التمل التلليذاو والتطنهرهودزوهد ا اارةين   -

 ا ارو ات الصغير  وا تنسطو حتب مراحل  مر ا اروع د ييم أ اء  مؤشراتاستتراض   -

 إ راح مؤشرات األ اء ا الي للمارو ات الصغير  وا تنسطو -

 د دام جتض اللصائم لروا  األ ما  في ملا  التتامل مع اللتائج ا اليو للماروع  -

 اللئات ا تتهدفو 

 مز:
ًّ
 يتتهدف البرنامج ةال

 والخرهلين الجد  الراغبين  دخن   الم األ ما  أصحاب ا ارو ات الصغير  وا تنسطو ال ائمو.روا  األ ما   -

 التاملين في مؤستات الد م الل ي للمارو ات الصغير  وا تنسطو. -

 التاملين في ا ؤستات الحكنميو والخاصو ا تليو  الرها  . -

 ا و والتلار  وملظمات األ ما .م دمي الخدمات للمارو ات الصغير  وا تنسطو في غرف الصل -

 التاملين في الجمتيات التتاونيو والخيراو ومؤستات دمكين الاباب وا رأ . -

 مكننات وم تنهات البرنامج الرئيتيو

 ملتنم وأهميو وخصائص ا ارو ات الصغير  وا تنسطو و ورها التلمني. املحنر األو  

 الترةي    ى الت ليل ا الي والرب يو في  راسو الجدوى للماروعمراحل  مر ا اروع مع  املحنر الثاني

 متارات إ دا  خطط التمل التلليذاو والتطنهرهو. املحنر الثالث

   د ييم أ اء ا ارو ات الصغير  وا تنسطو ومؤشرات  متارات   املحنر الراجع

 وفترات الرخاء. متارات التخطيط والتطنهر في ظل األحمات  املحنر الخامس

 خطط التمل وآليات التلليذ. املحنر التا س

 متلنمات أخرى 
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 اإل داع واال تكار ا ؤسس ي في اإل ار  الحكنميو .16

 أهداف البرنامج 

 يهدف البرنامج إلى:

تترهأ ا تاادربين  ملتنم اإل ااداع واال تكااار واالختراع و ورهااا ةمتطلااب أسااااااااااااااراااااااااااا ي لت  يه التلميااو، وتترهلتم  ااأنناع وأنماااط   -

 التلكير وةيليو االستلا   منها للنصن  الى أفكار إ دا يو ال تكارات دلمنهو. 

وبيان متنلات اإل داع اال تكار ومتاااااااااتنهاتهم  التترهأ  ال درات األسااااااااااسااااااااايو لإل داع ومراحل التمليو اإل دا يو واحتياجاتها،   -

 والتترف   ى سلبيات وإالا يات كل متتنى.

الع اإل داع   - التترهأ  ملتنم اإل داع واال تكار الحكنمي وا ؤسااااااساااااا ي وأهميته إلدمام  مليو التلميو ا تااااااتدامو، والتترهأ  ن

 واال تكار الحكنمي وةيليو استغال  ا نار  جاكل فتا  لت  يه اال تكار ا ؤسس ي.  

 تكاار الحكنمي أو ا ؤسااااااااااااساااااااااااا ي، وهبين دلاارب الادو  ذات  رض  ور ال ياا   اإل ارهاو اإل ادا ياو ومتااراتهاا وأهميتهاا في د  يه اال  -

 أفضل أ اء في هذا املجا ،  

ا تااااااااااااااا اااد  في التترف   ى البرامج التااادرهعياااو التاااا ياااو اللتاااالاااو  تلمياااو التلكير اإل اااداعي واال تكااااري ومتاااارات الحااال اإل اااداعي  -

 تكار الحكنمي. للماكالت وادخاذ ال رارات، واستراديليات دلليذ هذ البرامج لت  يه اال 

دااادرهاااب ا تااادربين   ى ألنى ساااااااااااابتاااو  رامج لال تكاااار بهااادف إةتاااااااااااااااابهم ا تاااارات الالحماااو لتطبيه برق دنلياااد األفكاااار اإل ااادا ياااو   -

 واال تكارهو والحل اإل داعي للماكالت و الج الت داات وادخاذ ال رارات.

 اللئات ا تتهدفو 

 يتتهدف البرنامج التاملين في:

 ا ؤستات ا تليو  تطنهر أ اء ال طاع التام -

 ا ؤستات الحكنميو ذات التاللو  اال تكار واإل داع -

 النحدات وا دارهات التاملو في ملا  الد م ا ؤسس ي واال تكار -

 ا ؤستات ا تليو  اال تكار والب ث ودطنهر أ اء ا ؤستات   -

 غرف التلار  والصلا و وملظمات األ ما  ذات التاللو. -

 ا ؤستات الحكنميو ا تليو  ت دام الخدمات الحكنميو اال تكارهو  -

 ا ؤستات ا تليو  التخطيط والتطنهر -

 مكننات وم تنهات البرنامج الرئيتيو

 الذهليو. اإل داع واال تكار والتلميو، وأنماط التلكير والبرامج التا يو لتلميو اإل داع واال تكار وبرنامج الخرائط  املحنر األو  

لتنليد  املحنر الثاني اللتالو  األسئلو  وبرنامج  واال تكار  اإل داع  ومتتنهات  اإل دا يو  والتمليو  لإل داع  األساسيو  ال درات 

 األفكار وحل ا اكالت. 

 وشروبه  رنامج الذكاءات ا تتد  .  ملتنم اإل داع واال تكار الحكنمي أو ا ؤسس ي  املحنر الثالث

 ا ؤستات ا بتكر  وبرنامج التصأ الذه ي وبرنامج األ وات التار لتنليد األفكار اإل دا يو وحل ا اكالت.  الراجعاملحنر 

 ال يا   اإل دا يو ود  يه اال تكار  ا ؤستات الحكنميو.  املحنر الخامس

 متلنمات أخرى 
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 سياسات وبرامج التمكين االلتصا ي  .17

 أهداف البرنامج 

 البرنامج إلى:يهدف  

التترف   ى ملتنم التلميو العااارهو وأجتا ها وملابه االهتمام االلتصااا ي والتترف   ى ملتنم التمكين االلتصااا ي وأهم  -

 التطنرات وا راحل التي مّر بها، 

تمكين الكااااااأ  ز أ رح الت داات وا تنلات التي د ن   ون نلاي التاااااياساااااات واوليات ا نجتو ن ن د  يه أ  ى  رجات ال -

 االلتصا ي.

 واألساليب واوليات التي تتزح مز لدر  ا ؤستات في   م جتن  التمكين االلتصا ي. دزوهد ا تدربين  أهم الطرق  -

 اللئات ا تتهدفو 

 يتتهدف البرنامج التاملين في:

 وحارات: التتليم التالي، التمل، التخطيط، االلتصا ، التلميو. -

 الحكنميو ا تليو  التمكين االلتصا ي.ا ؤستات الحكنميو وغير  -

 الجمتيات وملظمات األ ما  ا تليو  رها   األ ما  في االلتصا  واملجتمع. -

 ملا  اإل الم االلتصا ي، ومؤستات الللع التام ذات التاللو  ملاالت التمكين االلتصا ي. -

 مكننات وم تنهات البرنامج الرئيتيو

 وأهداف وم اور التمكين االلتصا ي و اللته  التلميو.ملتنم   املحنر األو  

الع والت داات. املحنر الثاني  التمكين االلتصا ي في الدو  التربيو: الن

 مؤشرات التمكين االلتصا ي. املحنر الثالث

 برق وأساليب صلع سياسات التمكين االلتصا ي. املحنر الراجع

 االلتصا ي.أ وات التمكين   الخامساملحنر 

ملاالت التمكين االلتصااااااااااا ي   رها   األ ما ، ا ااااااااااارو ات الصااااااااااغير  وا تنسااااااااااطو،  رامج التاااااااااااغيل وساااااااااانق   املحنر التا س

 التمل(.

 متلنمات أخرى 
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 الالمرةزهو وسياسات التلميو املحليو  .18

 أهداف البرنامج 

 يهدف البرنامج إلى:

الع ود داات الالمرةزهو في إ ار  التلميو   - دزوهد ا اارةين  ا تارف حن  ملتنم الالمرةزهو والتلميو ا تتدامو وأجتا هما، وو

 املحليو ا تتدامو، ود ليل جتض دطبي ات الالمرةزهو في  د  مز الدو  املختار  و ورها في متير  التلميو.  

 في ملاااالت التتليم  التترف   ى ةيليااو لياااس ود لياال مؤشاااااااااااارات ا -
ت
لالمرةزهااو، مع الترةي    ى جتض التلااارب التربيااو خاااصاااااااااااااو

والصااااااااحو والبنيو األساااااااااساااااااايو والالمرةزهو ا اليو بهدف االسااااااااتلا   مز التلارب الدوليو في تتزهز جتن  الت ّن  ن ن مزهد مز 

 الالمرةزهو في الدو  التربيو في إبار التاريتات ال ائمو. 

 اللئات ا تتهدفو 

 يتتهدف البرنامج التاملين في:

 ا ؤستات الحكنميو وغير الحكنميو ذات التاللو  علاء ال درات النبليو. -

 ال طا ات وا ؤستات في املجتمتات املحليو. -

 إ ارات التلميو املحليو والبلاء ا ؤسس ي في ا ؤستات الحكنميو. -

 اإل الم االلتصا ي. -

 الرئيتيومكننات وم تنهات البرنامج 

 ملتنم وأجتا  الالمرةزهو في إ ار  التلميو املحليو التربيو. املحنر األو  

 الترديبات ا ؤستيو لتتزهز الالمرةزهو في إ ار  التلميو املحليو. املحنر الثاني

 د ييم دلارب  ربيو و وليو في ملا  الالمرةزهو. املحنر الثالث

 ود ليل مؤشرات الالمرةزهو في الدو  التربيو.متارات حتاب   املحنر الراجع

 حل و ن اشيو حن   اللو الالمرةزهو    ار  التلميو املحليو ا تناحنو وا تتدامو. املحنر الخامس

 متلنمات أخرى 
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 د داد االحتياجات التدرهعيو والتخطيط النظيلي  .19

 أهداف البرنامج 

 يهدف البرنامج إلى:

إةتاااااااااااااب ا تادربين متاارات د ادااد االحتيااجاات التادرهعياو ومز  م ال ادر    ى دخطيط ورساااااااااااام ا تااااااااااااارات النظيلياو والتادرهعيو   -

للتاملين في ا ؤسااااااااااتااااااااااات الحكنميو وغير الحكنميو  ما في ذلك التترف   ى األساااااااااااليب ا تااااااااااتخدمو في التخطيط وإ ار  هذا  

الابي   ى د تاااين ودطنهر أ اء وةلاء  التاملين ومتاااتنهات الخدمو واإلنتاج الناااااط التدرهعي الحيني، وبما التكس جااااكل إ

  ملظمو التمل وتتزهز دلافتيتها.  

