سياسات الرعاية االجتماعية
أهداف البرنامج
يهدف البرنامج إلى:
 تحديد أهمية س ييياس ييات لررامج الرعاية االجتماعية لالرئاسي الرسي ييية الا ،وتيز ع مهاو لاإلياي م ييت و اواا واس ييالي لأ لات يييا ةلتصميم هذه ال ياسات لالبرامجو
 تيلاد ااتدررين ومهارات استخدا أ لات تح يل سياسات لررامج الرعاية االجتماعية. ويان كيفية تحديد الشراسح االجتماعية اا تفيدة من ورامج الرعاية االجتماعية لقياس الإلاسد من البرامج ااقدمةو عرض أ لات تخطيط لتتفيذ سياسات لررامج الرعاية االجتماعية. استإلراض بإلض الخبرات لالتجارب الإلررية في مجال تخطيط سياسات لررامج الرعاية االجتماعيةو وييان للييات تي ي ي ي ييمين البرامج في إطيارططط التتمييةو لللييات تفإلييل لرورامج الرعيايية االجتمياعيية من أجيل اإلئيم نتياسجهياو لتح ييل ميدوتكام ية الإلالقة وين مؤس ات الرعاية االجتماعية لررامج الرعاية االجتماعية في إطار اا ار اااليةو
 عرض ل لرااؤس ات يرالحك مية لمإلاييرتقييم ورامج الرعاية االجتماعية فمها.الفئات اا تهدفة
ي تهدف البرنامج الإلام ين في:
 لزارات لهيئات التتمية االجتماعية في القطاع الحك مي. مجال الرعاية االجتماعية في القطاع األهليو لإ ارات التتمية املح ية. مؤس ات التفع الإلا ذات الإلالقة والرعاية االجتماعيةو لالصتا يق الحك مية ل يرالحك مية ااإلتية وتمكين اارأة لالشباب. مجال اوعال ااتإل ق والتتمية لالرعاية االجتماعية.مك نات لمحت اات البرنامج الرسي ية
املح راأللل
مفه لأهداف سياسات لررامج الرعاية االجتماعية.
عالقة شبكات األمان االجتماعي ب ياسات الرعاية االجتماعية.
املح رالثاني
متهجية رسم سياسات لإعدا ورامج الرعاية االجتماعية.
املح رالثالث
أ لات تتفيذ سياسات لررامج الرعاية االجتماعية.
املح رالرابع
أ لات تقييم لتق ام سياسات لررامج الرعاية االجتماعية.
املح رالخامس
ااؤشرات اا تخدمة في قياس ألضاع الرعاية االجتماعية.
املح رال ا س
الدلرالتتم ي ل ياسات لررامج الرعاية االجتماعية.
املح رال ابع
حاالت راسية لبإلض التجارب في مجال الرعاية االجتماعية.
املح رالثامن
مإل مات أطرو
يتي ييمن البرنامج متاقش ييات ألهم محالرالبرنامج لتبا ل ا را للجهات التئر فيما يتإل ق ومفر ات البرنامج لتطبيقاتهو لح قة نقاش ييية ح ل
سياسات الرعاية االجتماعية في الدلل الإلررية.

التتمية البشراة لاستراتيجيات التتمية
أهداف البرنامج
يهدف البرنامج إلى:
 تيلاد ااتدررين وااإلارف لااهارات الخا ة ومفه لمؤشرات التتمية البشراة لأهداف اونماسية لأللفية. تح يل اتجاهات مؤشييرات التتمية البشييراة في الإلالم بشييكل عا لالدلل الإلررية بشييكل طااو لإلى الررط وين التتمية البشييراة لالتتميةاالقتصا ية لاالجتماعيةو
 تح يل مؤش ي ي ييرات األ ا لبإلض القطاعات التتم اة والدلل الإلررية كقطاع التإل يم لالص ي ي ييحة .إض ي ي ييافة إلى تتمية مهارات ااتدررين ح لطرق ح اب لتح يل مؤشرات التتمية البشراة ل دلل الإلررية لقياس اوسقاطات ال كانية لانإلكاساتها على بإلض القطاعات التتم اة
من طالل استخدا ورمجية .Spectrum
الفئات اا تهدفة
ي تهدف البرنامج الإلام ين في:
 لزارات التخطيط في الدلل الإلررية. إ ارات اا ار البشراة في ئافة ااؤس ات الحك ميةو لمجال تتمية اا ار البشراة في مؤس ات التفع الإلا ذات الإلالقة. مجال اوعال االقتصا ي ااتإل ق وقيايا التتمية البشراة.مك نات لمحت اات البرنامج الرسي ية
املح راأللل
مفه لمؤشرات التتمية البشراة لأهداف األلفية اونماسية.
تح يل اتجاهات مؤشرات التتمية البشراة في الإلالم.
املح رالثاني
او ارة االجتماعية ل تتمية.
املح رالثالث
مؤشرات أ ا القطاعات التتم اة والدلل الإلررية (التإل يم – الصحة).
املح رالرابع
او ارة االقتصا ية ل تتمية.
املح رالخامس
ح اب لتح يل مؤشرات التتمية البشراة ل دلل الإلررية.
املح رال ا س
اوسقاطات ال كانية لانإلكاساتها على بإلض القطاعات التتم اة واستخدا ورمجية .Spectrum
املح رال ابع
حاالت راسية لتطبيقات عم ية.
املح رالثامن
مإل مات أطرو