افه  ين اللر  والنظيلااو،  - تترهأ ا تاادربين  ااأساااااااااااااااليااب د ااداااد االحتياااجااات التاادرهعيااو، واوليااات ا تااااااااااااتخاادمااو لت  يه التن

نظيليو لألفرا ، وبرق إ دا  ودصاااااميم خرائط ا تاااااار النظيلي وا تاااااار  ومتارات دخطيط ا تاااااار التدرهعي، و وره في الحيا  ال

 التدرهعي.

 اللئات ا تتهدفو 

 يتتهدف البرنامج التاملين في:

  انان الخدمو ا دنيو، ووحارات التمل وا ؤستات ا تليو  تطنهر أ اء ال طاع التام. -

 ا ؤستات الحكنميو وغير الحكنميو.إ ارات التدرهب وا نار  العارهو في كافو  -

 ملا  د ييم أ اء التاملين ولياس التائد مز التدرهب، وملا  اإل الم االلتصا ي. -

 مكننات وم تنهات البرنامج الرئيتيو

 ملتنم وأساليب د داد االحتياجات التدرهعيو. املحنر األو  

 دخطيط وإ ار  التمليو التدرهعيو. املحنر الثاني

 أ ر د داد االحتياجات التدرهعيو والتخطيط   ى حيا  التاملين  ا لظمو. املحنر الثالث

 أساليب ومتتنهات د داد االحتياجات النظيليو. املحنر الراجع

 الجدارات النظيليو الخاصو  التاملين  ا لظمو. املحنر الخامس

  تار النظيلي وا تار التدرهعي.آليات دخطيط ا تار النظيلي ودصميم خرائط ا املحنر التا س

 نمنذج م تري لت داد االحتياجات التدرهعيو واردبابتا  ا تار النظيلي. املحنر التاجع

 متلنمات أخرى 
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 آليات وم د ات دطبيه إ ار  الجن   الااملو  ال طاع الحكنمي  .20

 أهداف البرنامج 

 يهدف البرنامج إلى:  

 ا اارةين  أسس وملاهيم ومبا ئ إ ار  الجن   الااملو في ال طاع الحكنمي.تترهأ   -

 التترف   ى آليات وم د ات إ ار  الجن   الااملو في ال طاع الحكنمي. -

 التعي إلى التميُّ  ا تتدام في األ اء واإلنلاحات ونار   افو الجن   والتمي    ى متتنى ال طاع الحكنمي. -

 ا تتهدفو اللئات 

 يتتهدف البرنامج التاملين في:

 ال يا ات النسطى في الجتات الحكنميو: مدار إ ار ، مر الب، رئيس لتم. -

 التاملين في جتات اإل ار  والتخطيط.  -

 .التاملين في جتات التلميو العارهو واملجتمتيو -

 .التاملين في الجتات االلتصا او  -

 الرئيتيومكننات وم تنهات البرنامج 

 أسس وملاهيم ومبا ئ الجن  . املحنر األو  

 ا تااير التا يو للجن   ومل ج إ ار  الجن   الااملو. املحنر الثاني

 متطلبات وأهم مزااا دطبيه إ ار  الجن   الااملو. املحنر الثالث

 د ليل وملالاو نماذج رائد  في إ ار  الجن   الااملو. املحنر الراجع

 خطو  مل لتطبيه إ ار  الجن   الااملو في ا ؤستات الحكنميو. املحنر الخامس

 ملالاو حن  آليات تتزهز إ ار  الجن   الااملو في ال طاع الحكنمي. املحنر التا س

 متلنمات أخرى 
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 اإلصالي اإل اري  وبلاء ال درات ا ؤستيو .21

 أهداف البرنامج 

 يهدف البرنامج إلى:  

 إلى مرحلو التطنهر اإل اري، وأهم  -
ت
تتااااااااااااليط الضاااااااااااانء   ى حرةو اإلصااااااااااااالي اإل اري وأهم ا لاهيم وا راحل ا ردبطو بها وصاااااااااااانال

 الت ليات واللماذج اإل ارهو التي ساهم، في دطنهر ود تين نظم اإل ار  التامو.  

آفاق التمل ا ؤسس ي في  نء دنجتات التلميو ا تتدامو.التترهأ  أ رح لضااا التلميو اإل ارهو  -  ا تاصر  ومتت بل و

 اللئات ا تتهدفو 

 يتتهدف البرنامج التاملين في:

  انان الخدمو ا دنيو واألجتز  وا ؤستات الحكنميو وشبه الحكنميو. -

 مراةز وحدات التطنهر اإل اري والتدرهب والتطنهر النظيلي. -

 التلميو العارهو والتخطيط اإلنمائي.إ ار   -

 مكننات وم تنهات البرنامج الرئيتيو

 ملتنم وم نمات  مليو اإلصالي اإل اري  املحنر األو  

 استراديليات  مليو اإلصالي اإل اري  لظمات ولطا ات الجتاح اإل اري للدولو املحنر الثاني

 وملاالده ا تاصر التطنهر اإل اري ملاهيمه  املحنر الثالث

 الت ليات واللماذج اإل ارهو ا تاصر  للظم اإل ار  التامو املحنر الراجع

 دلارب وخبرات  ربيو و وليو في دطنهر اإل ار  التامو  ال طاع التام املحنر الخامس

 لضااا التلميو اإل ارهو ا تاصر   مؤستات ال طاع التام املحنر التا س

 آفاق التمل ا ؤسس ي في  نء ملاهيم ودنجتات التلميو ا تتدامو املحنر التاجع  

 متلنمات أخرى 

اتضااااامز البرنامج حل ات ددرهعيو ا نم    دا ها ود دامتا ا ااااااارةنن حيث اتم ف ها اساااااتخالً أهم الدروس ا تاااااتخلصاااااو  ملظمو  

الطاالباو   الجتاوةماا امكز تتاداال جتض م ااور ومكنناات البرناامج  ماا اتالءم مع احتيااجاات    التمال لتطنهر متاااااااااااات بال اإل ار  التااماو.

 للبرنامج.
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 أفضل ا مارسات في دلداد نظم الخدمو ا دنيو  ال طاع التام   .22

 أهداف البرنامج 

ا تاصااااار  في دطنهر ودلداد نظم الخدمو ا دنيو، وذلك مز يهدف هذا البرنامج إلى تترهأ ا ااااااارةين  أفضااااال ا مارساااااات الدوليو  

 خال  اوتي:

 تترهأ ا اارةين  ملتنم نظم الخدمو ا دنيو وأهميو و ور ملالس و واوهز الخدمو ا دنيو  ال طاع الحكنمي. -

 الخدمو ا دنيو.دلميو لدرات ا اارةين   ى د ليل البيئو املحيطو ومراجتو ال درات التلظيميو للظم  مل  -

 اإلحابو  ا ل جيات واوليات الخاصو  تطنهر ودلداد نظم الخدمو  ا دنيو . -

 التترف   ى ا ل جيو واألساليب الخاصو  تطنهر ودلداد نظم الخدمو ا دنيو . -

 إةتاب ا اارةين متارات دطنهر ا تنحات ورصد اللتائج وو ع خطط الت تين ا تتمر للظم الخدمو ا دنيو . -

 التترف   ى أفضل ا مارسات الدوليو في دطنهر ودلداد نظم الخدمو ا دنيو . -

 اللئات ا تتهدفو 

 يتتهدف البرنامج التاملين في:

 ا تؤولين والتاملين  ملالس و  واوهز الخدمو ا دنيو  ال طاع الحكنمي. -

 التاملين  نحدات التطنهر ا ؤسس ي في ا ؤستات الحكنميو. -

 التاملين في ملا  التخطيط االستراديجي في ال طاع التام. -

 ا تتمين في لضااا إصالي ودطنهر نظم الخدمو ا دنيو. -

 ا تتمين في لضااا إصالي نظم الخدمو ا دنيو والتمي  ا ؤسس ي. -

 مكننات وم تنهات البرنامج الرئيتيو

 الخدمو ا دنيو  ال طاع الحكنميا لتنم واألهميو لتلداد ودطنهر نظم  املحنر األو  

 د ليل البيئو وبلاء ا تنحات ومراجتو ال درات التلظيميو ا ؤستيو املحنر الثاني

 ا ل جيو، واوليات وا تارات ا تتخدمو لتطنهر  نظم الخدمو ا دنيو والتلداد ا ؤسس ي املحنر الثالث

 الخاصو  تلداد نظم الخدمو ا دنيو  ال طاع الحكنميلياس األ اء ورصد اللتائج  املحنر الراجع

دطبيه خطط الت تااااااااااااين والتطنهر  تلادااد نظم الخادماو ا ادنياو  اال طااع الحكنمي ود ييم متاااااااااااااار الت ادم في   املحنر الخامس

 دلداد الخدمو ا دنيو

 دمو ا دنيو راسو حاالت دطبي يو ألفضل ا مارسات الدوليو لت تين ودطنهر نظم الخ املحنر التا س

 متلنمات أخرى 

 النسائل ا تتخدمو:

  روض د داميو -

 ملمن ات التمل -

 دطنهر ا تنحات ، د ليل  يانات -

 حاالت  مليو -

 ن اش وحنار  ام -
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 اإل داع واال تكار في ا ارو ات الصغير  وا تنسطو  .23

 أهداف البرنامج 

 يهدف البرنامج إلى:

ا ااااااااارو ات الصااااااااغير  وا تنسااااااااطو والت داات االلتصااااااااا او الحاليو وا تاااااااات بليو التي تترهأ ا تدربين  ملتنم وخصااااااااائص   -

دناجتتا و ور اإل داع واال تكار في تتزهز م نمات نلاي ا اااااااااااارو ات واساااااااااااتدامتها ودمي ها في ظل الت داات ا تاصااااااااااار  كالتن و  

 وللو ا نار  ا تاحو وا لافتو.

و اإل اادا يااو ومتطلباااتهااا للنصاااااااااااان  الى األفكااار اإل اادا يااو في ملااا  رهااا   األ مااا   التترهأ  صاااااااااااالااات ا بااد ين ومراحاال التملياا -

 وا ارو ات الصغير  وا تنسطو،  

التترهأ جت باات التلكير اإل اداعي ومتااااااااااااتنهاات اإل اداع وإالاا ياات وساااااااااااالبياات كال منهاا، وإلى التترهأ  لًر د  يه اال تكاار   -

 ملا  ا ارو ات الصغير  وا تنسطو.  في

و ا تااادربين حن   ور ال ياااا   اإل ااادا ياااو في د  يه اال تكاااار واسااااااااااااتغال  وخله اللًر للماااااااااااااروع الصااااااااااااغير وا تنسااااااااااااط  دن يااا -

 واالستخدام األمثل للمنار  ا تاحو،  

الحااال  - تترهأ ا تااادربين  اااأحااادث البرامج التااادرهعياااو اإل رائياااو التاااا ياااو اللتاااالاااو لتلمياااو التلكير اإل اااداعي واال تكااااري ومتاااارات 

اعي للمااااااااكالت والتلكير الااااااااامل الدخاذ ال رار واساااااااتراديليات دلليذ هذ البرامج لت  يه اال تكار والرها    ا اااااااارو ات  اإل د

الصاااااااااغير  وا تنساااااااااطو. ويهدف البرنامج أاضاااااااااا إلى ددرهب ا تدربين   ى ألنى سااااااااابتو  رامج إلةتاااااااااابهم ا تارات الالحمو لتلميو  

ألفكار اإل دا يو واال تكارهو في ملا  ا ااااااااااااارو ات الصااااااااااااغير  وا تنسااااااااااااطو، وةذلك  مل  التلكير اإل داعي ودطبيه برق دنليد ا

 اللمنذج األولي لتمثيل اللكر  اإل دا يو.

إةتاااااااااب ا تدربين متارات الحل اإل داعي للماااااااااكالت و الج الت داات وادخاذ ال رارات ا ث ى في ظل الظروف وا نار  ا تاحو  -

.بهدف دطنهر واستدامو مارو ا
ت
 ودمي ا

ت
   تهم الصغير  وا تنسطو وجتلتا أةثر ا تكارا

 اللئات ا تتهدفو 

 يتتهدف البرنامج كّلٍّ مز:

 روا  األ ما  والخرهلين الجد  الراغبين  دخن   الم األ ما  أصحاب ا ارو ات الصغير  وا تنسطو ال ائمو. -

 ا تليو  تطنهر ا ارو ات الصغير  وا تنسطو.التاملين في كافو ا ؤستات الحكنميو وغير الحكنميو  -

 التاملين في مؤستات الد م الل ي للمارو ات الصغير  وا تنسطو. -

 التاملين في ا ؤستات الحكنميو والخاصو ا تليو  الرها  . -

 م دمي الخدمات للمارو ات الصغير  وا تنسطو في غرف الصلا و والتلار  وملظمات األ ما . -

 لجمتيات التتاونيو والخيراو ومؤستات دمكين الاباب وا رأ .التاملين في ا -

 مكننات وم تنهات البرنامج الرئيتيو

ملتنم وخصائص ا ارو ات الصغير  وا تنسطو والت داات التي دناجتتا وأهميو اإل داع واال تكار في دلميو  املحنر األو  

 وا تنسطو. رها   األ ما  ولطاع ا ارو ات الصغير  

ملتنم اال تكار ولدرات اإل داع وخصائص ا بد ين وبرامج دلميو اإل داع واال تكار  الرها و الت ليو والخرائط  املحنر الثاني

 الذهليو(. 

وحل  املحنر الثالث اإل دا يو  األفكار  لتنليد  ا تتد    الذكاءات  وبرنامج  اللتالو  األسئلو  وبرنامج  اإل دا يو  التمليو  مراحل 

 ا اكالت في ملا  ا ارو ات الصغير  وا تنسطو. 

ر لتنليد متنلات التلكير اإل داعي اال تكاري ومتتنهات اإل داع وبرنامج التصأ الذه ي وبرنامج األ وات التا املحنر الراجع

 األفكار اإل دا يو وحل ا اكالت في ملا  ا ارو ات الصغير  وا تنسطو.

 ور ال يا   اإل دا يو للماروع في د  يه اال تكار والتكامل في استخدام البرامج التدرهعيو وبلاء اللمنذج األولي   املحنر الخامس

   وا تنسطو. لللكر  اال تكارهو ودطبي ات  مليو في ملا  ا ارو ات الصغير 

 متلنمات أخرى 
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 والتلميو  الخارجيوالتدف ات ا اليو  .24

 أهداف البرنامج 

 يهدف البرنامج إلى:

 دزوهد ا تدربين  ا تارف الالحمو حن  ملتنم وأنناع وأهميو ومصا ر التدف ات ا اليو األجلعيو  -

  يان  ور التدف ات األجلعيو في دمنهل التلميو في الدو  اللاميو.  -

 استتراض سياسات التنظيأ األمثل للتدف ات األجلعيو    -

 هل البرامج التلمنهو رض وملالاو آليات تتظيم االستلا   مز التدف ات في دمن  -

 د داد أساليب است طاب ا زهد التدف ات األجلعيو  أشكالتا املختللو. -

  رض جتض التلارب اللايحو في ملا  إ ار  هذه التدف ات واالستخدام األمثل لتا والدروس ا تتلا   منها. -

 اللئات ا تتهدفو 

 يتتهدف البرنامج التاملين في كلَّ مز:

 ا اليو، التخطيط، االلتصا ، التلار  الخارجيو.وحارات:   -

 البلنك ا رةزهو، ومؤستات تشجيع االستثمار، وإ ارات الدراسات واأل  اث والتتاون الدولي. -

 ملا  اإل الم االلتصا ي، ومؤستات الللع التام ذات التاللو، وملا  التخطيط التلمني.  -

 مكننات وم تنهات البرنامج الرئيتيو

 ملتنم وأنناع وأهداف التدف ات األجلعيو. املحنر األو  

 مصا ر التدف ات ا اليو األجلعيو وآليات تتزهزها.  املحنر الثاني

 سياسات التنظيأ األمثل للتدف ات األجلعيو والاروط املحد   للتاليو  ور التدف ات ا اليو في التلميو. املحنر الثالث

 التلارب الدوليو في ملا  إ ار  التدف ات األجلعيو والدروس ا تتلا   منها. املحنر الراجع

 دطبي ات  مليو في ملا  مؤشرات التمنهل اإلنمائي والتدف ات ا اليو. املحنر الخامس  

 متلنمات أخرى 
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 دمنهل التلميو واإل ار  الحداثو للداز التام  .25

 أهداف البرنامج 

 يهدف البرنامج إلى:

 ا تتدامو.إ راح الدور التلمني املحنري للتمنهل في د  يه أهداف التلميو  -

 ملالاو ملتنم الداز ودصنيلاده و واعي االستدانو    -

 ظرفيو( – واعي االستدانو في الدو  التربيو  هيكليو  -

 ُسبل ُمناجتو ا داننيو في الدو  التربيو -

 اللئات ا تتهدفو 

 يتتهدف البرنامج التاملين في:

 ا رةزهو.وحارات ا اليو والتخطيط وااللتصا  والبلنك  -

 التيئات وا ؤستات ا ردبطو  تلميو ا ؤستات واألسناق ا اليو. -

 غرف الصلا و، وملا  اإل الم االلتصا ي، ومؤستات الللع التام ذات التاللو.    -

 مكننات وم تنهات البرنامج الرئيتيو

 ملاهيم أوليو حن  التمنهل وأهداف التلميو ا تتدامو.  املحنر األو  

 ملالاو ملتنم الداز ودصنيلاده و واعي االستدانو املحنر الثاني

 اإلبار الدولي للمداننيو املحنر الثالث

 ظرفيو( – واعي االستدانو في الدو  التربيو  هيكليو  املحنر الراجع

 ا داننيو في الدو  التربيو: إصالي التياسات ا اليو وحنةمو إ ار  الدازُسبل ُمناجتو   املحنر الخامس

 ُسبل ُمناجتو ا داننيو في الدو  التربيو: دطنهر األسناق وا ؤستات ا اليو وأ وات التمنهل البدال املحنر التا س

 متلنمات أخرى 
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 التر ني التخطيط االستراديجي في ال طاع  .26

 أهداف البرنامج 

 يهدف البرنامج إلى:  

 التترف   ى ملتنم وأهميو ونماذج وخطنات التخطيط االستراديجي   -

 وبين التخطط بنهل ا دى. التخطيط االستراديجي واللرق  يله  يان مدى أهميو -

 التترف   ى اهم نماذج التخطيط االستراديجي ومراحله. -

 االستراديجي البيئيالتترف   ى ملتنم الت ليل  -

  S.W.O.T Analysis.إةتاب ا اارةين متارات اساااتخدام أ ا  الت ليال الرباعي للبيئو الداخليو والخارجيو. -

فااااااااااااااي د لياااااااااااااال ود داااااااااااااااد التناماااااااااااااال التي دؤ ر   ى  مل ا ؤستو   Analysis STEEP إةتاب ا اارةين متارات اسااااااااااااااتخدام أ ا  -