اتفاقيات التجارة الإلااية للثارها على االقتصا ات الإلررية
أهداف البرنامج
يهدف البرنامج إلى:
ّ
 اإلراف ااتدررين واالتفاقيات التجاراة الإلااية الا ،لقإلتها الدلل الإلررية في إطارمتئمة التجارة الإلااية لكذلك ض ييمن الش ييراكة سي ي ااأللرلمت سطية أل اتفاقيات التجارة الحرة مع ال اليات ااتحدة األمراكيةو ل راسة فح اها للليات تطبيقها.
 اإلراف ااتييدررين على إجرا ات التح ّ ط من لثييارهييا لكيفييية االس ي ي ي ييتفييا ة ماهييا في تتمييية االقتص ي ي ي ييا ات الإلرريييةو ل راس ي ي ي يية لثييارهييا اويجيياويييةلال بية.
الفئات اا تهدفة
ي تهدف البرنامج الإلام ين في:
 لزارات التجارة الخارجية لااالية لاالقتصا . البت ك ااركياة. مراكي البح ث لهيئات التجارة الخارجية. الجمارك. مؤس ات ترلاج التجارة الخارجية.مك نات لمحت اات البرنامج الرسي ية
املح راأللل
مؤس ات التجارة الإلااية لأهدافها.
لليات عمل ااتئمات الإلااية لفح و ورامجها.
املح رالثاني
شرلط االنيما لاإلهدات تحرار التجارة.
املح رالثالث
االتفاقيات التجاراة ل لرها في تحرار التجارة.
املح رالرابع
أ لات تطبيق االتفاقيات لأثرها التتم ي.
املح رالخامس
تجارب التتمية الإلررية في ظل االتفاقيات التجاراة الإلااية.
املح رال ا س
ال ياسات الكفي ة وتحقيق التتمية في ظل الإل اة.
املح رال ابع
مإل مات أطرو
يمكن اإلديل بإلض محالرلمك نات البرنامج وما يتال مع احتياجات الجهة الطالبة ل برنامج.

أمن الغذا لالدلا لالتتمية اا تدامة
أهداف البرنامج

يهدف البرنامج إلى:
 ط ق ثقافة سالمة الغذا لأهمية تطبيقها لتفإلي ها. التإلرف على نئم إ ارة س ي ييالمة الغذا ااإلترف يها لليا لاطتيار التئا األكثر فإلالية لتطبيقه والدللة أل اانش ي يياة لاض ي ييإلين فياالعتبارالإل امل الثقافية لااتاطية لاا ار ااتاحة لكذلك حجم لطبيإلة اانشي يياة وما ييي ييمن واهاية ااطاف تقديم ذا لمن
ا اطتيتا لم ته كيتا لفي نفس ال قز تق يل الخ اسرفي األرلاح لاألمراض اارتبطة لكذلك في التاتج الق مي ول لتحقيق أرراح
أكثر على م ت و الدللة لاانشآت الخا ة وما ي اهم ودلره في ط ق تتمية م تدامة اإل والتفع على الجميع.
الفئات اا تهدفة
ي تهدف البرنامج الإلام ين في:
 قطاع الصحة. قطاع الصتاعة الغذاسية. قطاع اليراعة. قطاع البيئة.مك نات لمحت اات البرنامج الرسي ية
املح راأللل
صحة لسالمة الغذا
مخاطر الت ث الغذائي لكيفية الحد ماها
املح رالثاني
لفات الغذا لكيفية إ ارتها
املح رالثالث
نئم إ ارة سالمة الغذا
املح رالرابع
مرلنة نئا الهاس (الق انين لالتشريإلات الدللية)
املح رالخامس
ر
تطبيق نئا الهاس -هاس لجتة ست الغذا الإلااي
املح رال ا س
هاس هيئة الغذا لالدلا األمراكية
املح رال ابع
مإل مات أطرو

أسالي لمهارات التدرا الحديثة في مجال ااشرلعات الصغيرة لاات سطة
أهداف البرنامج
يهدف البرنامج إلى :
 تيلاد ااتدررين وااإلارف لااهارات الالزمة وعدا لتتفيذ البرامج التدرابية في مجال ااشرلعات الصغيرة لاات سطة. تيلاد ااتدررين واس ييالي التدرا الالزمة لتح يل لخص يياسم لمفه ااش ييرلعات الص ييغيرة لاات س ييطة ل لرها االقتصييا ي لاالجتماعيوإضافة إلى أهم التحديات الا ،ت اجهها لسبل م اجهتها لمق مات نجاح هذه ااشرلعات.
 تيلاد ااتدررين واساسيات التدرا و لإلى عرض لشرح مك نات الإلم ية التدرابيةو تيلاد ااتدررين واهم أسالي التدرا اا تخدمة ( راسة الحالةو لالإلصف الذهن،و لااتاظرة لااتاقشةو للإل األ لارل يرها). تيلاد ااتدررين ومهارات عرض الحيمة التدرابية الخا ي ي ي يية وااش ي ي ي ييرلعات الص ي ي ي ييغيرة لاات س ي ي ي ييطة س ي ي ي ي ا ئانز تتإل ق وم ي ي ي ييالة التم اللالتخطيط أل الدعم الفن ،أل يره من اا ض عات ذات الإلالقة.
 تيلاد ااتدررين وكيفية تصميم البرامج التدرابية لإعدا الحقاس التدرابية ومحت ااتها املخت فة. تيلاد ااتدررين واسالي التدرا املخت فة لكيفية استخدامها لمتط بات الحص ل على أفيل التتاسج.الفئات اا تهدفة
ي تهدف البرنامج الإلام ين في:
 ااؤس ات الحك مية ل يرالحك مية ااإلتية وتط ار ااشرلعات الصغيرة لاات سطة. مجال حاضتات األعمال لررامج هيك ة الق و الإلام ة ل ي ان الخدمة. ااؤس ات ااإلتية وتم ال ااشرلعات الصغيرة لاات سطة. ااؤس ات ااإلتية وراا ة األعمال لالإلمل الحرو لالإلام ين في ااؤس ات ااإلتية وتمكين الشباب لاارأة. مؤس ات اشجيع االستثمار. رف الصتاعة لالتجارة لالتقاوات ذات الإلالقة. ااؤس ات االقتصا ية الدللية ااانحة ذات الإلالقة. مؤس ات الدعم الفن ،لااؤسس .، مديراات الدراسات لال ياسات في لزارات ااالية لالصتاعة لالتجارة. مؤس ات التفع الإلا لالجمإليات التإلالنية لالخيرية.مك نات لمحت اات البرنامج الرسي ية
املح راأللل
ف ي ييفة ااش ي ييرلعات الص ي ييغيرة لاات س ي ييطة لطصي يياسص ي ييها ل لرها التتم ي لالتحديات الا ،ت اجهها لأس ي ييالي التدرا
ااال مة.
أسالي التدرا اا تخدمة لمهارات إعدا راسات الجدلو ل مشرلعات الصغيرة لاات سطة.
املح رالثاني
أسالي التدرا لتح يل لعرض م الة تم ال ااشرلعات الصغيرة لاات سطة.
املح رالثالث
أسالي التدرا لنئم الدعم ااؤسس  ،ل مشرلعات الصغيرة لاات سطة.
املح رالرابع
تطبيقات عم ية ح ل قدرات ااتدررين لمهارات الإلرض لالتقديم.
املح رالخامس
مإل مات أطرو
يش ي ي ي ييتميل البرنيامج على تطبيقيات ح ل مهيارات التإلياميل مع مخت ف الفئيات اا ي ي ي ييتهيدفية من رلا األعميال لأص ي ي ي يحياب ااش ي ي ي ييرلعيات الصي ي ي ييغيرة
لاات سي ي ييطة من جهة لالإلام ين في ااؤسي ي ي ي ي ييات ذات الإلالقة من جهة أطرو .لاخيي ي ييع ااتدررين لتقييم قيق ح ل مخت ف تفا ي ي يييل عم ية
التدرا لمهارات الإلرض لالتقديم.