 تنامل  اخليو أو خارجيو.التتليميو سناء كان، هذ ال

 التترف   ى برق ومبا ئ صياغو الخطو االستراديليو -

 إةتاب ا اارةين متارات صياغو الرؤهو اإلستراديليو -

 إةتاب ا اارةين متارات صياغو الرسالو االستراديليو، وليم ا ؤستو التتليميو -

 التترف   ى اللرق  ين الغااات واألهداف االستراديليو  -

 إةتاب ا اارةين ا تارات الالحمو لصياغو الغااات االستراديليو ود نهمتا. -

 اللئات ا تتهدفو 

 يتتهدف البرنامج التاملين في:

 وحار  التر يو لطاع التخطيط في  -

 -منجهي التمنم -

 .مداري اإل ارات  -

 ا تا داز.وةالء النحار   -

 ا ؤستات التر نهو والتتليميو املختللو. -

 ا ؤستات الحكنميو وغير الحكنميو ا تليو  الخطيط االستراديجي. -

 ملا  التخطيط االستراديجي والتاملين في مؤستات ال طاع الخاً ومؤستات الللع التام ذات التاللو. -

 مكننات وم تنهات البرنامج الرئيتيو

 ملتنم وأهميو ونماذج وخطنات التخطيط االستراديجي. املحنر األو  

 الت ليل البيئي االستراديجي   املحنر الثاني

 .صياغو الخطو االستراديليو املحنر الثالث

 .دلليذ الخطو االستراديليو املحنر الراجع

 .متاجتو ود نهم الخطو االستراديليو املحنر الخامس

 ا مارسات في ملا  التخطيط االستراديجي.ملالاو أفضل   املحنر التا س

 دطبي ات  مليو لكل مراحل وخطنات التخطيط االستراديجي في ال طاع التر ني. املحنر التاجع

 متلنمات أخرى 

يااااااتمل البرنامج   ى  د  دطبي ات  مليو حن  متارات التخطيط التر ني االساااااتراديجي،  دأ  التترف   ى اهم نماذج التخطيط  

التر ني االسااااااااااااتراديجي مرورا  ت ليال البيئاو الاداخلياو والخاارجاو للمؤسااااااااااااتاااااااااااااو التتليمياو  ز برهه أشااااااااااااتر نمااذج الت ليال البيئي  

 إلى إد ان صاااياغو رؤهو ا ؤساااتاااو التتليميو ورساااالتها وليمتا وأهدافتا االساااتراديليو،  م مترفو أهم ا تارات  
ت
االساااتراديجي وصااانال

 للنحدات والجلتاااااااااااات  اللزمو لتطبيه ود نهم الخطو 
ت
االساااااااااااتراديليو. وسااااااااااايتم اساااااااااااتخدام جتض أسااااااااااااليب التدرهب املختللو دبتا

 التدرهعيو املختللو.
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 برق د ييم الكلاء  واللتاليو في ال طاع التام  .27

 أهداف البرنامج 

 يهدف البرنامج إلى:

ا تاصاااااااااااار   ملا  لياس الكلاء  واللتاليو اإل ارهو في التترهأ  لظم اإل ار  التامو ودلميو لدرات ا اااااااااااااارةين حن  اللماذج  -

 ملظمات التمل ودطنهر متاراتهم بهذا الجانب وبما يهدف إلى دطنهر األ اء والتمي  ا ؤسس ي.

 اللئات ا تتهدفو 

 يتتهدف البرنامج التاملين في:

 التدرهب والتأهيل النظيلي في الجتات وا ؤستات الحكنميو وشبه الحكنميو.  إ ارات -

 مراةز التدرهب والتطنهر النظيلي في ا ؤستات التامو   -

 إ ارات التلميو العارهو. -

  انان الخدمو ا دنيو، ووحارات التمل وا ؤستات ا تليو  تلميو ا نار  العارهو. -

 ي كافو ا ؤستات الحكنميو وغير الحكنميو.إ ارات التدرهب وا نار  العارهو ف -

 النظائأ واأل اء النظيلي.  ملا  د ييم -

 مكننات وم تنهات البرنامج الرئيتيو

 اإل ار  التامو ا تاصر   التمات واللماذج( املحنر األو  

 الكلاء  واللتاليو اإل ارهو املحنر الثاني

 ا تااير( –ا تناحن  ا ؤشرات  نمنذج  طالو األ اء  املحنر الثالث

 دطبي ات خاصو للمنذج  طالو األ اء ا تناحن في  مل ا ؤستات املحنر الراجع

 دلارب  ربيو و ا يو في لياس الكلاء  واللتاليو ا ؤستيو املحنر الخامس

 حل و ن اشيو في دطنهر األ اء والتمي  ا ؤسس ي املحنر التا س

 متلنمات أخرى 

اتضاااااااااااامز البرناامج حل اات دادرهعياو ا نم  ا  ادا هاا ود ادامتاا ا ااااااااااااااارةنن حياث اتم ف هاا اسااااااااااااتخالً أهم الادروس في ملاا  التادرهاب  

 الطالبو للبرنامج. الجتووهمكز تتدال جتض م اور ومكننات البرنامج  ما اتالءم مع احتياجات   وآليات التطنهر.
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 ا ؤسس ي والعاري نماذج وأساليب التطنهر  .28

 أهداف البرنامج 

 يهدف البرنامج إلى:  

 ةتب ا اارةين الخبرات ا تليو والتمليو ن ن التطنهر ا ؤسس ي والعارى. -

 استخدام أحدث أساليب نماذج التطنهر ا ؤسس ي والعارى لرفع ةلاء  التاملين في ال طاع اإل اري والتلمني. -

 اللئات ا تتهدفو 

 البرنامج التاملين في:يتتهدف  

 اإل ارات املختللو مز ال طاع التام وال طا ات األخرى. -

 جتات التأهيل النظيلي في الجتات وا ؤستات الحكنميو وشبه الحكنميو. -

 مراةز التدرهب والتطنهر النظيلي في ا ؤستات التامو. -

 إ ارات التلميو العارهو. -

 تات ا تليو  تلميو ا نار  العارهو. انان الخدمو ا دنيو، ووحارات التمل وا ؤس -

 مكننات وم تنهات البرنامج الرئيتيو

 التترف   ى اللماذج واألساليب ا طنر  لإلصالي ا ؤسس ي. املحنر األو  

 التترف   ى اللماذج واألساليب ا طنر  لإلصالي العارى. املحنر الثاني

 ا ؤستيو في اإل ارات الحكنميو.استراديليو  لاء التلميو  املحنر الثالث

 استراديليو إ دا  ا نار  العارهو ودصميم التياسات واإلجراءات واوليات الحداثو للجتاح الحكنمي. املحنر الراجع

 استراديليو االنت ا  الى ا تلنماديو الت ليو والذكاء االصطلاعي. املحنر الخامس

 إلصالي ا ؤسس ي والعارى.التلميو ا تتدامو دلاه ا املحنر التا س

 رض نماذج  مليو لتصااااااااااميم التااااااااااياسااااااااااات التلميو العااااااااااارهو وا ؤسااااااااااتاااااااااايو الدا مو للتطنهر ورفع أ اء    املحنر التاجع

 التاملين، ودزوهد ا اارةين  أحدث أساليب ونماذج ا ترفو ا ؤستيو .

 متلنمات أخرى 

الع إلكترونيو وأمثلو ونماذج  مليو.  ياتمل البرنامج   ى دطبي ات  بر من
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 سياسات إ ا   اإل مار   .29

 أهداف البرنامج 

 يهدف هذا البرنامج إلى:

تتزهز لادرات التااملين في الحكنماو في ملاا  د ادام الخادماات التااماو التي دمس حياا  ا نابلين الينمياو في الادو  م ال ال  اع   -

 والصراع.

ال  اع، وم ترحات للتتامل مع هذه الت داات اسااااااااااااتتراض أهم الت داات التي دناجته د دام الخدمات التامو في الدو  م ل   -

 مز خال  استتراض جتض التلارب اللايحو في  و  مما لو.

التراي جتض آليات التنتيه والتاارةيو والالافيو وا تاءلو  النتبو لتمليات التخطيط والتمنهل والتلليذ ومتاجتو د دام   -

 الخدمات التامو.  

 اللئات ا تتهدفو 

 البرنامج التاملين اللليين في:يتتهدف  

وحارات التخطيط وا اليو واالساااتثمار والتلميو واإل ار  املحليو والنحدات املحليو والنحارات ال طا يو   ى ا تاااتنهين ا رةزي   -

 واملح ي. 

 مكننات وم تنهات البرنامج الرئيتيو

 ا اارةو في د دامتاملتنم الخدمات التامو و ور الجتات   املحنر األو  

 الت داات التي دناجه الدو  م ل ال  اع وفي مرحلو إ ا   اإل مار لت دام الخدمات التامو املحنر الثاني

 دلتيل  ور اإل ار  املحليو في د دام الخدمات التامو أ لاء ال  اع وفي مرحلو إ ا   اإل مار املحنر الثالث

واملجتمع ا ادني وا لظماات الادولياو في د ادام الخادماات التااماو أ لااء ال  اع وفي مرحلاو إ اا    ور ال طااع الخااً   املحنر الراجع

 اإل مار

 دطبيه مبا ئ حنةمو د دام الخدمات التامو أ لاء ال  اع ومرحلو إ ا   اإل مار املحنر الخامس

 لاء ال  اع ومرحلو إ ا   اإل مارا تاجتو والت ييم كأحد آليات دطنهر د دام الخدمات التامو أ  املحنر التا س

 متلنمات أخرى 

 يتتمد البرنامج التدرهعي   ى دلا ل ا اارةين و  ى د دام أمثلو للممارسات اللض ى وةيليو االستلا   منها  
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 سياسات وبرامج دخليأ الل ر  .30

 أهداف البرنامج 

 يهدف البرنامج إلى:

 تترهأ ا تدربين  ا لاهيم األساسيو للل ر وأسبا ه ومظاهره وددا ياده.   -

 دزوهد ا تدربين  ا تارف وا تارات حن  أساليب وُمؤشرات لياس الل ر وسنء دنحيع الدخل، وةيليو دطبي تا. -

، وإلى د ليل التااااياسااااات  تترهأ ا تدربين  أهم سااااياسااااات وبرامج مكاف و الل ر وم اور التخليأ مز حدده في الدو  التربيو -

 ا لاهضو للل ر والدا مو لتدالو لتنحيع  ا   للدخل،  

 التترف   ى مالمم  ور الحكنمات وا لظمات األهليو في مكاف و الل ر مع الترةي    ى هذه التياسات في الدو  التربيو. -

 ر،  التترهأ  أهم التلارب الدوليو والتربيو اللايحو في ملا  التخليأ مز حد  الل  -

ناجه الجتن  ا بذولو لتخليأ الل ر ود  يه دنحيع  ا   للدخل وةيليو دلاوحها. -
ُ
 التترهأ  أهم ا تنلات التي د

 ملالاو م نمات نلاي سياسات مكاف و الل ر جاكل  ام وفي الدو  التربيو جاكل خاً. -

 اللئات ا تتهدفو 

 يتتهدف البرنامج التاملين في:

اإلشاااارافي وا تااااتنى التلليذي في النحارات والدوائر والتيئات وا ؤسااااتااااات الحكنميو ا تليو جاااااؤون التلميو  ملا  ا تااااتنى   -

االجتما يو   ى ا تااااااااااااتنهات ا رةزهو واملحليو، وبخاصااااااااااااو الجتات التي اردبط  ملتا  ملاالت الل ر، سااااااااااااناء في إ دا  ودلليذ 

 مؤشراده أو جمع البيانات الخاصو  ه. سياسات وبرامج مكاف و الل ر ودخليله، أو في إ دا 

 ملا  الدراسات واأل  اث ا تتل و  الل ر، و وائر اإلحصاءات في ا ؤستات ذات التاللو  الل ر. -

 ملا  التخطيط االجتماعي ومؤستات الللع التام ذات التاللو، وملا  اإل الم االلتصا ي. -

 مكننات وم تنهات البرنامج الرئيتيو

 ملاهيم الل ر و دم  دالو دنحيع الدخل وُمؤشرات لياس الل ر وُمؤشرات لياس  دم  دالو دنحيع الدخل. األو  املحنر 

الع ومظاهر وددا يات ماكلو الل ر في الدو  التربيو.  املحنر الثاني  و

 دطبي ات  مليو حن  أساليب لياس الل ر مع الترةي    ى الدو  التربيو. املحنر الثالث

 سياسات ُمكاف و الل ر وم نمات نلاحتا و ور  رامج التلميو املجتمتيو.  املحنر الراجع

 م اور التخليأ مز الل ر وآليات د ييم استراديليات ُمكاف و الل ر في  د  مز الدو  التربيو.  املحنر الخامس

  ور الحكنمات وا لظمات األهليو في مكاف و الل ر.  املحنر التا س

 دلارب واستراديليات  ربيو و وليو في ملا  مكاف و الل ر والدروس ا تتلا  .  التاجعاملحنر 

 متلنمات أخرى 

ا نم ا اااااااارةنن  اسااااااتخدام متاراتهم لترض دلارب  ولتم في ملا  مكاف و الل ر ود ييم اللتائج  اااااامز جلتااااااات ن اشاااااايو دتنحع 

   ى أاام البرنامج.
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 الاراء التام وأجتا ه االلتصا او والتلمنهو والتنجتات الحداثو   .31

 أهداف البرنامج 

 يهدف هذا البرنامج إلى:

ّ                                                                                  د دام شري ملص ل جاأن األجتا  االلتصا او للاراء التام و وره في د  يه ال يمو اللض ى مز اإلنلاق التام -              . 

 وأهميته.تترهأ ا اارةين  دور الاراء التام وآليو الاراء  -

  رض ا ل جيات الالحمو للماتراات الحكنميو وأساليب التمل مع الجتات ذات التاللو. -

بتو في الدو  ا اارةو . -
 
                       دبا   دلارب حن  األبر ال انننيو وا ؤستيو للاراء التام ا ت
ّ
                                                         

 التترف   ى التنجتات الحداثو في الاراء التام. -

 اللئات ا تتهدفو 

 البرنامج :يتتهدف  

 ا تليين  الاراء التام في مختلأ اإل ارات وا ؤستات التامو. -

آفالتم ا تليو. -  ا تتمين مز ال طا ين التام والخاً  تطنهر متارفتم و

 ا تتمين  الاراء التام في ال طاع الخاً وفي ا لظمات الدوليو و ا ااريع ا منلو مز جتات مان و. -

 البرنامج الرئيتيومكننات وم تنهات 

 لراء  في األجتا  االلتصا او للاراء التام.  املحنر األو  

  ور الاراء التام وأهدافه.  املحنر الثاني

 التنجتات الحداثو في الاراء التام. املحنر الثالث

 إصالي ملظنمو الاراء التام: مثا  لبلان.  املحنر الراجع

 ودلارب  ين ا اارةين. دبا   خبرات  املحنر الخامس

 متلنمات أخرى 
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 دمنهل ا ارو ات التلمنهو في ال طاع التام   .32

 أهداف البرنامج 

 يهدف البرنامج إلى:

 التترف   ى برق دمنهل ا ارو ات التلمنهو وخصائصتا وممي اتها وإس اباتها التلمنهو  -

 التترف   ى أشكاليات برق التمنهل وةيليو اختيار الطره و األفضل  -

 دمنهل ا ارو ات التلمنهو مز خال  الخبرات الدوليو   نماذج وأستراديليات -

 اللئات ا تتهدفو 

 يتتهدف البرنامج التاملين في:

 الاركات التامو(. –ا ؤستات    –التيئات   –ال طاع التام في الدولو   النحارات  -

 ا تتثمرهز في ا ااريع الكبرى في ال طاع الخاً التلمني  -

 للع التام التي دللذ مارو ات دلمنهو.ا لظمات والتيئات وجمتيات ال -

 مكننات وم تنهات البرنامج الرئيتيو

 التترف   ى برق ووسائل وآليات دمنهل ا ارو ات التلمنهو واالستثمارهو الكبرى   املحنر األو  

 التترف   ى خصائص وممي ات وإس ابات ا ااريع التلمنهو و اللتها  التلميو ا تتدامو  املحنر الثاني

 التترف   ى أشكاليات ود داات برق التمنهل التلمني حتب مصا ر التمنهل  املحنر الثالث

 واألةثر ةلاء  وفا ليوةيليو اختيار الطره و األفضل لتمنهل ا ارو ات التلمنهو ذات الكلأ األلل  املحنر الراجع

 نماذج واستراديليات حداثو في دمنهل ا ارو ات التلمنهو التي د  ه التلميو ا تتدامو  املحنر الخامس

ا تاااااااؤوليو املجتمتيو ومااااااااارةو وحنار   –دطبي ات  مليو لدو  منل، ماااااااارو اتها التلمنهو  أفضااااااال وساااااااائل   املحنر التا س

 مثمر مع ال طاع الخاً  

 متلنمات أخرى 

 حاالت دطبيه  مليو  -

التيو  -  فيدانهات وحاالت دمثيليو و

 حنار و صأ ذه ي   -

التيو مز ا تدربين   إشراك ا تدربين في الل اش والحنار  والخبرات -  الن
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 التخطيط اإلنمائي  .33

 أهداف البرنامج 

 : يهدف البرنامج إلى

التترهأ  مراحال وأنناع وأهاداف ومبررات  ملياو التخطيط االلتصااااااااااااا ي واالجتمااعي   ى ا تااااااااااااتنهين الك ي وال طااعي و  ى متااااااااااااتنى   -

 ا اروع. 

أن  الخطو،   ى رض آليات رسااااااام التاااااااياساااااااات التلمنهو واألسااااااااليب ا تبتو في كل مرحلو مز مراحل التمليو لت داد متدالت األ اء في  -

 تصا او واالجتما يو للتخطيط. تامل الجنانب االل

في ملا  التخطيط  أهم األساااااليب ا تبتو لصااااياغو الخطط االلتصااااا او واالجتما يو، ومز أهمتا أساااااليب    ا تدربين والتاملينتترهأ   -

 البرملو الخطيو، وأساليب ا دخالت واملخرجات، واألساليب ال ياسيو، 

ام األسااااااااليب ذات التاللو، واالهتمام  طليو ربط ا اااااااارو ات  األهداف ال طا يو  يان أهميو اتتااااااااق اللمن ال طاعي مز خال  اساااااااتخد -

 والكليو. 

  رض  ور الدولو وال طاع الخاً ومؤستات املجتمع ا دني في  مليو التخطيط للتلميو وم نمات نلاي هذه التمليو. -

 اللئات ا تتهدفو

 يتتهدف البرنامج التاملين في: 

 التخطيط، االلتصا ، ا اليو، أو التيئات والنحارات ا اابهو ومؤستات الللع التام ذات التاللو.وحارات   -

 ملا  إ دا  الخطط االلتصا او واالجتما يو   ى ا تتنى الك ي وال طاعي. -

 إ ارات التخطيط وا تاجتو في كافو ا ؤستات الحكنميو، وملا  اإل الم االلتصا ي.    -

 البرنامج الرئيتيومكننات وم تنهات 

 واالجتماعي.مراحل ومتتنهات أنناع وأهداف التخطيط االلتصا ي   املحنر األو  

 التخطيط االلتصا ي واالجتماعي في الدو  التربيو. املحنر الثاني

 واالجتماعي.األساليب ا تتخدمو في  مليو التخطيط االلتصا ي    املحنر الثالث

 أسلنب جداو  التاا ك ال طاعي في دخطيط اإلنتاج والطلب النهائي، واستخدام الجدو  في  مان االتتاق ال طاعي.   املحنر الراجع

 البرملو الخطيو واستخدام أساليب ا ث ى في دخصيص ا نار  ما  ين ال طا ات.  املحنر الخامس

 وسياسات التلميو العارهو واملجتمتيو. سياسات التلميو وم لزات اللمن   املحنر التا س

 استخدام  رامج حاسب آلي في ملا  أساليب التخطيط.  املحنر التاجع

 متلنمات أخرى 

 دلارب  ولتم في ملا  التخطيط االلتصا ي واالجتماعي  مز جلتات ن اشيو دطبي يو.ا نم ا اارةنن جترض  
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  ور نظم ا تلنمات في   م ادخاذ ال رار  .34