لليات متابإلة لتقييم الخطط التتم اة الق مية
أهداف البرنامج
يهدف البرنامج إلى:
 تيلايد ااتيدررين ويااإليارف لااهيارات الالزمية ح ل مفه الخطط التتم اية وياعتبيارهيا املخرس األس ي ي ي ييا ي ي ي ي  ،لااتتج الاهيائي ل جهيد التخطيطيلاالنإلكاس اا م س ل ت جهات الحقيقية لاأللل اات الفإل ية ل دللة.
 اإلراف ااتدررين وان اع الخطط التتم اة مع اس ي ي ييتإلراض لتح يل جان  ،عم يا ،ااتابإلة لالتقييم كركتين أس ي ي يياس ي ي يييين من أرئان الخططالتتم اةو
 اسيتإلراض ااك نات لااتط بات لا ليات األسياسيية ألنئمة ااتابإلة لالتقييمو لعرض بإلض التجارب الدللية في مجال ااتابإلة لالتقييملالدرلس اا تفا ة ماها.
 اس ي ييتإلراض أهم ااإلاييرالدللية ااطبقة أل ااتبتاة من بإلض ااؤس ي ي ي ييات الدللية ذات الصي ي ة وقيي ييايا متابإلة لتقييم الخطط التتم اةلاأل ا الحك مي في لل الإلالم .ليإلرض البرنامج لليات متابإلة الخطط التتم اة في الدلل الإلررية.
الفئات اا تهدفة
ي تهدف البرنامج الإلام ين في:
 إ ارات التخطيط لاات ييابإل يية في لزارات التخطيط لاا ييالي يية لئيياف يية ااؤس ي ي ي ي ي ي ي ي ييات الحك مي يية الا ،تق بإلم ي ييات التخطيط لاات ييابإل يية علىاا ت اين الكلي لالقطاعي.
 مجال الفئة التتفيذية على م ي ييت و الإلم يات لاوش ي ييراف اا ي يياند الفئة اوش ي يير افية الإل يا (فئة قيا ات اا ي ييتقبل) لالفئة اوش ي يير افيةال سطى.
 مجال التخطيط في ااؤس ات ذات التفع الإلام ة في االقتصا املحليو لمجال اوعال االقتصا ي.مك نات لمحت اات البرنامج الرسي ية
املح راأللل
لرالتخطيط التتم ي في الدلل ااتقدمة لالدلل التامية.
الخطط التتم اة لا ليات األساسية لتئم متابإلة تتفيذ هذه الخطط لتقييمها.
املح رالثاني
نماذس للية ناجحة في عم يات ااتابإلة لالتقييم ل خطط التتم اة لاأل ا الحك مي.
املح رالثالث
لرااؤس ات الدللية لمإلاييرها في مجال تدعيم لليات متابإلة لتقييم الخطط التتم اة ال طتية.
املح رالرابع
تطبيقات ح ل مؤشرات قياس األ ا طالل عم يات ااتابإلة لالتقييم.
املح رالخامس
مإل مات أطرو
يق ااش ييارك ن بإلرض تجارب للهم في مجال متابإلة لتقييم الخطط االقتص ييا ية لاالجتماعية ض ييمن ج ييات نقاش ييية في الي األطيرمن
البرنامج.

الشراكة وين القطاعين الإلا لالخاا لالتتمية
أهداف البرنامج
يهدف البرنامج إلى:
 تيلاد ااتدررين وآليات الش ي ي ي ييراكة وين القطاعين الإلا لالخاا حيث يتا و الإلديد من االقتصي ي ي ييا يين لمتخذي القرارلااش ي ي ي ييرعين علىاقتص ي ي ي ييا لر القطياع الإليا على التش ي ي ي ييريع لاار اقبية ودلن التيدطل في إنتياس ال ي ي ي ي ع لالخيدمات اا له من لرس ي ي ي ي  ،على التم لالتتميية
االقتص ييا يةو لالتركيى على مش يياركة القطاع الخاا في تتفيذ ااش يياريع االس ييتثماراة ل دللة واالس ييتفا ة من الإلق ااتئمة لهذه الإلالقة
التشاركية.
 اس ي ييتإلراض ميايا مش ي يياركة القطاع الخاا في تتفيذ لإ ارة ااش ي ييرلعات االس ي ييتثماراةو لتقييم ا ثار االقتص ي ييا ية الا ،تنتج عن اش ي ييجيعك
القطياع الخياا لإعطيا ه لرا أكبرفي النش ي ي ي يياطيات االقتص ي ي ي ييا يية لاس ي ي ي ييتيإلياب الإلميالية ال طتيية لنقيل لت طين مهيارات إ اراية لتكت ل جيية
حديثة لاش ي ييجيع ااتاف ي يية لتدعيم مبا ت الحراة االقتص ي ييا ية لتخفيف الي ي ييغط على اايىانية الإلامة ل دللة لتقديم الخدمات بش ي ييكل
أكثركفا ة ل أقل ئ فة مما يتإلكس إيجاوا على التتمية االقتصا ية اا تدامة.
الفئات اا تهدفة
ي تهدف البرنامج الإلام ين في:
 لزارات :التخطيطو اااليةو الصتاعة لالتجارة. رف الصتاعة لالغرف التجاراةو لمؤس ات اشجيع االستثمار لمؤس ات اشجيع الصا رات. إ ارات الدراسات لاألوحاث لالدراسات القطاعية في البت ك ااركياة لااؤس ات الحك مية األطرو. ااؤسي ي ي ي ي ي ييات ااإلتية وتتمية لتط ار القطاع الخااو التقاوات الإلماليةو لاا ي ي ييتش ي ي يياراات االقتص ي ي ييا ية في ال ي ي ييفاراتو لمجال اوعالاالقتصا ي.
مك نات لمحت اات البرنامج الرسي ية
املح راأللل
أن اع ااشاركة وين القطاعين لعرض لتجارب بإلض الدلل في ااشاركة لطا ة الدلل الراسدة.
عرض ألهم الشراكة وين القطاعين الإلا لالخاا في عيتة من الدلل الإلررية.
املح رالثاني
أهداف الشراكة وين القطاعين الإلا لالخاا.
املح رالثالث
تحديات مشاريع الشراكة وين القطاعين الإلا لالخاا.
املح رالرابع
متط بات مرتكيات نجاح مشاريع الشراكة وين القطاعين الإلا لالخاا.
املح رالخامس
لليات لمؤشرات تقييم أثر مشاريع الشراكة وين القطاعين الإلا لالخاا.
املح رال ا س
متاقش يية حاالت عم ية لقص ييم نجاح لش ييراكة حقيقية وين القطاعين نتج عاها تتمية اقتصييا ية حقيقية لم ييتدامة في
املح رال ابع
جميع القطاعات االقتصا ية.
مإل مات أطرو
يشتمل البرنامج على تطبيقات عم ية ح ل مشاريع مشتركة لناجحة وين القطاعين الإلا لالخاا .

البرنامج التدريبي التفاعلي اإللكتروني " الشراء العام:ابعاده االقتصادية والتنموية والتوجهات الحديثة"
أهداف البرنامج
يهدف هذا البرنامج إلى:
-

ّ
مفصل بشأن االبعاد االقتصادية للشراء العام ودوره في تحقيق القيمة الفضلى من االنفاق العام
تقديم شرح
تعريف املشاركين بدورالشراء العام وآلية الشراء وأهميته
عرض املنهجيات الالزمة للمشتريات الحكومية وأساليب العمل مع الجهات ذات العالقة
ّ
تبادل تجارب حول االطر القانونية واملؤسسية للشراء العام املتبعة في الدول املشاركة
التعرف على التوجهات الحديثة في الشراء العام
الفئات املستهدفة

يستهدف البرنامج :
-

املعنيين بالشراء العام في مختلف االدارات واملؤسسات العامة.

-

املهتمين من القطاعين العام والخاص بتطوير معارفهم و آفاقهم املهنية.

-

املهتمين بالشراء العام في القطاع الخاص وفي املنظمات الدولية و املشاريع املمولة من جهات مانحة.

املحوراألول
املحورالثاني
املحورالثالث
املحورالرابع
املحورالخامس

مكونات ومحتويات البرنامج الرئيسية
قراءة في االبعاد االقتصادية للشراء العام
دورالشراء العام وأهدافه
التوجهات الحديثة في الشراء العام
اصالح منظومة الشراء العام :مثال لبنان
تبادل خبرات وتجارب بين املشاركين
معلومات أخرى

1

مهارات تحديد االحتياجات التدرابية لالتخطيط ال ظيفي
أهداف البرنامج
يهدف البرنامج إلى:
 إك ي ي يياب ااتدررين مهارات تحديد االحتياجات التدرابية لمن ثم القدرة على تخطيط لرس ي ي ييم اا ي ي ييارات ال ظيفية لالتدرابية ل إلام ين فيااؤسي يات الحك مية ل يرالحك مية وما في ذلك التإلرف على األسيالي اا يتخدمة في التخطيط لإ ارة هذا النشياط التدرا  ،الحي يو
لرما يتإلكس بشكل إيجابي على تح ين لتط ار أ ا لكفا ة الإلام ين لم ت اات الخدمة لاونتاس ومتئمة الإلمل لاإلياي تتاف يتها.
 اإلراف ااتدررين واس ييالي تحديد االحتياجات التدرابيةو لا ليات اا ييتخدمة لتحقيق الت افق وين الفر لال ظيفةو لمهارات تخطيطاا ار التدرا ،و ل لره في الحياة ال ظيفية لألفرا و لطرق إعدا لتصميم طراسط اا ار ال ظيفي لاا ار التدرا .،
الفئات اا تهدفة
ي تهدف البرنامج الإلام ين في:
 ي ان الخدمة اادنيةو للزارات الإلمل لااؤس ات ااإلتية وتط ار أ ا القطاع الإلا . إ ارات التدرا لاا ار البشراة في ئافة ااؤس ات الحك مية ل يرالحك مية. مجال تقييم أ ا الإلام ين لقياس الإلاسد من التدرا و لمجال اوعال االقتصا ي.مك نات لمحت اات البرنامج الرسي ية
املح راأللل
مفه لأسالي تحديد االحتياجات التدرابية.
تخطيط لإ ارة الإلم ية التدرابية.
املح رالثاني
أثرتحديد االحتياجات التدرابية لالتخطيط على حياة الإلام ين وااتئمة.
املح رالثالث
أسالي لم ت اات تحديد االحتياجات ال ظيفية.
املح رالرابع
الجدارات ال ظيفية الخا ة والإلام ين وااتئمة.
املح رالخامس
لليات تخطيط اا ار ال ظيفي لتصميم طراسط اا ار ال ظيفي لاا ار التدرا .،
املح رال ا س
نم ذس مقترح لتحديد االحتياجات التدرابية لارتباطها واا ار ال ظيفي.
املح رال ابع
مإل مات أطرو