 أهداف البرنامج 

 :يهدف البرنامج إلى

 .صلع ال رار  ور نظم ا تلنمات فيو   أهميو ا تلنمات ونظم ا تلنماتالتترف   ى   -

 .أنناع ال رارات واللروق  ين ال رارات الرودينيو وغير الرودينيوو   متاند  ال رارات، أنناع نظم   -

 متارات د ييم نظم   م ال رار وةتا و الت ارهر في إبار أفضل ا مارسات. -

 اللئات ا تتهدفو 

 يتتهدف البرنامج التاملين في:

 ملالس النحراء. -

 ملالس اللناب. -

 والبلداات.النحدات املحليو  -

 ملا  التياسات التامو. -

 ملا  التخطيط التلمني.  -

 مكننات وم تنهات البرنامج الرئيتيو

 .ملتنم نظم ا تلنمات اإل ارهو املحنر األو  

 .أنناع نظم ا تلنمات املحنر الثاني

 .رو مليو ادخاذ ال را  نظم   م ال رار ملتنم   املحنر الثالث

 .مكننات نظم   م ال رارأنناع و  املحنر الراجع

 .نظم   م ادخاذ ال رارات الجما يو املحنر الخامس

 .ومل جيو االختيار  نامل فتاليو نظم   م ال رار  املحنر التا س

 متلنمات أخرى 
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 الجدوى للمارو ات الصغير  وا تنسطو   راساتإ دا  ود ييم  .35

 أهداف البرنامج 

 البرنامج إلى:يهدف  

دزوهد ا تدربين  ا تارف وا تارات األساااااااساااااايو الالحمو إل دا   راسااااااات الجدوى للمااااااارو ات الصااااااغير  وا تنسااااااطو، ومز و م   -

التمل   ى د ليل جدوى ا ااااااااااارو ات و مليو ادخاذ ال رار االسااااااااااتثماري، وإلى متااااااااااا دتهم في إجراء  مليو د ييم من اااااااااان يو  

الدراسااااات ود دام اللصااااح واإلرشااااا   لد ادخاذ ال رار االسااااتثماري أو  لد ادخاذ لرار ملم االئتمان أو لرار د دام  و لي و لتذه  

 خدمات الد م الل ي وخدمات دطنهر األ ما .

الدراسااو التاانليو والتتاانه يو   -تترهأ ا تدربين  ملتنم، وأهميو، ومكننات  راسااو الجدوى وةيليو إ دا ها  كافو مكنناتها -

 اللليو والتمنهليو والبيئيو وا اليو وااللتصا او واالجتما يو وال انننيو واإل ارهو. و 

متاااااا د  ا تدربين   ى و اااااع األساااااس الصاااااحي و وا ردكزات الالحمو لت ييم  لاصااااار  راساااااو الجدوى املختللو،  اإل اااااافو إلى  -

صااااالي والتطبي ي حيث اتم  رض جتض  راساااااات   رض آليو د ييم هذه الدراساااااو. ويااااااتمل البرنامج   ى ربط  ين الجانب الن 

 الجدوى الجاهز   ااريع افترا يو مز أجل د ييمتا والخروج  نتائج  مليو الت ييم و ر تا أمام   يو ا تدربين، 

متااااا د  ا تدربين في اسااااتخدام الحاسااااب في إجراء الت ليل ا الي واختبار الحتاااااساااايو مز اجل د ييم ح ي ي للدراسااااو ا اليو  -

اف و للماروع.  ومدى  ال در    ى د داد املخابر ا ر

 اللئات ا تتهدفو 

 يتتهدف البرنامج التاملين في:

 مؤستات التمنهل " باط االئتمان". -

 مؤستات الد م الل ي التي د دم خدمات للمارو ات الصغير  وا تنسطو. -

 وحدات دمنهل ا ارو ات الصغير  وا تنسطو في البلنك التلارهو. -

 مؤستات تشجيع االستثمار. -

 الصلا اه التمنهليو وا ؤستات التمنهليو غير ا صرفيو. -

 ألتام الدراسات في ا ؤستات ا تليو  ا ارو ات الصغير  وا تنسطو. -

 ملا  االلتصا  أو التلنم اإل ارهو ذات التاللو. -

 ليو  الرها   والتمل الحر.مؤستات الللع التام ذات التاللو  تمكين ا رأ  والاباب، وا ؤستات ا ت -

 مكننات وم تنهات البرنامج الرئيتيو

 أسس د ييم ا ارو ات االستثمارهو الصغير  وا تنسطو وم د ات ال رار االستثماري.  املحنر األو  

 االستثمار ولرار ملم االئتمان. أنناع  راسات الجدوى وخصائصتا وأهميتها وخصائص الدراسو الجيد  و اللتها   رار   املحنر الثاني

 مراحل إ دا  ومكننات  راسو الجدوى التلصيليو وآليات د ييم ا ارو ات االستثمارهو. املحنر الثالث

 مراحل  مليو د ييم  راسات الجدوى والجتات ا تئنلو وأنناع وأشكا   مليو الت ييم. املحنر الراجع

 نليو والتتنه يو واللليو وا اليو وال نميو والبيئيو والتمنهليو. متارات د ييم الدراسو الت املحنر الخامس

 حاالت  راسيو ودطبي ات  مليو في ملا  د ييم  راسات الجدوى  ارو ات صغير  ومتنسطو. املحنر التا س

 ا لاسب. ةتا و الت رهر النهائي جتد د ييم  راسو الجدوى وادخاذ ال رار االستثماري  املحنر التاجع

 متلنمات أخرى 

ياااااااااااااتمال البرناامج   ى دطبي اات  ملياو حن  متاارات إ ادا  ود ييم  راساااااااااااااات الجادوى لبتض ا ااااااااااااارو اات ا  ترحاو، ودطبي اات  

في إ دا  ود ييم الدراساو ا اليو للمااروع و  ى وجه الخصانً اختبار الحتااسايو، ودطبي ات حن  متارات   اساتخدام الكمبيندر 

 ادخاذ ال رار االستثماري جتد د ليل ا ؤشرات الالحمو، ومتارات الت  ه مز الدراسات الجيد   ا لتنم التام.
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 متارات د ليل التياسات التامو  .36

 أهداف البرنامج 

 البرنامج إلى:يهدف هذا 

إةتااااب ا ااااارةين التداد مز ا تارف وا تارات ا طلنبو في  مليو د ليل التاااياساااات التامو،  ا لتا مز أهميو ةبير  في ملا    -

  مليو   م متخذ ال رار.

مكز م ل ي التاااااااياساااااااات التامو مز د دام د ليل رصاااااااين لائم   ى أساااااااس  ل -
ُ
ميو   يان أهم األسااااااااليب واللماذج اللتالو التي د

 سليمو. 

 اللئات ا تتهدفو 

 يتتهدف البرنامج التاملين في: 

 البر انات ومللس الانرى. -

 مراةز   م متخذ ال رار. -

مختلأ ال طا ات الحكنميو ا ردبطو  صاااااااياغو ود ليل التاااااااياساااااااات التامو   ى ا تاااااااتنهين االلتصاااااااا ي واالجتماعي أو   ى  -

 ا تتنى التلمني.

 التخطيطيو والتلمنهو.األجتز    -

 مكننات وم تنهات البرنامج الرئيتيو

 مدخل إلى التياسات التامو: ا ب ا وا ت ا. املحنر األو  

 خطنات ومراحل  لاء التياسات التامو. املحنر الثاني

 ملتنم د ليل التياسات التامو. املحنر الثالث

 التياسات التامو.نماذج وأساليب د ليل  املحنر الراجع

 ا تلنمات ا طلنبو في د ليل التياسات التامو املحنر الخامس

 وظيلو م لل التياسات التامو املحنر التا س

 ةيليو إ دا  وصياغو مصلنفو وأوراق ود ارهر د ليل التياسات التامو املحنر التاجع

 متلنمات أخرى 

ةيليو صااااياغو التااااياسااااات التامو، واسااااتخدام مختلأ نماذج وأساااااليب د ليل ياااااتمل البرنامج   ى  د  دطبي ات  مليو حن   

التاياساات التامو، وةيليو اساتخدام مختلأ لنا د البيانات الدا مو لتمليو د ليل التاياساات التامو، ةيليو إ دا  وصاياغو 

 مصلنفو وأوراق ود ارهر د ليل التياسات التامو.
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 التخطيط الحضري   .37

 أهداف البرنامج 

 يهدف هذا البرنامج إلى:

ملالااااااو ملتنم التلميو الحضااااارهو ا تاااااتدامو مز ملظنر دخطيطي في  ااااانء التنجه إلى حها   متدالت الت ضااااار التي تااااااتدها   -

 ا لط و التربيو.

 تتزهز ملتنم التلميو الحضرهو ا تتدامو في ملا  التخطيط االلتصا ي واالجتماعي.   -

مز أهااداف التلميااو    11اسااااااااااااتتراض االلت امااات الاادوليااو ا ردبطااو  ااالتلميااو الحضاااااااااااارهااو ا تااااااااااااتاادامااو،  ااالترةي    ى التاادف رلم   -

ر ا لاخي، وغيرها، مع الترةي    ى آليات  مج ا تاااتدامو، واألجلد  الحضااارهو الجداد ، ودنصااايات مؤدمرات األمم ا ت د  للتغي

 هذه االلت امات في ملظنمو التخطيط للتلميو الحضرهو ا تتدامو   ى ا تتنهين النب ي واملح ي.