سياسات التإل يم لس ق الإلمل
أهداف البرنامج
يهدف البرنامج إلى:
 تيلاييد ااتييدررين وييااإلييارف الالزميية ح ل نئم التإل يم الإلييالي لالفن ،في الييدلل الإلرريييةو لاكت ي ي ي ييايهم مهييارات تح يييل لاش ي ي ي ييخيم م ي ي ي ييت والت افق وين مخرجات قطاع التإل يم الإلالي لالفن ،لمتط بات س ق الإلمل.
 التإلرف على ااهارات ااط رة و يالح االطتالالت وين سيياسيات التإل يم الإلالي لسي ق الإلملو لإلى اشيخيم متط بات قطاع األعمال منمؤس ات التإل يم الإلاليو
 التإلرف على ال ياسات التإل يمية ااقترحة ا اجهة التحديات التاجمة عن تط رهيكل أس اق الإلمل. عرض لاشخيم تجارب بإلض الدلل في حل الخ ل لالفج ة وين سياسات التإل يم الإلالي لسياسات س ق الإلمل.الفئات اا تهدفة
ي تهدف البرنامج الإلام ين في:
 لزارات التإل يم الإلالي لالفن ،لالإلمل ل ي ان الخدمة اادنية. ااؤس ات الحك مية ل يرالحك مية ااإلتية وتشغيل الشباب لحل مشك ة البطالة. إ ارات س ق الإلمل لالتشغيلو لإ ارات لمراكيالدراسات لاألوحاثو لااتئمات الا ،اإلمل في سياسات س ق الإلمل لسياسات التإل يمالإلالي.
 مجال تخطيط التإل يم الإلالي لالفن.، مجال اوعال االقتصا يو لمؤس ات التفع الإلا ذات الإلالقة.مك نات لمحت اات البرنامج الرسي ية
املح راأللل
مهارات تح يل لعرض ل اقع قطاع التإل يم الإلالي لالفن ،في الدلل الإلررية.
مهارات تح يل ل اقع لعرض س ق الإلمل لاالطتالالت الهيك ية الا ،يإلاني ماها.
املح رالثاني
لليات تحديد حجم الفج ة وين مخرجات التإل يم لمتط بات س ق الإلمل.
املح رالثالث
لليات رسم سياسات التإل يم الإلالي لالفن ،لرالت افق مع سياسات س ق الإلمل لأسالي تقييمها.
املح رالرابع
الكفا ة الداط ية لالخارجية اؤس ات التإل يم الإلالي.
املح رالخامس
جدلو اونفاق على التإل يم الإلالي.
املح رال ا س
ا ليات ااقترحة ا اجهة االطتالالت وين مخرجات التإل يم لمتط بات س ق الإلمل.
املح رال ابع
مإل مات أطرو

ااؤس ات لاألس اق لاأل لات ااالية الحديثة
أهداف البرنامج
يهدف البرنامج إلى:
 إورازالدلر التتم ي املح ري ل مؤس ات لاألس اق ااالية في جمع اادطرات لتح ا ها إلى استثمارات متتجة. متاقشة كفا ة لفإلالية ااؤس ات لاألس اق ااالية في تخصيم اا ار في الدلل الإلررية. متاقش ي ي يية س ي ي ييياس ي ي ييات او ي ي ييالح الي ي ي ييرلراة لتإلياي لرها ال س ي ي يييما من طالل اعتما األ لات ااالية الحديثة لمراجإلة البنية التش ي ي ييريإليةلااؤس ية لها.
الفئات اا تهدفة
ي تهدف البرنامج الإلام ين في:
 لزارات ااالية لالتخطيط لالبت ك ااركياة. الهيئات لااؤس ات اارتبطة وتتمية ااؤس ات لاألس اق ااالية. رف الصتاعةو لمجال اوعال االقتصا يو لمؤس ات التفع الإلا ذات الإلالقة.مك نات لمحت اات البرنامج الرسي ية
املح راأللل
ُمقدمة ح ل ااؤس ات لاألس اق ااالية لالتتمية اا تدامة
التئا ااالي لالتم االقتصا ي :من التئراة الى الش اهد التطبيقية
املح رالثاني
طصاسم ااؤس ات لاألس اق ااالية الإلررية
املح رالثالث
األ لات ااالية الحديثةو أهميتها لمق مات نجاحها
املح رالرابع
تمكين ااؤس ات لاألس اق ااالية الإلررية :املحالرلااتط بات
املح رالخامس
حاالت راسية لتطبيقات عم ية
املح رال ا س
مإل مات أطرو

مهارات تح يل ال ياسات الإلامة
أهداف البرنامج
يهدف هذا البرنامج إلى:
 إك ي ي يياب ااش ي ي يياركين الإلديد من ااإلارف لااهارات ااط رة في عم ية تح يل ال ي ي ييياس ي ي ييات الإلامةو اا لها من أهمية كبيرة في مجال عم يةعم متخذ القرار.
ُ
 ويان أهم األسالي لالتماذس الفإلالة الا ،تمكن مح لي ال ياسات الإلامة من تقديم تح يل ر ين قاسم على أسس ع مية س يمة.الفئات اا تهدفة
ي تهدف البرنامج الإلام ين في:
 البراانات لمج س الش رو. مراكي عم متخذ القرار. مخت ف القطاعات الحك مية اارتبطة وص ي يييا ة لتح يل ال ي ييياس ي ييات الإلامة على اا ي ييت اين االقتص ي ييا ي لاالجتماعي أل على اا ي ييت والتتم ي.
 األجهية التخطيطية لالتتم اة.مك نات لمحت اات البرنامج الرسي ية
املح راأللل
مدطل إلى ال ياسات الإلامة :اابنى لااإلنى.
طط ات لمراحل وتا ال ياسات الإلامة.
املح رالثاني
مفه تح يل ال ياسات الإلامة.
املح رالثالث
نماذس لأسالي تح يل ال ياسات الإلامة.
املح رالرابع
ااإل مات ااط رة في تح يل ال ياسات الإلامة
املح رالخامس
لظيفة مح ل ال ياسات الإلامة
املح رال ا س
كيفية إعدا ل يا ة مصف فة لألراق لتقارارتح يل ال ياسات الإلامة
املح رال ابع
مإل مات أطرو
يش ييتمل البرنامج على عدة تطبيقات عم ية ح ل كيفية يييا ة ال ييياس ييات الإلامةو لاس ييتخدا مخت ف نماذس لأس ييالي تح يل ال ييياس ييات
الإلامةو لكيفية اسي ي ييتخدا مخت ف ق اعد البيانات الداعمة لإلم ية تح يل ال ي ي ييياسي ي ييات الإلامةو كيفية إعدا ل ي ي يييا ة مصي ي ييف فة لألراق
لتقارارتح يل ال ياسات الإلامة.