 دطنهر لنا د البيانات وا تلنمات  تاجتو ود ييم التلميو الحضرهو ا تتدامو. -

 ا تتدامو والدروس ا تتلا   منها ذات الصلو  ا لط و التربيو.د دام أمثلو لتلارب نايحو في ملا  التلميو الحضرهو  -

 اللئات ا تتهدفو 

 يتتهدف البرنامج التاملين اللليين في:

وحارات التخطيط وا اااليااو واالسااااااااااااتثمااار واإلسااااااااااااكااان والتلميااو التمرانيااو والتلميااو واإل ار  املحليااو والنحاادات املحليااو وأجتز    -

 وا تلنمات   ى ا تتنهين ا رةزي واملح ي.اإلحصاء  

 مكننات وم تنهات البرنامج الرئيتيو

الع والت داات وا أمن   املحنر األو    التلميو الحضرهو في ا لط و التربيو: الن

 النب ي واملح يالتلميو الحضرهو ا تتدامو: االلت امات الدوليو وآليات  ملتا في ملظنمو التخطيط  املحنر الثاني

 التلميو الحضرهو و اللتها  التلميو الرهليو ا تكاملو املحنر الثالث

 االلتصا  الحضري واملح ي:  يئو االلتصا  الك ي والتلافتيو املحليو املحنر الراجع

 الحنةمو الحضرهو ا تتدامو: ا لتنم والتطبيه املحنر الخامس

 الحضرهو ا تتدامو: ا تاجتو والت ييمالتلميو  املحنر التا س

 متلنمات أخرى 

 يتتمد البرنامج التدرهعي   ى دلا ل ا اارةين و  ى د دام أمثلو للممارسات اللض ى وةيليو االستلا   منها  
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 إ دا  الخرائط االستثمارهو   .38

 أهداف البرنامج 

 يهدف البرنامج إلى:

دن ااااااااايم آليو  لاء الخرائط االساااااااااتثمارهو لل طا ات االلتصاااااااااا او املختللو وةيليو اساااااااااتخدامتا مز لبل متخذ ال رار و ورها   -

 كأ ا  دروهج في   م الجتن  التروهليو في الدو  التربيو وأهميتها في التلميو االلتصا او ا تتدامو. 

الع الحااالي     يااان و رض ملتنم الخرائط االسااااااااااااتثمااارهااو وأننا تااا ومل جيااو - إ اادا هااا ومراحلتااا املختللااو ا تااداءت مز د ييم الن

 واستكااف مكامز ال ن  التي امكز االردكاح  ل ها، وانتهاء    دا  لائمو اللًر االستثمارهو النا د  وم نمات نلاحتا.  

لو  مل جيو د داد  رض ملتنم التلافتاااااايو والتلاليد الصاااااالا يو وسااااااالساااااال ال يمو وم نماتها كأ رح ا ن اااااان ات ذات التال -

 اللًر االستثمارهو.

دزوهد ا تدربين  متارات إ دا  الخرهطو االسااااااااتثمارهو ود داد م نمات نلاحتا سااااااااناء دلك التي دتتله  الظروف االلتصااااااااا او  -

 واالجتما يو، أو  االست رار التيار ي والبيئو االستثمارهو. 

اةتتاااااااااا ه مز مترفو ومتارات، حيث سااااااااايتم دتبع مراحل إ دا    رض جتض التطبي ات التمليو التي تتمل   ى درسااااااااايخ ما دم   -

 مز اجل تتزهز الجانب اللظري  التطبيه التم ي.
ُ
 خاربو استثمارهو دم إ دا ها متب ا

 اللئات ا تتهدفو 

 يتتهدف البرنامج التاملين في:

 ا تليو.هيئات ومؤستات تشجيع االستثمار، وا ؤستات الحكنميو وغير الحكنميو  -

 ا ؤستات ا تليو  رها   األ ما  والتمل الحر. -

 ا ؤستات ا تليو  تمكين الاباب وا رأ ، وغرف الصلا و والتلار  وملظمات األ ما  ذات التاللو. -

 ا ؤستات االلتصا او الدوليو ا ان و ذات التاللو، ومؤستات الد م الل ي وا ؤسس ي. -

 مدارهات الدراسات والتياسات في وحارات التخطيط وا اليو والصلا و والتلار . -

 مؤستات الللع التام ذات التاللو ومؤستات ال طا ين التام والخاً.    -

 مكننات وم تنهات البرنامج الرئيتيو

 أهميو الخرائط االستثمارهو في التلميو االلتصا او ا تتدامو. املحنر األو  

 د ليل الن ع االستثماري في ال طا ات االلتصا او ذات الكلاء  والتلافتيو. املحنر الثاني

  لاء الخاربو االستثمارهو ال طا يو حتب ا ي   النتعيو والتلافتيو والخاربو الكليو. املحنر الثالث

 ال طا ات والتلاليد الصلا يو.د داد اللًر االستثمارهو  لاء   ى نتائج دلافتيو  املحنر الراجع

 الخرائط االستثمارهو كأ ا  دروهج  ارو ات الدولو االستثمارهو. املحنر الخامس

 نماذج لخرائط استثمارهو نايحو وةيليو م اكاتها. املحنر التا س

 متلنمات أخرى 

واالحتياجات التلمنهو للتااكان، ةما ياااتمل   ى دطبي ات ياااتمل البرنامج   ى دطبي ات  مليو حن   لاء الخرائط االسااتثمارهو  

 الحاسنب لت داد التلاليد ود ليل سالسل ال يمو لل طا ات ذات التلافتيو ا ردلتو.
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 األنظمو الحداثو لإل ار   .39

 أهداف البرنامج 

 يهدف البرنامج إلى:  

  ا لاهيم الرئيتيو وأهم ال ضااا ا تتل و  األنظمو الحداثو لإل ار  التامو    دزوهد  ا تدربين -

 إ راح التاللو  ين األنظمو الحداثو لإل ار  التامو وااللتصا  والتلميو االجتما يو -

 –ام  اسااااااااااااتتراض جتض التلارب اللضاااااااااااا ى وملمن و مز األ وات الحداثو في اإل ار  الحكنميو في ملاالت متتد     ا ا  الت -

 ا نار  العارهو .(  

 ملالاو الدروس ا تتلا   مز استخدام اوليات الحداثو في اإل ار  الحكنميو واستخالً الت داات -

 اللئات ا تتهدفو 

 :يتتهدف البرنامج التاملين في

 رئاسو الحكنمو ووحارات التخطيط وا الّيو وغيرها مز النحارات اإل ارات التلليذّاو واألجتز  الرلا ّيو والبر ان -

افيو التليا  فئو ليا ات  - اللئو التلليذاو   ى متااااااااااااتنى التخطيط واإلشااااااااااااراف والتمليات واإلشااااااااااااراف ا تاااااااااااااند اللئو اإلشاااااااااااار

افيو النسطى  ا تت بل( واللئو اإلشر

 ا ؤستات  وا تلينن جاؤون التلميو ....التيئات و  -

 مكننات وم تنهات البرنامج الرئيتيو

 الحداثو لإل ار  الحكنمّيو  ا  اربات  املحنر األو  

 لياس الحنةمو املحنر الثاني

 فتاليو الحكنمو وجن تها التلظيمّيو: إ ار  ا ا  التام املحنر الثالث

 فتاليو الحكنمو وجن تها التلظيمّيو: إ ار  الطالات العارّهو والرلملو املحنر الراجع

   افو األ اء املحنر الخامس

 التاللو مع ا نابلين وا نابلات  املحنر التا س

 متلنمات أخرى 
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 الاراةو  ين ال طا ين التام والخاً والتلميو   .40

 أهداف البرنامج 

 يهدف البرنامج إلى:

دزوهاااد ا تااادربين  اااطلياااات الاااااااااااااراةاااو  ين ال طاااا ين التاااام والخااااً حياااث الاااا ى التااادااااد مز االلتصاااااااااااااااا اين ومتخاااذي ال رار  -

البو  دون   التدخل في إنتاج التالع والخدمات  ا له مز  ور سالعي وا اار ين   ى التصاا   ور ال طاع التام   ى التااريع وا ر

  ى اللمن والتلميو االلتصااااا او، والترةي    ى ماااااارةو ال طاع الخاً في دلليذ ا ااااااريع االسااااتثمارهو للدولو  االسااااتلا   مز 

 الت ن  ا لظمو لتذه التاللو التاارةيو.

اااااارو ات االساااااتثمارهو، ود ييم او ار االلتصاااااا او التي دنتج  ز اساااااتتراض مزااا مااااااارةو ال طاع الخاً في دلليذ وإ ار  ا   -

 أةبر في الناابات االلتصا او واستيتاب التمالو النبليو ون ل ودنبين متارات إ ارهو  
ت
تشجيع ال طاع الخاً وإ طاءه  ورا

 انيو التامو للدولو  ودكلنلنجيو حداثو وتشااااااااااجيع ا لافتااااااااااو ودد يم مبا ئ الحرهو االلتصااااااااااا او ودخليأ الضااااااااااغط   ى ا ي

ألل كللو مما التكس إالا ا   ى التلميو االلتصا او ا تتدامو.  ود دام الخدمات جاكل أةثر ةلاء  و

 اللئات ا تتهدفو 

 يتتهدف البرنامج التاملين في:

 وحارات: التخطيط، ا اليو، الصلا و والتلار . -

 االستثمار ومؤستات تشجيع الصا رات.غرف الصلا و والغرف التلارهو، ومؤستات تشجيع  -

 إ ارات الدراسات واأل  اث والدراسات ال طا يو في البلنك ا رةزهو وا ؤستات الحكنميو األخرى. -

ا ؤساااااااتاااااااات ا تليو  تلميو ودطنهر ال طاع الخاً، الل ا ات التماليو، وا تاااااااتااااااااارهات االلتصاااااااا او في التااااااالارات، وملا    -

 اإل الم االلتصا ي.

 مكننات وم تنهات البرنامج الرئيتيو

 وخاصو الدو  الرائد .أنناع ا اارةو  ين ال طا ين و رض لتلارب جتض الدو  في ا اارةو   املحنر األو  

  رض ألهم الاراةو  ين ال طا ين التام والخاً في  يلو مز الدو  التربيو. املحنر الثاني

 ال طا ين التام والخاً.أهداف الاراةو  ين   املحنر الثالث

 د داات مااريع الاراةو  ين ال طا ين التام والخاً. املحنر الراجع

  ين ال طا ين التام والخاً.متطلبات مردكزات نلاي مااريع الاراةو   املحنر الخامس

 والخاً.آليات ومؤشرات د ييم أ ر مااريع الاراةو  ين ال طا ين التام   املحنر التا س

ملالاااااااااااااو حاالت  مليو ولصااااااااااااص نلاي لاااااااااااااراةو ح ي يو  ين ال طا ين نتج  نها دلميو التصااااااااااااا او ح ي يو  املحنر التاجع

 ومتتدامو في جميع ال طا ات االلتصا او.

 متلنمات أخرى 

 ياتمل البرنامج   ى دطبي ات  مليو حن  مااريع ماترةو ونايحو  ين ال طا ين التام والخاً .
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 التغير ا لاخي وآ اره االلتصا او وبرق التكيأ  .41

 أهداف البرنامج 

 يهدف البرنامج إلى:

 فتم للنات انت ا  املخابر ا لاخيو الى االلتصا  ومدى ددا ياتها   ى االست رار الل دي وا الي   -

 د ليل مدى ملا و االلتصا ات التربيو ولدرتها   ى الحد مز ددا يات املخابر ا لاخيو   -

لتيكليو وا ل جيو وااللتصا او و ع سياسات  منميو  ن داو، احتراحهو، جبائيو، دلمنهو،...(  د دم في جملو مز التنصيات ا -

وا اااليااو الى أصااااااااااااحاااب ال رار في الاادو  التربيااو للحااد مز التاادا يااات التاااااااااااالبيااو للمخااابر ا لاااخيااو ولتتزهز جاااذ يااو التمنهالت  

  األجلعيو  الت ليداو والغير د ليداو( لاللتصا  ولتتريع االنت ا  البيئي.

 اللئات ا تتهدفو 

 التاملين في:يتتهدف البرنامج  

 اإل ار  التامو للتياسو الل داو   البلك ا رةزي(   -

 اإل ار  التامو للرلا و ا صرفيو   .  البلك ا رةزي(   -

 )وحار  ا اليو(اإل ار  التامو للتصرف في الداز التمنمي  -

 )وحار  ا اليو(اإل ار  التامو للتاريع الجبائي  -

 اإل ار  التامو ا ارفو   ى املخطط االستراديجي للتلميو   وحار  التخطيط  /  وحار  التلميو( -

 مراةز الدراسات -

 مكننات وم تنهات البرنامج الرئيتيو

 دلنع املخابر ا لاخيو وآ ارها االلتصا او املحنر األو  

 االست رار ا اليالتغيرات ا لاخيو وددا ياتها   ى  املحنر الثاني

 للنات انت ا  مخابر التغيرات ا لاخيو الى مخابر مالٌيو  املحنر الثالث

 خضرنو التياسو الل داو  واإلشراف ا صرفي املحنر الراجع

 خضرنو ا ناحنو  -خضرنو سياسو ا اليو التمنميو   املحنر الخامس

 د نهل املخابر ا لاخّيو الى فًر لد م االستدامو االلتصا او  املحنر التا س

 متلنمات أخرى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

43 

 

 أفضل ا مارسات الدوليو في الت ن  الرلمي  .42

 أهداف البرنامج 

 : يهدف هذا البرنامج إلى

 دن يم مردكزات نلاي الت ن  الرلمي. -

 استتراض دلارب  ا يو رائد  في الت ن  الرلمي. -

 دن يم أهم االدلاهات الحداثو في االلتصا  الرلمي و ور الت ليات الحداثو ة ابر  لللمن االلتصا ي. -

 ملافتو اللًر والت داات التي دناجه الت ن  الرلمي في الدو  التربيو. -

 استتراض سياسات وبرامج الدو  التربيو في الت ن  الرلمي. -

 ةنرونا في الدو  التربيو.   ور الت ليات الرلميو في دخليأ ددا يات جائ و -

 اللئات ا تتهدفو 

 يتتهدف البرنامج التاملين في: 

 وحارات االلتصا  والتخطيط والتلميو واالدصاالت والتكلنلنجيا. -

 مؤستات ال طا ين التام والخاً. -

 إ ارات التلميو العارهو في ا ؤستات الحكنميو والخاصو ومؤستات الللع التام. -

 التتليم والتتليم التالي.وحارات   -

 ملا  اإل الم االلتصا ي.  -

مؤسااااتااااات التتليم مراةز الب نث والدراسااااات املختصااااو في صااااياغو سااااياسااااات التلميو. مؤسااااتااااات الللع التام ذات التاللو  -

  التلميو ال طا يو والنبليو.

 ملا  إ دا  الخطط االلتصا او واالجتما يو   ى ا تتنى الك ي وال طاعي. -

 .يم البرامج وا ارو ات التلمنهوملا  د ي -

 مكننات وم تنهات البرنامج الرئيتيو

 ملاهيم أساسيو في االلتصا  الرلمي والت ن  الرلمي و اللته  التلميو. املحنر األو  

 مؤشرات لياس الت ن  الرلمي. املحنر الثاني

الع ود داات الت ن  الرلمي في الدو  التربيو. املحنر الثالث  و

 أفضل ا مارسات الدوليو في الت ن  الرلمي. املحنر الراجع

 التياسات واالستراديليات الدا مو للت ن  الرلمي في الدو  التربيو. املحنر الخامس

 دطبي ات  مليو. املحنر التا س

 متلنمات أخرى 
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 سياسات تتزهز ال در  التلافتيو ودلميو الصا رات  .43

البرنامج أهداف   

 يهدف البرنامج إلى:

  ملتنم التلافتاااايو االلتصااااا او، وأهدافتا وأننا تا ودن اااايم التاللو التي دربطتا  التلميو االلتصااااا او   -
ت
تترهأ ا تدربين أوال

 واالجتما يو. ةما اتطّرق إلى التاللو التي دلمع التلافتيو  التلار  الخارجيو  صلو  امو والصا رات  صلو خاصو.

التلافتااااااايو االلتصاااااااا او مز خال  ملمن و مز ا ؤشااااااارات اللر او وا رةبو ا تداولو وا تاااااااتخدمو   اساااااااتتراض ةيليو لياس -

 لت ييم األ اء التلافس ي للدو   الخصنً في الدو  التربيو.

وةذلك د داد أ رح    د ييم و ااااااتيو الصااااااا رات في النبز التربي  البينيو والدوليو، الكليو وال طا يو، ...(، وأ اءها التلافساااااا ي -

 متّنلات دطنهر الصا رات التربيو.

التترهأ  التياسات التي مز شأنها دطنهر وتتزهز التلافتيو ودلميو الصا رات مع اإلشار  إلى جتض التلارب الدوليو الرائد    -

 .في هذا املجا 

 اللئات ا تتهدفو 

 يتتهدف البرنامج التاملين في:

ا ؤساااااااااااتاااااااااااات الحكنميو ذات التاللو  تلميو الصاااااااااااا رات والتلافتااااااااااايو ةنحار  التخطيط ووحار  االلتصاااااااااااا  ووحار  الصااااااااااالا و   -

 والتلار .

 مؤستات دلميو الصا رات واالستثمار. -

  وائر التلار  الخارجيو في كافو مؤستات الللع التام ذات التاللو. -

 لو.غرف التلار  والصلا و وملظمات األ ما  ذات التال -

 ملا  اإل الم االلتصا ي ا تتله   ضااا الصا رات والتلافتيو. -

 ملا  إ دا  د ارهر التلار  الخارجيو   ى ا تتنى ال طري وال طاعي.   -

 مكننات وم تنهات البرنامج الرئيتيو

 سياسات دلميو الصا رات وتتزهز التلافتيو والتلميو: اإلبار ا لاهيمي. املحنر األو  

 ُملخص ألهم التطنرات التارهخيو للتلار  الخارجيو والتلافتيو. املحنر الثاني

 أهم استراديليات التياسو التلارهو. املحنر الثالث

 خصائص ومؤشرات التلار  الخارجيو والتلافتيو في الدو  التربيو. املحنر الراجع 

 سياسات تتزهز ال در  التلافتيو.  املحنر الخامس

 سياسات دلميو الصا رات.  التا س املحنر 

 دلربو ةنرها في تتزهز التلافتيو والصا رات.  املحنر التاجع 

 متلنمات أخرى 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دطنهر التلاليد الصلا يو .44

 أهداف البرنامج 

مز خال  التغلب  ودلنيتتا  دنساااااايع ال ا د  اإلنتاجيو  النسااااااائل الينم لتتزهز االسااااااتثمار ا لتج و أفضاااااال  التلاليد الصاااااالا يو مز   دبدو 

. مز التي د د مز لدر  ال طاع الخاً   ى ادخاذ لرارات االسااااااااتثمار بنهلو ا دىMarket Failure    ى إخلالات التاااااااانق التداد 

هز االساااااااااتثمار ودنج هه ن ن  إلى  لاء ال درات في ملا  التاااااااااياساااااااااات الصااااااااالا يو الحداثو  منما ألهميتها في تتز البرنامج   هذا  يهدفهلا 

األنااااااطو االلتصاااااا او ا تاااااتهدفو في الدو  التربيو جغرض تتزهز ال در  التلافتااااايو، و  ى وجه الخصااااانً ارةز البرنامج   ى ملتنم  

  دطنهر التلاالياد ودطبي ااداه ومل جيتاه وساااااااااااابال دطبي اه في الادو  التربياو. ةماا يهادف البرناامج الى تتزهز متاارات الت ليال االلتصاااااااااااااا ي 

 ا ردبط   نا د البيانات ذات الصلو.

 اللئات ا تتهدفو 

 في:يتتهدف البرنامج التاملين  

 وحارات التخطيط والتلميو  -

 وحارات الصلا و والتلار  واالستثمار -

 وحارات االلتصا  -

 غرف التلار  والصلا و -

 التيئات ذات التاللو  تروهج االستثمار والتطنهر الصلاعي -

 وم تنهات البرنامج الرئيتيومكننات 

 األ اء التلمني والتلافتيو في الدو  التربيو: الن ع الراهز املحنر األو  

 التياسات الصلا يو الحداثو املحنر الثاني

 دطنهر التلاليد الصلا يو: ا لتنم وا ل جيو املحنر الثالث

 دطنهر التلاليد والتلافتيو الجما يو  املحنر الراجع

 دطبي ات  مليو برق د داد التلاليد: املحنر الخامس

 برق دطنهر التلاليد ا تتهدفو:   دطبي ات  مليو التا ساملحنر 

 متلنمات أخرى 

 