نماذس لأسالي التط ارااؤسس  ،لالبشري
أهداف البرنامج
يهدف البرنامج إلى:
 ك ااشاركين الخبرات ااهتية لالإلم ية نح التط ار ااؤسس  ،لالبشرو. استخدا احدث أسالي نماذس التط ار ااؤسس  ،لالبشرو لرفع كفا ة الإلام ين في القطاع او اري لالتتم ي.الفئات اا تهدفة
ي تهدف البرنامج الإلام ين في:
 او ارات املخت فة من القطاع الإلا لالقطاعات األطرو. جهات التاهيل ال ظيفي في الجهات لااؤس ات الحك مية لشبه الحك مية. مراكي التدرا لالتط ار ال ظيفي في ااؤس ات الإلامة. إ ارات التتمية البشراة. ي ان الخدمة اادنيةو للزارات الإلمل لااؤس ات ااإلتية وتتمية اا ار البشراة.مك نات لمحت اات البرنامج الرسي ية
املح راأللل
التإلرف على التماذس لاألسالي ااط رة لإل الح ااؤسس .،
التإلرف على التماذس لاألسالي ااط رة لإل الح البشرو.
املح رالثاني
استراتيجية وتا التتمية ااؤس ية في او ارات الحك مية.
املح رالثالث
استراتيجية إعدا اا ار البشراة لتصميم ال ياسات لاوجرا ات لا ليات الحديثة ل جهازالحك مي.
املح رالرابع
استراتيجية االنتقال الى ااإل ماتية التقتية لالذئا اال طتاعي.
املح رالخامس
التتمية اا تدامة تجاه او الح ااؤسس  ،لالبشرو.
املح رال ا س
عرض نماذس عم ية لتصميم ال ياسات التتمية البشراة لااؤس ية الداعمة ل تط ار لرفع أ ا الإلام ينو لتيلاد
املح رال ابع
ااشاركين واحدث أسالي لنماذس ااإلرفة ااؤس ية .
مإل مات أطرو
يشتمل البرنامج على تطبيقات عبرم اقع إلكترلنية لأمث ة لنماذس عم ية.

استخدا التمذجة في رسم لتح يل ال ياسات االقتصا ية
أهداف البرنامج
يهدف البرنامج إلى:
 فهم يتاميكية االقتصييا لكيفية يييا ة سييياسييات تتم اة لاعية واالسييتتا إلى ويانات لق اعد مإلطيات مإلقدة لقياس لتفهم الإلالقاتالتشاوكية واوضافة إلى إجرا اوسقاطات ل راسة وداسل ال ياساتو
ك
 اإلراف ااتدررين ومفه الإلالقات الكمية األس يياس ييية لكيفية قياس أهم مإلااها اس ييتتا ا إلى البيانات لكيفية إجرا تحاليل ال ييياس يياتك
لالتنبؤات لتقييم البداسل استتا ا على الإلالقات الكمية االقتصا ية.
الفئات اا تهدفة
ي تهدف البرنامج الإلام ين في:
 أجهية اوحصا ااركياةو لإ ارات ااإل ماتو لالبت ك ااركياة. إ ارات األوحاث لالدراسات في لزارات ااالية لاالقتصا لالتخطيط لمراكي البح ث االقتصا ية لااالية لالجامإلات. ااؤس ات االقتصا ية يرالحك مية ذات الإلالقةو لإ ارات التنبؤ لأنئمة اونذاراابكر.مك نات لمحت اات البرنامج الرسي ية
املح راأللل
متط بات ق اعد البيانات لبتا التماذس القياسية.
لليات تط ارمتئ مة ااإل مات من أجل اتخاذ القرار.
املح رالثاني
مهارات تح يل الإلالقات التشاوكية االقتصا ية.
املح رالثالث
طرق قياس لتقدير ااإلالم (البراميترات) األساسية لالقتصا .
املح رالرابع
أسالي إجرا تحاليل ال ياسات لالتنبؤ لاطتيارالبداسل.
املح رالخامس
راسة حاالت ل اقإلية مختارة من ال اقع.
املح رال ا س
التدرا على الحاس ب لكيفية استخدا البرامج الجاهية في وتا التماذس.
املح رال ابع
مإل مات أطرو

سياسات اإليايالقدرة التتاف ية لتتمية الصا رات
أهداف البرنامج
يهدف البرنامج إلى:
ك
 اإلراف اات ييدررين ألال ومفه التت يياف ي ي ي يي يية االقتصي ي ي ي ييا ي ييةو لأه ييدافه ييا لأن اعه ييا لت ض ي ي ي يييح الإلالق يية الا ،تررطه ييا و ييالتتمي يية االقتصي ي ي ي ييا ي ييةلاالجتماعية .كما ّ
يتطرق إلى الإلالقة الا ،تجمع التتاف ية والتجارة الخارجية وصفة عامة لالصا رات وصفة طا ة.
 اس ييتإلراض كيفية قياس التتاف ييية االقتص ييا ية من طالل مجم عة من ااؤش ييرات الفر ية لااركبة ااتداللة لاا ييتخدمة لتقييم األ االتتافس  ،ل دلل والخص ا في الدلل الإلررية.
ّ
 تقييم لض ي ي ييإلية الص ي ي ييا رات في ال طن الإلربي (البينية لالدلليةو الك ية لالقطاعيةو )...و لأ ا ها التتافس ي ي ي  ،لكذلك تحديد أورزمإل قاتتط ار الصا رات الإلررية.
 التإلراف وال ييياس ييات الا ،من ش يياعها تط ار لاإلياي التتاف ييية لتتمية الص ييا رات مع اوش ييارة إلى بإلض التجارب الدللية الراسدة في هذااملجال.
الفئات اا تهدفة
ي تهدف البرنامج الإلام ين في:
 ااؤس ات الحك مية ذات الإلالقة وتتمية الصا رات لالتتاف ية ك زارة التخطيط للزارة االقتصا للزارة الصتاعة لالتجارة. مؤس ات تتمية الصا رات لاالستثمار. لاسر التجارة الخارجية في ئافة مؤس ات التفع الإلا ذات الإلالقة. رف التجارة لالصتاعة لمتئمات األعمال ذات الإلالقة. مجال اوعال االقتصا ي ااتإل ق وقيايا الصا رات لالتتاف ية. مجال إعدا تقارار التجارة الخارجية على اا ت و القطري لالقطاعي.مك نات لمحت اات البرنامج الرسي ية
املح راأللل
سياسات تتمية الصا رات لاإلياي التتاف ية لالتتمية :اوطاراافاهيم.،
ُ
م خم ألهم التط رات التاراخية ل تجارة الخارجية لالتتاف ية.
املح رالثاني
أهم استراتيجيات ال ياسة التجاراة.
املح رالثالث
طصاسم لمؤشرات التجارة الخارجية لالتتاف ية في الدلل الإلررية.
املح رالرابع
سياسات اإلياي القدرة التتاف ية.
املح رالخامس
سياسات تتمية الصا رات.
املح رال ا س
تجررة ك راا في اإلياي التتاف ية لالصا رات.
املح رال ابع
مإل مات أطرو

مهارات اووداع لاالوتكارفي مجال ااشرلعات الصغيرة لاات سطة
أهداف البرنامج
يهدف البرنامج إلى:
 اإلراف ااتدررين ومفه لطصي يياسم ااشي ييرلعات الصي ييغيرة لاات سي ييطة لالتحديات االقتصي ييا ية الحالية لاا ي ييتقب ية الا ،ت اجهها ل لراووييداع لاالوتكييار في اإلياي مق مييات نجيياح ااش ي ي ي ييرلعييات لاس ي ي ي يتييدامتهييا لتميىهييا في ظييل التحييديييات ااإلييا ي ي ي ييرة يئيالإل ايية لق يية اا ار ااتيياحية
لااتاف ة.
 التإلراف وص ي ي ييفات اابدعين لمراحل الإلم ية اووداعية لمتط باتها ل ي ي ي ي ل الى األفكاراووداعية في مجال راا ة األعمال لااش ي ي ييرلعاتالصغيرة لاات سطةو
 التإلراف بإلقبييات التفكير اووييداعي لم ي ي ي ييت اييات اووييداع لإيجيياويييات لس ي ي ي ي بيييات ئييل ماهيياو لإلى التإلراف وفرا تحقيق االوتكييار في مجييالااشرلعات الصغيرة لاات سطة.
 ت عية ااتدررين ح ل لرالقيا ة اووداعية في تحقيق االوتكار لاسييتغالل لط ق الفرا ل مشييرلع الصييغير لاات سييط لاالسييتخدا األمثلل م ار ااتاحةو
 اإلراف اات ييدررين و يياح ييدث البرامج الت ييدرابي يية اوثراسي يية الإل ييااي يية الفإل ييال يية لتتمي يية التفكير اوو ييداعي لاالوتك يياري لمه ييارات الح ييل اوو ييداعيل مشييكالت لالتفكير الشييامل التخاذ القرارلاسييتراتيجيات تتفيذ هذ البرامج لتحقيق االوتكار لالراا ة وااشييرلعات الصييغيرة لاات سييطة.
ليهدف البرنامج أيي ييا إلى تدرا ااتدررين على أق و س ييبإلة ورامج وك ييايهم ااهارات الالزمة لتتمية التفكيراووداعي لتطبيق طرق ت ليد
األفكاراووداعية لاالوتكاراة في مجال ااشرلعات الصغيرة لاات سطةو لكذلك عمل التم ذس األللي لتمثيل الفكرة اووداعية.
 إك ي ي ي يياب ااتييدررين مهييارات الحييل اووييداعي ل مش ي ي ي ييكالت لعالس التحييديييات لاتخيياذ القرارات ااثلى في ظييل الئرلف لاا ار ااتيياحيية يهييدفك
ك
تط ار لاستدامة مشرلعاتهم الصغيرة لاات سطة لجإل ها أكثر اوتكارا لتميىا.
الفئات اا تهدفة
ي تهدف البرنامج ّ
ئل من:
ٍّ
ل
 رلا األعمال لالخراجين الجد الرا بين ودط عالم األعمال أصحاب ااشرلعات الصغيرة لاات سطة القاسمة. الإلام ين في ئافة ااؤس ات الحك مية ل يرالحك مية ااإلتية وتط ار ااشرلعات الصغيرة لاات سطة. الإلام ين في مؤس ات الدعم الفن ،ل مشرلعات الصغيرة لاات سطة. الإلام ين في ااؤس ات الحك مية لالخا ة ااإلتية والراا ة. مقدمي الخدمات ل مشرلعات الصغيرة لاات سطة في رف الصتاعة لالتجارة لمتئمات األعمال. الإلام ين في الجمإليات التإلالنية لالخيرية لمؤس ات تمكين الشباب لاارأة.مك نات لمحت اات البرنامج الرسي ية
املح راأللل
مفه لطصاسم ااشرلعات الصغيرة لاات سطة لالتحديات الا ،ت اجهها لأهمية اووداع لاالوتكار في تتمية راا ة
األعمال لقطاع ااشرلعات الصغيرة لاات سطة.
مفه االوتكارلقدرات اووداع لطصاسم اابدعين لررامج تتمية اووداع لاالوتكار(الرااضة الإلق ية لالخراسط الذهتية).
املح رالثاني
مراحل الإلم ية اووداعية لررنامج األسئ ة الفإلالة لررنامج الذئا ات ااتإلد ة لت ليد األفكاراووداعية لحل ااشكالت في
املح رالثالث
مجال ااشرلعات الصغيرة لاات سطة.
مإل قات التفكير اووداعي االوتكاري لم ت اات اووداع لررنامج الإلصف الذهن ،لررنامج األ لات الإلشر لت ليد األفكار
املح رالرابع
اووداعية لحل ااشكالت في مجال ااشرلعات الصغيرة لاات سطة.
لر القيا ة اووداعية ل مشرلع في تحقيق االوتكار لالتكامل في استخدا البرامج التدرابية لرتا التم ذس األللي ل فكرة
املح رالخامس
االوتكاراة لتطبيقات عم ية في مجال ااشرلعات الصغيرة لاات سطة.
مإل مات أطرو

استراتيجيات لسياسات التتمية االقتصا ية
أهداف البرنامج
يهدف البرنامج إلى:
ك
 تيلاد ااتدررين ومهارات إعدا اس ييتراتيجيات التتمية االقتص ييا ية لالا ،عا ة ما اإلنى والتصي ي رات ط ا ة األجل واا ييتقبل االقتص ييا يل دللة.
 التإلرف على أهم سييياسييات التتمية االقتصييا ية مثل ال ييياسيية ااالية لال ييياسيية التقدية لال ييياسيية التجاراة لال ييياسييات االجتماعيةذات املحت و التتم ي.
 تيلاد ااتدررين بإلرض ح ل مك نات االس ي ييتراتيجيات لال ي ييياس ي ييات لالتركيبة ااؤس ي ي ي ييية الا ،أ ت لتجاح تجارب تتم اة في ش ي ييرق لس ي يييالمتاطق أطرو في الإلالمو لأهم ال يمات ااشيتركة ل تتمية االقتصيا ية في شيرق (أل جت ب شيرق لشيمال شيرق) لسييا لمتاطق أطرو وما في
ذلك اغير لرالدللة.
الفئات اا تهدفة
ي تهدف البرنامج الإلام ين في:
 إ ارات التخطيط لااتابإلة في لزارات التخطيط لااالية لالتتمية لئافة ااؤس ات الحك مية الا ،تق بإلم يات التخطيط االستراتيجيمن أجل التتمية على اا ت اين الكلي لالقطاعي.
 البت ك ااركياةو لإ ارات الدراسات لاألوحاث في ئافة ااؤس ات ذات البإلد التتم ي. مجال اوعال االقتصا يو لمؤس ات التفع الإلا ذات البإلد التتم ي.مك نات لمحت اات البرنامج الرسي ية
املح راأللل
مفه االستراتيجية التتم اة لمق مات نجاحها لالتجارب الإلررية في هذا املجال .
األبإلا االقتصا ية لاالجتماعية لالبيئية لاوق يمية لاألبإلا األطرو لبتا االستراتيجيات.
املح رالثاني
مفه ال ياسات االقتصا ية ذات املحت و التتم ي للليات رسم هذه ال ياسات.
املح رالثالث
ال ياسات اااليةو لالتقديةو لالتجاراة التتم اة للليات لمإلاييرتقييم نتاسجها.
املح رالرابع
حاالت راسية لتطبيقية.
املح رالخامس
استخدامات حاس للي في مجال استراتيجيات التتمية االقتصا ية.
املح رال ا س
مإل مات أطرو

سياسات لررامج التمكين االقتصا ي
أهداف البرنامج
يهدف البرنامج إلى:
 التإلرف على مفه التتمية البشييراة لأبإلا ها لمتاطق االهتما االقتصييا ي لالتإلرف على مفه التمكين االقتصييا ي لأهم التط راتلااراحل الاّ ،
مر يهاو
 الكشف عن أورزالتحديات لااإل قات الا ،تح ل لن نجاح ال ياسات لا ليات اا جهة نح تحقيق أعلى رجات التمكين االقتصا ي. تيلاد ااتدررين واهم الطرق لاألسالي لا ليات الا ،اإليز من قدرة ااؤس ات في عم جه التمكين االقتصا ي.الفئات اا تهدفة
ي تهدف البرنامج الإلام ين في:
 لزارات :التإل يم الإلاليو الإلملو التخطيطو االقتصا و التتمية. ااؤس ات الحك مية ل يرالحك مية ااإلتية والتمكين االقتصا ي. الجمإليات لمتئمات األعمال ااإلتية وراا ة األعمال في االقتصا لاملجتمع. مجال اوعال االقتصا يو لمؤس ات التفع الإلا ذات الإلالقة ومجاالت التمكين االقتصا ي.مك نات لمحت اات البرنامج الرسي ية
املح راأللل
مفه لأهداف لمحالرالتمكين االقتصا ي لعالقته والتتمية.
التمكين االقتصا ي في الدلل الإلررية :ال اقع لالتحديات.
املح رالثاني
مؤشرات التمكين االقتصا ي.
املح رالثالث
تع سياسات التمكين االقتصا ي.
طرق لأسالي
املح رالرابع
أ لات التمكين االقتصا ي.
املح رالخامس
مجاالت التمكين االقتصا ي ( راا ة األعمالو ااشرلعات الصغيرة لاات سطةو ورامج التشغيل لس ق الإلمل).
املح رال ا س
مإل مات أطرو

سياسات لررامج التمكين االجتماعي
أهداف البرنامج
يهدف البرنامج إلى:
 اوحاطة ومفه التتمية البشييراة لأبإلا ها لمتاطق االهتما االجتماعي لالتإلرف على مفه التمكين االجتماعي (اارأة لالشييباب) لأهمالتط رات لااراحل الاّ ،
مر يهاو
 الكشف عن أورزالتحديات لااإل قات الا ،تح ل لن نجاح ال ياسات لا ليات اا جهة نح تحقيق أعلى رجات التمكين االجتماعي. تيلاد ااتدررين واهم الطرق لاألسالي لا ليات الا ،اإليز من قدرة ااؤس ات في عم جه التمكين االجتماعي.الفئات اا تهدفة
ي تهدف البرنامج الإلام ين في:
 لزارات :التإل يم الإلاليو الإلملو التخطيطو االقتصا و الشباب. ااؤس ات الحك مية ل يرالحك مية ااإلتية والتمكين االجتماعي. الجمإليات لمتئمات األعمال ااإلتية وتتمية لراارأة لالشباب في االقتصا لاملجتمع. مجال اوعال االقتصا يو لمؤس ات التفع الإلا ذات الإلالقةو لمجال حق ق اون ان.مك نات لمحت اات البرنامج الرسي ية
املح راأللل
مفه لأهداف لمحالرالتمكين االجتماعي لعالقته والتتمية.
التمكين االجتماعي في الدلل الإلررية :ال اقع لالتحديات.
املح رالثاني
مؤشرات التمكين االجتماعي.
املح رالثالث
تع سياسات التمكين االجتماعي.
طرق لأسالي
املح رالرابع
تجارب في إطارم الة التمكين االجتماعي.
املح رالخامس
مإل مات أطرو

